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Forord 

 

Denne afhandling er tilegnet mine forældre, som har opdraget mig til at bidrage i en eller anden form til 

det samfund, man er del af. Afhandlingen er tænkt som et sådant bidrag. 

Mange anvender ofte rejsemetaforen til at beskrive ph.d.-forløbet, men mit forløb beskrives mere 

præcist med Sisyfosmyten. Jeg har flere gange haft oplevelsen af at skubbe projektet med møje og 

besvær op ad bjerget for på toppen at blive mødt af vejlederes undren, egen tvivl eller projektets fund, 

hvorefter projektet atter er trillet den lange vej ned ad bjerget, og nogle gange har jeg følt, at jeg var 

tilbage ved udgangspunktet. Styrken og motivationen til atter at skubbe projektet op ad bjerget, har jeg 

fundet i dets vigtighed og betydning.  

En kæmpe tak til de gamle mennesker, som gav mig muligheden for at følge deres indlæggelsesforløb 

og delte små brudstykker af deres livshistorier og oplevelser af forløbet. Også tak til de pårørende. 

Tak til de interviewede læger og sygeplejersker for deres perspektiver på sygehusvæsenets indretning og 

gamle mennesker. En særlig tak til tidligere konsulent i Driftsafdelingen på Holbæk Sygehus, Kjeld 

Sørensen, for både sparring og diverse historisk materiale. Også tak til stadsarkivar Peter Blumensaadt 

fra Holbæk Stadsarkiv og registrator Gudrun Lund fra Holbæk Museum for bistand og lån af historisk 

materiale.   

En særlig og dyb tak til min hovedvejleder, lektor Lisbeth Haastrup, for at have støttet, men også 

skubbet og udfordret mig og for en ekstraordinær indsats langt udover, hvad man kan forvente af en 

vejleder. Også en stor tak til min medvejleder, lektor Karen Pallesgaard Munk for støtte, sparring og 

vejledning og for andre perspektiver på projektet, som har været berigende. 

En speciel tak til min regionale vejleder, seniorforsker Britta Hørdam, der projektet igennem har stået 

last og brast. Tak til funktionschef Steen Weisner for værdifuld sparring og til ph.d.-administrator 

Anders Gade Jensen for al mulig hjælp. Tak til Agnete, Tom, Sinnet, Johnny og Anne Louise, som har 

støttet mig på hver deres måde i dette forløb. Tak til empirigruppen på Aarhus Universitet, som har 

været et fint forum at kunne diskutere metoder og analyser. Tak til de mange andre ph.d.-studerende, 

som jeg har mødt på min vej for sparring og drøftelser.  

Tak til Holbæk Sygehus, Produktion, Forskning og Innovation (PFI) i Region Sjælland, Arts på Aarhus 

Universitet og Kvalitet og Udvikling/Sund i Region Sjælland for økonomisk finansiering. Tak til 

Holbæk Sygehus for at have lagt felt til det nutidige feltarbejde. 

Tak til min store, dejlige familie og Skovbrynet 1 for jeres udholdenhed særligt sidst i forløbet. En 

speciel og helt særlig tak til min mand Don for at være ved min side gennem forløbet og for 

kontinuerligt at fastholde, at man ikke kan spise hele ”elefanten”, men må tage den i bidder. 
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Indledning 

 

Denne ph.d.-afhandling er resultat af min udforskning af gamle mennesker i sygehusvæsenet med fokus 

på betydningen af sygehusvæsenets indretning for deres indlæggelsesforløb. 

Dette fokus hænger sammen med min mangeårige interesse for netop gamle menneskers 

indlæggelsesforløb, der oprindeligt stammer fra mit virke som koordinerende sygeplejerske på en 

medicinsk afdeling. Her havde jeg ansvaret for koordination af patienter ind og ud af afdelingen, 

ligesom jeg, i samråd med en overlæge, stod for visitationen1 af patienterne til afdelingens specialafsnit. 

Jeg oplevede, at de gamle patienter ofte var uønskede på de medicinske specialafsnit pga. deres typisk 

komplekse og rodede sygdomsbilleder, som ikke gjorde dem til specialpatienter indenfor et givent 

speciale. Jeg blev mødt med italesættelser som ”det er ikke vores patient” og ”vi vil hellere have én af vores egne 

patienter”, når jeg ville flytte en af de gamle patienter til et medicinsk specialafsnit. Specialafsnittene 

synes heller ikke at have noget problem med at flytte de gamle videre til et andet specialafsnit, når de 

skulle gøre plads til ”egne” specialpatienter.  

Jeg tilskriver følgende episode fra den periode, at min interesse blev vakt for problematikken med de 

gamle medicinske patienter. Jeg blev ringet op af en frustreret falckredder, som ville vide, hvad han 

skulle gøre med den gamle mand, som han og en kollega kørte rundt med i en ambulance omkring 

sygehuset. Den gamle mand var et par dage forinden blevet indlagt på sygehusets hjertemedicinske 

afsnit på mistanke om en blodprop i hjertet. Ifm. udredningen var han blevet overført til Rigshospitalet 

til undersøgelse, hvor det blev afkræftet, at han havde haft en blodprop i hjertet, hvorfor han atter blev 

sendt med en ambulance tilbage til hjertemedicinsk afsnit. Her nægtede man at modtage patienten med 

den begrundelse, at han i mellemtiden var blevet udskrevet fra afsnittet, da han ikke længere var ”deres 

patient”. Falckredderne havde kontaktet skadestuen, som også nægtede at modtage den gamle mand, 

hvorfor de nu kørte rundt med ham uden at vide, hvad de skulle stille op. Den gamle mand var jo 

fortsat syg, men det stammede ikke fra hjertet. Episoden endte med, at den gamle mand kom tilbage på 

hjertemedicinsk afsnit, hvorfra han var overført til Rigshospitalet.  

Episoden betød, at jeg i mit speciale som led i en masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab 

og praksisudvikling på Aarhus Universitet valgte at udforske gamle medicinske patienters 

indlæggelsesforløb. Min antagelse var, at den stigende specialisering i sygehusvæsenet havde ført til, at 

gruppen af gamle var uønskede på specialafsnittene og blandt de specialiserede professionelle2 pga. de 

gamles komplekse og rodede sygdomsbilleder, som gjorde dem svære at inkludere. Masterspecialet var 

baseret på en teoretisk ramme og interview med læger og sygeplejersker på et medicinsk specialafsnit. 

Det konkluderede, at sygehusvæsenets specialisering legitimerede en eksklusion og usynliggørelse af de 

gamle medicinske patienter og belyste behovet for en empirisk udforskning af de gamles konkrete 

indlæggelsesforløb (Dybbro 2009). 

                                                           
1 Visitation er defineret i listen over medicinske ord- og fagudtryk (Bilag 6). 
2 Med professionelle forstås i afhandlingen en samlet betegnelse for alle typer af sundhedsprofessionelle, der indgår i 
sundhedspraksis. Såfremt der er tale om en bestemt profession, så anvendes professionens betegnelse. 
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Da jeg siden fik mulighed for at gennemføre en ph.d.-uddannelse, var det nærliggende at følge det spor 

og observere gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb ud fra den antagelse, at det var 

sygehusvæsnets indretning, forstået som specialisering, der giver de gamle særlige udfordringer. Jeg var 

samtidig interesseret i at finde frem til, hvordan det historisk er blevet til, at gamle patienter i dag synes 

at være en særlig uønsket gruppe i sygehusvæsenets selvfølgelige praksis. Ifm. ph.d.-forløbets 

feltobservationer blev min antagelse udfordret, idet jeg erfarede, at det er mere end specialisering, der 

kendetegner indretningen. I den periode3jeg havde været væk fra sygehusvæsenet, var der dukket 

styringsværktøjer op såsom tavler, farvekoder, skemaer, målinger samt nye mødefora og funktioner for 

de professionelle. Styringsværktøjerne syntes at styre indretningen, de professionelle og patienterne, 

hvorfor de nødvendigvis også måtte influere på de gamles forløb. 

 

Afhandlingens forskningsspørgsmål og formål 

På baggrund af min erhvervede erkendelse i feltarbejdet blev afhandlingens forskningsspørgsmål og -

problemstilling tilrettet og er endt med følgende formulering: 

Hvordan får sygehusvæsenets indretning, baseret på specialisering og en særlig 

styringspraksis, betydning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb? 

Begreber i problemstillingen bestemmes ifm. udspecificeringen af den teoretiske begrebsstruktur i 

kapitel 3. 

Formålet med afhandlingen er at frembringe ny viden om betydningen af sygehusvæsenets indretning 

for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb set fra såvel statens-, de professionelles og de gamle 

menneskers perspektiver samt ny viden om, hvordan det historisk er blevet til, at sygehusvæsenets 

selvfølgelige indretning i dag er en udfordring for gruppen af gamles indlæggelsesforløb. Viden, der kan 

bidrage med både historiske og nutidige perspektiver i praksisudviklingen af sygehusvæsenets 

indretning, så den i højere grad tilgodeser og understøtter de gamles særlige vilkår, udfordringer og 

behov. Det historiske perspektiv kan også udfordre den indretning af sygehusvæsenet, vi tager for givet 

i dag, ved at vise, at den ikke er blevet til som en selvfølgelig udvikling, der ikke kunne have været 

anderledes. Det åbner op for, at indretningen kan tænkes anderledes i fremtiden. Den nye viden kan 

også bidrage med bevidsthed i samfundet om betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamles 

indlæggelsesforløb og til en nuancering af samfundsdebatten om satsningen på specialisering samt 

særlige styringsværktøjer som svaret på god sygehuspraksis. 

 

En relevant problemstilling 

Problematikken med gamle medicinske patienter er relevant at udforske set ud fra de gamles perspektiv, 

men også i et samfunds- og et professionsperspektiv, idet gruppen af over 65-årige i dag udgør tæt på 

halvdelen af de indlagte patienter på de medicinske afdelinger (Sundheds- og ældreministeriet 2016a, p. 

11). Antallet af ældre, der er fyldt 65 år, vil desuden stige fra at udgøre 15 procent i 2000 til i 2030 at 

være 23 procent af den danske befolkning (Christensen & Juul Nilsson 2016, p. 17). De +80-årige, som 

er den gruppe jeg har udforsket i det nutidige feltarbejde, vil gå fra at udgøre 4,1 procent til i 2040 at 

                                                           
3 I perioden fra 2010 til 2014 var jeg adjunkt og siden lektor på en sygeplejerskeuddannelse. 
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udgøre 8,2 procent af befolkningen (Jensen & Rostgaard 2015, p. 9). Med stigende alder følger hos de 

ældre en aftagende funktionskapacitet, som gør dem skrøbelige og sårbare overfor sygdom (Andersen-

Ranberg & Matzen 2016, p. 47), og som giver en betydelig mulighed for en stigning i kontakten til 

sundhedsvæsenet og eventuel indlæggelse på sygehuset (Christensen & Juul Nilsson 2016, p. 17) 

(Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011, p. 2). 

 

Den forskningsmæssige berettigelse  

Afhandlingens problemstilling består af sygehusvæsenets specialisering og styringspraksis samt gamle 

menneskers indlæggelsesforløb, som kan ses som tre perspektiver, der hver især er udforsket indenfor 

forskellige videnskabelige discipliner og traditioner. 

Indenfor sygehusvæsenets specialisering har forskningen omhandlet historisk såvel som sociologisk 

udforskning. Læge og historiker Signild Vallgårda og historikere som Roy Porter samt en gruppe fra 

The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine (WTCHM), har beskæftiget sig med tilblivelse 

af det specialiserede sygehusvæsen set i hhv. en national og international kontekst (Vallgårda 1985) 

(Vallgårda 1992) (Porter 1997) (Bynum m.fl. 2006). Også sociolog Dag Album har sammen med andre 

forskere gennem kvalitative og kvantitative studier udforsket det medicinske felt og fundet, at der 

eksisterer et prestigehierarki mellem de lægefaglige specialer og mellem sygdomme (Album & 

Engebretsen 2013). 

Udforskning af sygehusvæsenets styringspraksis er bl.a. sket indenfor det filosofiske felt. Filosoffen 

Michel Foucault har udforsket, hvordan ”den syge” styres og skabes på en særlig måde på baggrund af 

styringspraksisser ifm. sygehusvæsenets opståen (Foucault 2000b), mens filosof Steen Wackerhausen 

har udforsket aflejringer af New Public Management-styringsværktøjer i de professionelles sprog, 

handlinger og syn på patienterne (Funch 2015, 11. september 2015). Betydningen af sygehusvæsenets 

styringspraksisser for gamle menneskers indlæggelsesforløb synes at være uudforsket, men 

professionelle har været ude at markere det problematiske f.eks. ift. gamle patienter. Geriater Ellen 

Holm problematiserer i et debatindlæg, hvordan lægejournalens fremtidige reduktion til et 

afkrydsningsskema vil føre til, at gamle patienters historier ikke længere indgår, hvilket kan give 

”uhensigtsmæssige følger” for dem (Holm 2016). 

Gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb kan ses som hørende under den geriatriske og 

gerontologiske forskning, som siden 1980’erne har udfoldet sig med et tværfagligt forskerfelt af læger, 

psykologer, sociologer, ergoterapeuter og sygeplejersker, der har publiceret tværfaglige og -

videnskabelige antologier og lærebøger om gamle mennesker, aldring og sygdom (Viidik m.fl. 1983) 

(Ramian m.fl. 1992) (Kirk 1995) (Kirk & Schroll 1998) (Munk 2000) (Swane, Blaakilde & Amstrup 

2007). Der synes dog ikke at være forsket i afhandlingens problemstilling, men der hersker bred 

enighed om, at indlæggelse af gamle mennesker udgør en ”risikosituation” og bør undgås pga. de gamles 

særlige sygdomsudfordringer (Andersen-Ranberg & Matzen 2016) (Ingerslev 2016) (Schroll 1992b, p. 

181). Det betyder ikke, at indlæggelse skal undlades, såfremt de gamle har et behandlingsbehov, ifølge 

professor i geriatri Marianne Schroll, der implicit taler om indretningen, når hun skriver:  

”systemer, arbejdsgang kan ofte modvirke gode hensigter. Det kan blive en sådan belastning for syge 

gamle at blive hospitalsindlagt, at indlæggelse opgives, selvom den var velindiceret. Hvis vi når så vidt i 
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det effektive teknologiske behandlingssystem, at behandling ikke kan tilbydes gamle, fordi den 

psykologiske pris er for høj, er det på tide, at systemet laves om” (Schroll 1992a, p. 173).  

Sygeplejerske og kultursociolog Pia Ramhøj har dog forsket i gamles mestring af sygdom og indlæggelse 

(Ramhøj 1991), men betydningen af sygehusvæsenets indretning har ikke indgået. 

Problemstillingens tre perspektiver bevæger sig således indenfor forskellige videnskabelige discipliner, 

traditioner og perspektiver, mens en samspils- og betydningssammenkædning af dem synes at være et 

relativt uudforsket felt, hvilket giver afhandlingen sin berettigelse. 

 

Den teoretiske begrebsramme 

Jeg har søgt efter en teoretisk ramme, som kunne favne og skabe en forbindelse mellem alle tre 

perspektiver samt se problemstillingen fra statens-, de professionelles og de gamle menneskers 

perspektiver. Jeg endte i min søgen atter ud med etnolog Thomas Højrups etnologiske stats- og 

livsformsteori, som jeg tidligere havde anvendt i mit masterspeciale. Teorien synes at kunne forene og 

sammentænke perspektiverne på en måde, som kan indfange kompleksiteten, hvilket tydeliggøres i 

kapitel 2 og 3, hvor jeg gennemgår hhv. den teoretiske ramme og den udviklede begrebsstruktur. Den 

teoretiske begrebsramme består således af den etnologiske stats- og livsformsteori, videreudviklinger af 

Ramhøj samt etnologerne Lone Rahbek Christensen og Henriette Buus og begreber fra Foucault. 

Højrup og Foucault udgør en slags ”rød tråd” gennem afhandlingen i både metode- og analysedelen. I 

metodedelen trækker jeg på en sammentænkning af etnologisk og genealogisk metode, mens jeg i 

analysedelen gør brug af Højrups etnologiske stats- og livsformsanalyse samt Foucaults diskursanalyse. 

Herudover trækkes i analyserne teoretisk på Vallgårda, forskere fra Center for Velfærdsstatsforskning 

SDU, Porter, historikere fra WTCHM, Juul Jensen og Album. 

 

Det forskningsmæssige og videnskabsteoretiske ståsted 

Med brug af den teoretiske ramme indskriver afhandlingen sig som et både kulturteoretisk og 

kulturhistorisk forskningsbidrag, ligesom den abonnerer på et særligt videnskabsteoretisk grundlag. 

Stats- og livsformsteorien kan ses som et kulturteoretisk forsøg på at forklare, hvordan kulturer og 

praksisser på alle planer i et samfund dannes og udvikles gennem interpellationsprocesser og 

kontinuerligt bestemmes og formes af statens vedvarende relation og anerkendelseskamp ift. andre 

stater i verden (Højrup 2002, p. 655-665). I det historiske har jeg også trukket på Højrups 

kulturforståelse i analyserne af udviklingen af bestemte kulturer eller praksisser, mens jeg har gjort brug 

af Foucaults genealogiske metode, hvorfor jeg finder betegnelsen kulturhistorisk dækkende. Stats- og 

livsformsteorien bygger videnskabsteoretisk på strukturel dialektik, som også vil være den 

videnskabsteoretiske tilgang i denne afhandling. Dialektikken vil være en gennemgående arbejdsmetode, 

som anvendes mellem begreber i begrebsudviklingen, mellem de metodiske værktøjer og feltarbejder i 

skabelse af empiri og mellem teori og empiri i analyserne.  

Afhandlingen indskriver sig samtidig i en humanistisk sundhedsforskningstradition med afsæt i det 

tværfaglige forskningsmiljø Sundhed, Menneske og Kultur (SMK) udgående fra Aarhus Universitet 

med tilknytning af forskere fra både AU, KU, RUC og SDU. Den humanistiske sundhedsforsknings-

tradition bygger på en sammentænkning af forskning på tværs af fagdiscipliner og -traditioner indenfor 
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fagene filosofi og videnskabsteori, etnologi, historisk sociologi, psykologi og informationsvidenskab og 

bidrager med humanistiske indspark ift. både patient-, sundhedsprofessionel- og sundhedspraksis. Som 

filosof Uffe Juul Jensen skriver: ”Humaniora kan ikke blot bibringe professionelle midler til bedre at forstå den 

enkelte patient men også midler til udvidet selverkendelse hos den professionelle og udvidet erkendelse af baggrunden for og 

funktionen af den praksis, den professionelle udøver” (Juul Jensen 2002, p. 39). Afhandlingen bevæger sig på 

tværs af fagtraditioner og trækker på en kombination af etnologi, filosofi, medicin, historie og sociologi. 

Den skal ses som et humanistisk sundhedsforskningsbidrag til praksisudvikling af sygehusvæsenets 

indretning koblet til gamles indlæggelsesforløb. 

 

Den metodiske ramme 

Den metodiske ramme består af et kulturhistorisk og et nutidigt feltarbejde med Holbæk Sygehus som 

gennemgående afsæt. Som det fremgår senere, kan sygehuset ses som eksemplarisk for sygehus-

udviklingen i Danmark og er samtidig stedet, hvor jeg var ansat til at udforske problemstillingen. 

Det kulturhistoriske feltarbejde består af et historisk forskningslitteraturstudium omhandlende den 

generelle sygehusudvikling nationalt og internationalt samt af opslagsværker og alle former for 

overleveringer vedr. Holbæk Sygehus. Jeg havde oprindeligt besluttet at gennemføre det historiske 

feltarbejde på steder, som i historiske forskningsværker anses som værende eksemplariske for sygehus-

væsenets udvikling. Ligesom i det nutidige feltarbejde erhvervede jeg mig dog ny erkendelse med fund 

af et kælderarkiv med metervis af kildemateriale om netop Holbæk Sygehus. Det tydeliggjorde, hvordan 

at man ved at grave, hvor man står, kan finde store mængder historisk materiale, som kan stå mål med 

de allerede udforskede steder. I det nutidige feltarbejde har jeg fulgt 134 gamle medicinske patienters 

indlæggelsesforløb på Holbæk Sygehus og forsøgt at skabe og sammenholde empirien via 

feltobservationer, litteratur, dokumenter samt interview med 6 af de gamle og 20 professionelle. 

 

Afhandlingens struktur 

Afhandlingen består af 13 kapitler, hvoraf 1-8 omhandler teori og metode, 9-12 er analyserne, og 

kapitel 13 er konklusion, diskussion og perspektivering.  

Teori- og metodedelen består, inspireret af Højrups videnskabsteoretiske værkstedstilgang og -metafor 

(Højrup 2002, kapitel 3), af en teoretiske begrebsramme, som er blevet ”sammentømret” i det teoretiske 

værksted. Den teoretiske begrebsramme er derpå sammentænkt med forskningsspørgsmålet i model-

værkstedet, hvilket munder ud i udformningen af en teoretisk begrebsstruktur designet til afhandlingen. 

Den teoretiske begrebsstruktur bringes med i det empiriske værksted, hvor den anvendes som del af 

den metodiske ramme til udforskning og skabelse af empiri. I analysedelen foretages form-, proces- og 

diskursanalyser med afsæt i en kontinuerlig dialektisk vekselvirkning mellem den teoretisk udviklede 

begrebsstruktur og empirien. Analyserne munder ud i en afdækning, konklusion, diskussion og 

perspektivering af forskningsspørgsmål og -problemstilling. 

Kapitel 1 er en introduktion af den videnskabsteoretiske tilgang strukturel dialektik, som danner 

grundlag for både stats- og livsformsteorien og afhandlingen. Med den videnskabsteoretiske 

                                                           
4 Jeg har fulgt 14 gamle, men anvender empiri fra de 13, hvilket uddybes under beskrivelse af det nutidige feltarbejde.  
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introduktion er basis skabt for den teoretiske begrebsramme, som gennemgås i kapitel 2. Den teoretiske 

begrebsramme består af en sammentænkning af stats- og livsformsteorien og begreber fra Foucault. 

Den medtages i kapitel 3, hvor problemstillingens centrale begrebers indhold, form og indbyrdes 

relationer udspecificeres og bestemmes. En teoretisk begrebsstruktur udvikles og anvendes i kapitlerne 

4, 5 og 6 som del af den metodiske ramme i det empiriske værksted, hvor det udfoldes, hvordan 

projektet har arbejdet empirisk. Projektets metodiske ramme består af et kulturhistorisk og et nutidigt 

feltarbejde baseret på en sammentænkning af det etnologiske feltarbejde og den genealogiske metode, 

som bidrager til skabelse af empiri. I kapitel 7 redegøres for strategien for analyse af empirien med brug 

af den teoretiske begrebsstruktur og form-, proces- og diskursanalyser. I kapitel 8 redegøres for 

refleksioner ift. min position som forsker i eget praksisfelt. 

Med fremgangsmåden på plads foretages i kapitel 9 en stats-, praksis-, livsformsanalyse og 

diskursanalyse af de tre centrale praksisser for specialisering, styring og gamle medicinske patienter. Jf. 

den teoretisk udviklede begrebsstruktur udgør disse sygehusvæsenets indretning. Analysen anvender det 

kulturhistoriske og det nutidige feltarbejde med Holbæk Sygehus som afsæt og bidrager til en afdækning 

af, hvad det er for udvikling og forandringer indenfor de tre praksisser hver for sig og ift. hinanden, der 

har ført til problematikkerne med sygehusvæsenets indretning ift. gamles indlæggelsesforløb. Pointer fra 

analysen trækkes med videre over i analysen af de nutidige forhold i kapitlerne 10, 11 og 12. I kapitel 10 

foretages en livsformsanalyse af de fulgte gamle medicinske patienter og deres liv for at skabe viden om 

hvem de er, hvad der har betydning for dem, og hvad det er for måder at fremtræde og navigere på, 

som de bringer med under indlæggelse. Analysen gør brug af de brikker af deres livshistorier, det har 

været muligt for mig i den givne position at stykke sammen. De gamles livshistorie med træk af 

forskellige livsformer danner baggrund for den ene af analyserne af de gamles indlæggelsesforløb i 

kapitel 11, hvor livshistorierne bidrager til forståelse af deres fremtoning og navigation under 

indlæggelsen og med de styrker og udfordringer, det medfører. Den anden analyse sker på baggrund af 

geriatrisk forskningslitteratur af de generelle vilkår, når gamle er syge. De to analyser bidrager til at vise 

vilkår, udfordringer og behov ifm. gamle menneskers indlæggelse. Med kapitel 10 og 11 er der skabt et 

billede af og viden om de gamle medicinske patienters perspektiv og deres relation til såvel resten af 

deres liv, deres pårørende og til indlæggelsesforløbet, som det indgår i deres liv og livsform. Den viden 

bringes sammen med det historiske perspektiv over i kapitel 12, hvor den mødes med sygehusvæsenets 

indretning, idet den anvendes ifm. en praksisform- og diskursanalyse af den nutidige udfoldelse af de 

tre praksisser i de gamles forløb. På baggrund af analysen konkluderes i kapitel 13, hvordan mødet 

mellem de gamle medicinske patienter og sygehusvæsenets indretning får betydning for de gamles 

indlæggelsesforløb med henblik på en afdækning af problemstillingen, som derpå diskuteres og 

perspektiveres. 
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KAPITEL 1: Det videnskabsteoretiske grundlag  

 

Afhandlingen bygger på det videnskabsteoretiske grundlag for den etnologiske stats- og livsformsteori, 

den strukturelle dialektik5, hvis sigte er at udvikle begreber, der kan anvendes som egnede værktøjer til 

at forstå udviklingsforløb og -processer (Højrup 1995, p. 33). Jeg bruger tilgangen i udviklingen af 

begreber til at analysere de forløb og processer, som indgår i problemstillingen. For at forstå denne 

udvikling af begreber fordres en uddybning af den strukturdialektiske videnskabsteoris opfattelse af 

begreber, teori-praksis-forholdet og den videnskabelige arbejdsproces, som jeg her vil folde ud. 

 

Begreber 

Den strukturelle dialektik arbejder med en begrebsdialektik, hvor ethvert begreb udgøres af en 

intensional og en ekstensional side, som indgår i et dialektisk forhold (Højrup 2002, p. 145-146). Med 

den intensionale side forstås de kvaliteter og egenskaber, som bestemmer begrebet indadtil. Kvaliteter 

og egenskaber er selv begreber, og ethvert begreb består af et kompleks af begreber, som indgår i 

relationer og skaber begrebets mening (Ibid., p. 139-140). Dette kompleks af begreber som udgør og 

muliggør det enkelte begreb betyder, at begreber får en bestemt form, hvorfor Højrup også betegner 

den intensionale side af begreber som formbegreber6(Ibid., p. 143). Med den ekstensionale side forstås 

begrebets anvendelse og udstrækning udadtil i praksis (Ibid., p. 139-140). Begrebers intensionale og 

ekstensionale sider negerer7, konstituerer og former kontinuerligt hinanden i dialektisk samspil, ligesom 

de formes af andre formbegreber (Ibid., p. 143-144). I stats- og livsformsteorien arbejdes med 

formbegreber såsom livsformer og praksisformer i et samfund eller statsformerne i et statssystem. 

Disse udgøres hver især af begreber, som giver dem form, indhold og mening. Livsformer er således 

det overordnede formbegreb for flere forskellige livsformer såsom lønarbejderlivsformen og den 

selvstændige livsform, som selv er begreber. Livsformerne udgør hinandens modsætninger, mens de 

samtidig skaber eksistensbetingelser for hinanden og for tilsammen at udgøre det overordnede 

livsformsbegreb. Jeg arbejder med afsæt i denne begrebsforståelse med intensionalt at bestemme 

problemstillingens centrale begrebers indhold og form samt deres ekstensionale udstrækning empirisk 

ift. hinanden. 

 

Teori og praksis 

Begrebers intensionale og ekstensionale sider kan indfanges via hhv. teoretisk og empirisk udforskning, 

som ses som en skelnen mellem begreb og virkelighed eller teori og praksis. Teori og praksis kan synes 

som modsætningsfyldte og uforenelige størrelser, men ved brug af dialektikken som metodisk værktøj 

skabes forbindelse mellem dem. Det gør dialektikken ved at betragte teori og empiri som begreber, der 

i den videnskabelige arbejdsproces indgår i en kontinuerlig vekselvirkning, hvor de gensidigt udfordrer 

                                                           
5 Den strukturelle dialektik har rødder tilbage til Aristoteles og er videreudviklet af bl.a. filosoffen Hegel, krigsteoretikeren 
Clausewitz, samfundsteoretikeren Marx, filosoffen Althusser og sprogforskeren Hjelmslev. Stats- og livsformsteorien bygger 
på videreudviklingerne (Buus 2001), som medtages i det omfang, de er nødvendige for forståelsen af denne teori.    
6 Formbegreber bygger på en forståelse af form, som bestemt af både struktur og funktion (Højrup 2002, p. 375-376). 
7 Negere refererer til, at begreber bestemmes via deres modsætning, det som de negerer (Højrup 2002, p. 144). 
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og beriger hinanden. Begreberne udvikles teoretisk, hvorefter de anvendes i praksis, hvor begreber 

udfordres, hvorefter de må revideres og omformes teoretisk, for på ny at anvendes i praksis. Den 

dialektiske arbejdsproces bliver i udvikling af teori på denne måde både ”kumulativ”8, ”selvkorrigerende”9 

samt ”selvoverskridende”10 (Ibid., p. 132-134). I afhandlingen arbejdes, på baggrund af en 

sammentænkning af stats- og livsformsteorien og begreber fra Foucault, med udviklingen af en 

teoretisk begrebsstruktur, der derpå udforskes empirisk og for i analysen at reflekteres og diskuteres. 

 

Det videnskabsteoretiske værksted 

I det dialektiske videnskabsteoretiske værksted veksles der i arbejdsprocessen mellem et teoretisk, et 

model- og et empirisk værksted (Højrup 1995, p. 96). Værkstedsmetaforen anvendes til at pointere, at 

det er en kontinuerlig og uendelig erfaringsproces. I et værksted skabes noget ved hjælp af redskaber, 

begreber eller antagelser. Begrebssammenhænge ændres kontinuerligt af nye erfaringer. Det er et 

samspil mellem forbundne arbejdsprocesser, som kontinuerligt beriger og udfordrer hinanden, og hvor 

det enkelte værksted bruger redskaber og emner hentet fra andre værksteder (Højrup 2006, p. 289-290).  

I det teoretiske værksted udforskes begrebers intension og form ved at arbejde med at specificere og 

bestemme begreber og relationer imellem dem (Højrup 2002, p. 141). I modelværkstedet omdannes og 

sammensættes begreber til begrebsstrukturer eller til særlige formbegreber, som hver især forudsætter 

og er muliggjort af andre begreber (Ibid., p. 134) (Interview med T. Højrup I: Jespersen, Melchior & 

Sandberg 2006, p. 287-289). Den teoretiske specifikation og bestemmelse af begreber og begrebs-

struktur tager afsæt i et specifikationsforløb samt empiriprincip. Et specifikationsforløb refererer til, at 

bestemmelse af begreberne sker fra det almene til det specifikke begreb og gennem deres indbyrdes 

relation. Empiriprincippet refererer til at udspecificering af et begreb skal være så modsigelsesfri og 

logisk som muligt (Højrup 2002, p. 167, 173). Den særlige specifikation skal bidrage til, at begreberne 

ikke udspecificeres vilkårligt samt hindre ”regional bundethed”11 (Ibid., p. 51), idet ambitionen for det 

videnskabelige arbejde er, at gøre begreberne så almene som muligt. Begrebsstrukturen eller 

formbegrebernes realisering og anvendelse i den virkelige verden udforskes derpå, hvilket refererer til 

det empiriske værksted (Ibid., p. 134) (Interview med T. Højrup i Jespersen, Melchior & Sandberg, 

2006, p. 287-289). I afhandlingen ses den teoretiske begrebsramme som et udtryk for det teoretiske 

værksted.  Udspecificering af problemstillingens begrebsstruktur ses som udtryk for modelværkstedet, 

hvor begrebsstrukturen og formbegreberne udarbejdes, mens den metodiske ramme er udtryk for det 

empiriske værksted, hvor begrebsstrukturens anvendelse og udfoldelse i praksis udforskes. 

 

 

 

 

                                                           
8 Med ”kumulativ” forstås, at udviklede begreber indeholder tidligere begreber og erfaringer (Højrup 2002, p. 129). 
9 Med ”selvkorrigerende” forstås, at vekselvirkningen mellem teori og empiri kontinuerligt korrigerer og justerer begreber 
(Ibid., p.134-135). 
10 Med ”selvoverskridende” forstås en proces, hvor begreber kontinuerligt overskrides og erstattes af andre begreber (Ibid., p. 
167). 
11 Med ”regional bundethed” refereres til, at man som forsker altid står et sted i verden, som er udgangspunktet for ens 
perspektiv på en problemstilling (Interview med T. Højrup i Jespersen, Melchior & Sandberg 2006, p. 291). 
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KAPITEL 2: Den teoretiske begrebsramme 

 

Den teoretiske begrebsramme udgøres af en sammentænkning af den etnologiske stats- og 

livsformsteori og begreber fra Foucault. Jeg redegør først for stats- og livsformsteorien, og hvorfor den 

er egnet som overordnet teoretisk ramme. Herefter argumenterer jeg for sammentænkningen.  

 

Den etnologiske12 stats- og livsformsteori13 

Stats- og livsformsteorien er et kulturteoretisk bidrag til at forklare, hvordan kultur på alle planer i et 

samfund dannes og udvikles via et dialektisk forhold mellem strukturer og processer14. Teoriens 

videnskabsteoretiske tilgangs titel ”strukturel dialektik” henviser til, at kultur udgøres af både struktur og 

proces (Sandberg, Jespersen & Melchior 2006, p. 12). Kulturbegrebet kan betragtes som bestående af 

en struktur af fire dimensioner: det enkelte subjekt, livsformer med hver deres praksis, statssubjektet og 

statssystemer. De indgår i et gensidigt dialektisk samspil, som skaber udviklingsprocesserne. En 

kulturudvikling på alle planer i samfundets indretning, fra staten, institutioner, produktionsmåder til 

livsformer og afhængige subjekter, er bundet sammen af interpellationsprocesser mellem statssubjektet 

og de afhængige subjekter. Processerne bestemmes og formes kontinuerligt af statssubjektets 

vedvarende relation og anerkendelseskamp ift. andre stater i verden (Højrup 2002, p. 655-665).  

 

Begrundelse for valg af teorien 

Ovenstående teori som overordnet teoretisk ramme muliggør at se afhandlingens problemstilling som 

del af en statslig og overstatslig kontekst og ikke kun som en fragmenteret institutionel problematik. 

Det kan skabe nye måder at anskue og håndtere problematikken på. Problemstillingen bestående af 

”sygehusvæsenets indretning” og ”gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb” kan betragtes som særlige kulturer 

i statens indre indretning, som er blevet til, muliggjort og udviklet via interpellationsprocesser mellem 

staten og de afhængige subjekter til brug i statens anerkendelseskamp med andre stater. Kulturer, som 

indenfor denne teoretiske ramme kan betragtes og analyseres ud fra de fire ovennævnte dimensioner. I 

problemstillingen ligger indlejret en antagelse af, at der er en sammenhæng mellem udviklingen af 

indretningen og gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb, som får betydning for de gamle. Stats- 

og livsformsteorien bidrager med den dialektiske tilgang med en afdækning af sammenhængen og 

samspillet mellem indretningen og de professionelle praksisser for gamle medicinske patienter, som 

danner grundlag for at kunne analysere betydningen af indretningen for de gamles forløb. Endelig 

tilbyder stats- og livsformsteorien en samlet og sammenhængende teori lige fra videnskabsteoretisk 

                                                           
12   Med etnologi forstås i den etnologiske stats- og livsformsteori læren om folk og fællesskabet, som indgår i et dialektisk 
forhold. Folk indgår udadtil i et refleksivt forhold til andre folk og indadtil af forskellige enheder. Perspektiverne udgør 
tilsammen et folk (Interview med T. Højrup i Jespersen, Melchior & Sandberg 2006, p. 268). 
13 Der bygges på værker af Højrup (Højrup 1989) (Højrup 1995) (Højrup 2002) og videreudviklinger af Rahbek Christensen 
(Rahbek Christensen 1987), Ramhøj (Ramhøj 1991) og Buus (Buus 2001).   
14 I det dialektiske forhold mellem struktur og proces er de hinandens modsætninger, idet struktur refererer til en statisk 
opbygning, mens proces refererer til et forløb. De udgør samtidig hinandens forudsætninger, da struktur opretholdes og 
udvikles via processer, mens strukturen forudsætter processerne. Tilsammen skaber de en cyklus (Højrup 2002, 180-181). 
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ståsted til metodiske værktøjer, som bidrager til en stringent, systematisk og konsistent analyse af 

problemstillingen. Med brug af teorien som den overordnede teoriramme indskriver afhandlingen sig 

som et kulturteoretisk forskningsbidrag. 

Efter argumentation for teoriens anvendelighed skitseres baggrunden for stats- og livsformsteoriens 

udvikling og praksisbegrebet, som udgør et nøglebegreb, uddybes.  

 

Baggrunden 

Den etnologiske stats- og livsformsteori udspringer af livsformsteorien, som første gang blev 

introduceret af Højrup i 1983 i bogen ”Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering” (Højrup 1989). I 

bogen gav Højrup med inspiration fra marxistisk produktionsmådeteori et bud på, hvordan samfundets 

udvikling kunne forklares ud fra livsformer og produktionsmåder. Teoriens udgangspunkt var, at et 

samfund består af befolkningsgrupper med forskellige livsformer, som er muliggjort af samfundets 

produktionsmåder. Det er dette samspil mellem livsformer og produktionsmåder, som konstituerer og 

udvikler et samfund (Højrup 1995, p. 17-19). Livsformsteorien blev siden videreudviklet15 til at omfatte 

et statssubjekt og dermed en statsteori, og teorien betegnes i dag den etnologiske stats- og 

livsformsteori. Videreudviklingen skete i erkendelse af, at livsformer og produktionsmåder ikke alene 

kan forklare samfundets udvikling (Ibid., p. 9). Videreudviklingen skete ved hjælp af Hegels 

praksisbegreb, som bestemte begreber såsom livsform, produktionsmåde, stat, interpellation og 

anerkendelse, som kan ses som indeholdende bestemte praksisser (Buus 2001, p.101-102).  

 

Praksisbegrebet 

En praksis skal forstås som defineret af mål, middel, årsag og virkning og udgøres af en kausal og en 

teleologisk relation, der indgår i et dialektisk forhold. Enhver praksis sætter mål, som bestemmer de 

midler, der tages i anvendelse, hvilket refererer til den teleologiske relation. Enhver praksis sætter 

samtidig mål foranlediget af en årsag, og med ønsket om at skabe en særlig virkning, hvilket refererer til 

den kausale relation (Højrup 2002, p. 94). Den teleologiske relation er praksissen set fra dens eget 

indadtil-perspektiv, mens den kausale relation er praksissens forhold og betydning udadtil (Højrup 

1995, p. 69-71). Dialektikken mellem relationerne opstår ved at se hhv. mål og virkning samt middel og 

årsag som to sider af samme begreb, men samtidig som negationer. Målet kommer før midlet og 

årsagen før virkningen (Højrup 2002, p. 94). Sygehusvæsenets indretning og gamle medicinske 

patienters indlæggelsesforløb vil indadtil kunne ses som praksisser med hver deres politisk bestemte 

mål, som søges indfriet via egnede midler. Årsagen til praksissernes eksistens kan udadtil findes i statens 

nødvendige behov, idet de skal virke med f.eks. et velfungerende sygehusvæsen eller gode 

indlæggelsesforløb for gamle medicinske patienter. 

Den korte skitsering af baggrunden og praksisbegrebet danner sammen med det videnskabsteoretiske 

afsæt grundlag for forståelsen af stats- og livsformsteorien, som jeg vil udfolde. 

 

Statens suverænitetsarbejde 

Udgangspunktet for stats- og livsformsteorien er, at verden består af stater, hvis vedvarende eksistens 

er betinget af, at de kontinuerligt kan forsvare deres suverænitetsdomæne overfor de andre stater på en 

                                                           
15 Videreudviklingerne har Højrup udfoldet i doktordisputatsen ”Omkring livsformsanalysen udvikling” (Højrup 1995) og siden 
bogen ”Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk” (Højrup 2002).  
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måde, så de anerkendes som suveræne og selvbestemmende (Højrup 2003, p. 31-32). Stater, som ikke 

formår at forsvare deres suverænitet, vil derimod forsvinde (Juul Jensen & Højrup 2002, p. 287). 

Suverænitetsdomæne skal forstås som territorium, økonomi, institutioner, værdier og befolkningens 

opbakning (Carlberg & Christensen 2006, p. 55). Sygehusvæsenet som institution og dets indretning, 

herunder gamles indlæggelsesforløb, kan udover særlige praksisser således også ses som specifikke 

suverænitetsdomæner, som staten kontinuerligt skal forsvare.  

Den enkelte stat indgår således i et internationalt system af stater, hvor den kontinuerligt kæmper for at 

opnå anerkendelse og dermed fastholde sin status som en selvstændig og selvbestemmende stat 

(Højrup 1995, p. 20-21). Anerkendelseskampen mellem staterne forklares ud fra fysikeren Anders 

Boserups sammenkædning af Hegels anerkendelsesbegreb og krigsteoretiker Carl von Clausewitz’ 

krigsbegreb (Ibid., p. 143). Ifølge Hegel opstår der en kamp om anerkendelse, når et individ møder et 

andet, som det i første omgang betragter som et objekt. Det andet individ vil gøre modstand mod at 

blive behandlet som et objekt, og en anerkendelseskamp finder sted. Anerkendelseskampen kan 

resultere i den enes død, at den ene underlægges den anden eller at individerne gensidigt anerkender 

hinanden, og herved dannes to ”selvbevidste” subjekter. Hegel overfører den anerkendelseskamp fra 

individniveau til et statsligt niveau, og teorien udvikles til en anerkendelseskamp mellem stater. Hegel 

har dog en udfordring med at forklare, hvordan anerkendelseskampen kan ende ud i dannelsen af to 

selvbevidste statssubjekter (Buus 2001, p. 103). Clausewitz’ krigsbegreb bidrager med en forståelse af, 

hvordan anerkendelseskampen mellem stater kan ophøre i en anerkendelsesrelation mellem 

selvbevidste statssubjekter. Svaret findes i krigens to mulige kampfaser offensiven og defensiven. 

Defensiven er stærkere end offensiven, idet den angribende stat kun råder over mobiliserede 

kampstyrker, mens den forsvarende stat udover kampstyrker kan mobilisere bundne styrker som 

geografi og civilbefolkning. Asymmetrien medfører, at krigen ophæves i pauser, hvor staterne indbyrdes 

anerkender hinanden og hvor muligheden for genoptagelse af krigen afhænger af den forsvarende stats 

forsvarsmæssige fortsatte overlegenhed. Det fordres derfor, for at en stat kan forblive suveræn og 

anerkendt, at den kontinuerligt opretholder en forsvarsevne, som matcher andre staters angrebsevne. 

(Højrup 1995, p143 – 146) (Buus 2001, p. 104 – 105). Den danske stat skal kontinuerligt kunne 

mobilisere f.eks. en indretning af sygehusvæsenet og tilrettelæggelse af indlæggelsesforløb, der kan 

matche andres staters for at kunne opretholde sin anerkendelse og suverænitet. Det må nødvendigvis 

betyde, at det danske sygehusvæsens udvikling historisk har fulgt udviklingen af andre staters. 

Sammenholdes internationale værker (Porter 1997) (Bynum m.fl. 2006) om sygehusvæsenets historie 

med nationale værker (Vallgårda 1985) (Vallgårda 1992) bliver det tydeligt, at det danske sygehusvæsen 

har realiseret de samme træk og former som de øvrige stater i den vestlige verden. 

 

Statsformer  

Den danske stat tager form afhængigt af dens forsvar og suverænitetsarbejde på et givent tidspunkt i 

historien. Højrup skelner mellem den martiale og den mercuriale statsform (Højrup 2003, p. 80). 

Den martiale statsform16er kendetegnet ved, at statens mobilisering af ressourcer til forsvaret hentes i 

en indretning udformet, så den indgår enten direkte som del af eller indirekte bidrager til anerkendelses-

kampen (Ibid., p. 80). Der findes forskellige formvarianter af denne statsform såsom den befæstede 

                                                           
16 De martiale statsformer uddybes ikke yderligere, da de praksisser som udgør problemstillingen først bliver til under de 
mercuriale statsformers udformning af samfundet. En uddybning af de martiale statsformer findes i ”Omkring 
livsformsanalysens udvikling” (Højrup 1995). 
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stat, hvor staten gør brug af en defensiv forsvarsevne i form af en indretning med forsvarsværker og 

naturlig fysisk utilgængelighed samt livsformer, som bidrager direkte som soldater eller indirekte via 

deltagelse i våbenproduktionen (Højrup 1995, p. 163). Den mercuriale statsform er kendetegnet ved en 

adskillelse af forsvar og civilsamfund, hvor staten indkalder de nødvendige midler til forsvaret i sit 

civilsamfund baseret på markedstankegang og bestående af produktionsmåder og livsformer, hvis 

produktion, vækst og økonomi danner grundlag for statens mobilisering af ressourcer (Ibid., p. 161) 

(Højrup 2003, p. 80).  

Der findes også forskellige udgaver af den mercuriale statsform17 såsom den liberalistiske stat og 

velfærdsstaten (Højrup 1995, p. 162) (Højrup 2003). Den liberalistiske stat er karakteriseret ved 

ovennævnte mercuriale træk, og ved i sin interstatslige forsvars- og anerkendelseskamp at indgå med sin 

interne økonomi i frihandlen på det internationale marked. Midlerne til sit forsvar indhenter den i 

civilsamfundet baseret på handel, produktion, industri samt livsformer, der bidrager hertil (Højrup 

1995, p. 181-182). Den liberale statsform vandt indpas i den vestlige verden og herunder den danske 

stat i 1800-tallet (Højrup 2003, p. 59). Den blev i det 20. århundrede efterfulgt af velfærdsstaten, som 

kan anskues som en anden variant af den mercuriale statsform (Ibid., p. 20). Velfærdsstaten indgår i 

lighed med den liberale stat i en anerkendelseskamp på suverænitetsdomæner som markedsøkonomi, 

frihandel, men også på sikring af borgernes velfærd. Velfærdsstatens fremkomst kan, ifølge Højrup, ses 

som en foranstaltning mod social revolution og kommunismens fremfærd, som var knyttet til 

fremvæksten af det sociale problem (Ibid., p. 20). Det sociale problem bestod i, at de frie 

markedskræfter på daværende tidspunkt havde bevirket anerkendelse af nogle borgere, men udstødning 

af andre afhængigt af udbud og efterspørgsel i markedet (Buus 2008, p. 225 – 226). Velfærdsstaten har 

indtaget forskellige former og har, ifølge Buus, siden 1970’erne gradvist udviklet sig mod en liberalistisk 

velfærdsstat (Ibid., p. 316) baseret på værdier som frihed og lighed. Staten sikrer borgernes velfærd på 

en måde, så den er forenelig med de frie markedskræfters udfoldelse, men også så den af borgerne 

opleves som frie valg af levevis og ikke som begrænsninger (Ibid., p. 22).  

Staterne i den vestlige verden, herunder den danske, har siden enevælden indtaget forskellige udgaver af 

den mercuriale statsform, hvor deres erklærede sigte har været borgernes ve og vel ud fra forskellige 

antagelser (Højrup 2003, p. 36). 1800-tallets liberalistiske udgave af den mercuriale statsform antog, at 

prioritering af borgernes ve og vel og arbejdsduelighed ville fremme produktion og markedsøkonomi 

og i sidste ende styrke statens vækst og dermed forsvar (Ibid., p. 60). Den mercuriale velfærdsstat antog 

i begyndelsen, at sikring af borgernes velfærd kunne løse det sociale problem og fastholde deres 

opbakning til staten (Buus 2008, p. 20-22). Statens udformning som en mercurial stat under enevælden 

med borgernes ve og vel som et særligt suverænitetsdomæne kan synes interessant for afhandlingens 

problemstilling, idet den skabte mulighedsbetingelser for institutioner som hospitaler, der kunne 

bidrage til genoprettelse, fremme og sikring af borgernes ve og vel, hvilket er forudsætningen for 

overhovedet at tale om sygehusindretning og indlæggelsesforløb. Det første hospital i Danmark, 

Frederik Hospital i København blev etableret under enevælden i 1757 (Vallgårda 1992). Det var dog 

først med den danske stats udformning som en liberalistiske stat i 1800-tallet, at et egentligt nationalt 

sygehusvæsen tog form (Vallgårda 1985, p. 60).  

Den danske stat har i dag træk af en mercurial velfærdsstat, da den indgår i en interstatslig 

anerkendelseskamp ift. både markedsøkonomi og sikring af borgernes velfærd, herunder gamle syge 

mennesker, som bl.a. tilbydes indlæggelse. Sygehusvæsenet som institution og dens indretning og 

                                                           
17 Der findes flere varianter af den mercuriale statsform, men i afhandlingen behandles den liberale stat og velfærdsstaten, 
hvorunder praksisserne, der udgør problemstillingen, er blevet til og udfoldet.  
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praksisser for gamle medicinske patienter kan derfor ses som del af statens indre indretning af 

civilsamfundet, som jf. ovenstående er blevet til og muliggjort af staten, så den kan matche andre staters 

institutioner, indretning og praksisser på samme felt. 

 

Statens forsvarsevne 

Den mercuriale stats indre indretning udgøres af et politisk, et økonomisk og et ideologisk niveau, som 

tilsammen udgør og er forudsætningen for statens forsvarsevne. Det er denne skelnen mellem tre 

niveauer i statens indretning, herunder institutioner som sygehusvæsenet, der muliggør at se 

afhandlingens problemstilling som ikke kun en fragmenteret og institutionel problematik, men som del 

af en statslig og overstatslig kontekst. Det åbner for en anden måde at se og gribe problematikken an i 

modsætning til andre fagtraditioner, som ofte blot vælger et af disse perspektiver. På det politiske 

niveau udmønter den politiske vilje til at forsvare staten sig i en udformning af mål for forsvarsevnen. 

På det økonomiske og ideologiske niveau produceres og aktiveres midlerne til opfyldelse af de politiske 

mål. Produktionen af midlerne på det økonomiske niveau vil i den mercuriale statsform være 

civilsamfundet med forskellige produktionsmåder og livsformer, som understøtter målsætningen for 

statens forsvarsevne på et givent tidspunkt. Aktiveringen sker via interpellation af afhængige subjekter 

forstået som udvalgte borgere, byer, virksomheder og livsformer (Højrup 1995, p.150 – 151). 

Ift. afhandlingen kan målene for udformningen af indretningen og de gamles indlæggelsesforløb ses 

som del af statens strategi bestemt på et politisk niveau. Sygehusvæsenet som både fysiske sygehuse 

samt organisatoriske og bemandede institutioner på det økonomiske niveau danner rammen for 

produktion af midlerne via bestemte produktionsmåder og udvalgte livsformer for at opnå målene. 

Produktionsmåder og livsformer giver bestemte vilkår for de gamles indlæggelsesforløb. På det 

ideologiske niveau interpellerer staten de professionelle, som aktiverer midlerne til opfyldelse af målene, 

ligesom de gamle interpelleres til at være gamle medicinske patienter på særlige måder. Niveauernes tre 

centrale begreber: produktionsmåder, livsformer og interpellation, behandles i det følgende. 

 

Produktionsmåder og livsformer 

Produktionsmåderne i den mercuriale statsforms civilsamfund udgøres af en sameksistens af en 

kapitalistisk produktionsmåde og en enkel vareproduktionsmåde. Disse har gennem tiden givet vilkår 

for hinanden18 og skiftet styrkeforhold og form ift. hinanden afhængigt af statens nødvendige behov. 

Den kapitalistiske produktionsmåde er kendetegnende ved, at nogle ejer produktionsmidler og 

igangsætter produktion, mens de som producerer ikke ejer produktionsmidlerne eller det endelige 

produkt, men sælger deres arbejdskraft for til gengæld at modtage løn (Højrup 1989, p. 43).  De 

kapitalistiske producenter er orienterede mod kontinuerlig skabelse af indtjening og merværdi (Højrup 

2002, p. 233-235). Den enkle vareproduktionsmåde er kendetegnende ved, at de som producerer er 

ejere af både produktionsmidlerne og det færdige produkt, som derpå sælges eller byttes på markedet. 

De enkle vareproducenter er specialister i den bestemte type produkt eller vare, som de producerer, og 

som de derpå bruger til at bytte eller købe sig til andres varer på markedet (Højrup 1989, p. 40). De er 

optagede af virksomhedens overlevelse og at kunne forblive selvstændige (Højrup 2002, p. 236). 

                                                           
18 En uddybning af produktionsmådernes samspil findes ”Dannelsens Dialektik” kapitel 5 (Højrup 2002). 
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De to produktionsmåder skaber eksistensgrundlag for forskellige livsformer, som skal forstås som 

selvreproducerende former for liv og menneskelige praksisser med hver deres mål, midler og 

begrebsverden. Livsformerne indgår udadtil i et indbyrdes dialektisk forhold, hvor de kulturelt og 

begrebsmæssigt står i modsætning til hinanden og virker samtidig ved tilsammen at udgøre hinandens 

eksistensbetingelser i en stats civilsamfund, men også på tværs af stater i statssystemer med samme 

produktionsmåder og udveksling af arbejdskraft, varer etc. (Højrup 1995, p. 19) (Højrup 2002, p. 419). 

Hver livsform kan forstås som en praksis, som ud fra egne mål danner sine egne begreber om og 

forståelse af verden. Fra deres etnocentriske ståsted kan livsformerne indbyrdes have svært ved at forstå 

og i det hele taget anerkende det meningsfulde i andre livsformers måder at anskue verden og det gode 

liv på (Juul Jensen & Højrup 2002, p. 297). 

Den kapitalistiske produktionsmåde skaber eksistensgrundlag for livsformer såsom lønarbejder- og 

karrierelivsformen, der sælger deres arbejdskraft eller viden og ekspertise til en virksomhed, som 

anskues som middel til opnåelse af målet i form af hhv. løn og karriere (Højrup 2002, p. 233-234) (Juul 

Jensen & Højrup, 2002, p. 298). For disse livsformer gælder, at de søger disse mål opfyldt i 

virksomheder, som på et givet tidspunkt giver den højeste løn eller den mest spændende karriere (Ibid., 

2002, p. 281). I disse livsformer er en opdeling mellem arbejde og fritid, hvor familien er del af fritiden. 

For lønarbejderlivsformen kan familien ses som målet for fritiden eller delmål i form af opfyldelse af 

reproduktive opgaver, mens det egentlige mål er udenfor familien. For karrierelivsformen er familien 

midlet til at kunne realisere karrieren, og familien bliver der, hvor man lader op (Rahbek Christensen 

1987, p. 22). I den enkle vareproduktionsmåde skabes eksistensbetingelser for den selvstændige 

livsform, som ejer virksomheden, og for hvem målet er arbejdet i sig selv og virksomhedens overlevelse 

(Højrup 2002, p. 236). Den selvstændige livsform kæmper med alle midler for virksomhedens 

overlevelse lige fra lange dage til bijobs (Juul Jensen & Højrup 2002, p. 282). Indenfor den livsform er 

der ingen opdeling mellem arbejde og fritid, som smelter sammen, og hele familien er involveret i at 

drive virksomheden og udgør ”produktionsenheden” (Rahbek Christensen 1987, p. 20). 

Rahbek Christensen har siden tilført de Højrupske livsformer husmoder- og baglandskvinde-

livsformerne19, som kan ses som kvindelige pendanter til hhv. lønarbejder- og karrierelivsformen. For 

husmoderlivsformen er familiens ve og vel omdrejningspunktet, mens det for baglandskvinde-

livsformen er repræsentation af familien udadtil (Rahbek Christensen 1987 p. 61 - 62, 87 - 89). For 

livsformerne gælder, at middel til opretholdelse og eksistensberettigelse af deres livsformer hentes i 

deres mænd. For husmoderlivsformen handler det om forholdet til manden og denne familiestruktur, 

og for baglandskvinden handler det om mandens karriere (Ibid., p. 85 -86,117-118). Det gælder for 

livsformerne, at kvinderne kan være såvel hjemmegående som udearbejdende, mens de tidligere typisk 

var hjemmegående (Ramhøj 1991, p. 50-55). 

Sygehusvæsenets organisering i dag har karakter af den kapitalistiske produktionsmåde, hvor de 

professionelle leverer sygehusvæsenets serviceydelser til f.eks. gamle medicinske patienter. 

Sygehusvæsenet skaber eksistensgrundlag for de produktionsmådeudledte livsformer som lønarbejderen 

og den karrierebundne, hvor arbejdet for de professionelle bliver middel til opnåelse af mål som løn og 

karriere. Tidligere var de enkelte sygehuse selvstændige enheder med egne sygehusbestyrelser (Vallgårda 

1992, 191-192) og havde karakter af en enkel vareproduktion. 

                                                           
19 Husmoder- og baglandskvindelivsformerne var tidligere typisk kvindelige praksisformer, men vil i dag også kunne findes 
blandt mænd, der fungerer som bagland for en karrierekvinde. Da de fulgte gamle har været del af tidligere tiders kvindelige 
praksisformer fastholdes i afhandlingen anvendelse af betegnelserne husmoder og baglandskvinde.  
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Gamle mennesker og livsformer 

Mennesker vil qua deres arbejdsliv indskrive sig i forskellige livsformer, som ikke vil blive udskiftet, 

fordi de bliver gamle og pensionerede (Rahbek Christensen 1987, p. 22-23). Livsformerne vil, ifølge 

Ramhøjs forskning, have betydning for gamles måde at mestre sygdom og indlæggelse. Dette kommer 

til udtryk ved, at de gamle afhængigt af livsform har forskellige vilkår og ressourcer til rådighed, som de 

gør brug af for at opretholde og genoprette deres livsformspraksisser. De gamles forskellige vilkår og 

ressourcer betyder, at de har forskellige perspektiver og behov i relation til det offentlige 

sundhedsvæsen (Ramhøj 1991, p. 319-320). 

 

DE GAMLE SELVSTÆNDIGES MESTRING 

De gamle selvstændiges mestring er, i kraft af deres livsform som selvstændige erhvervsdrivende, 

kendetegnende ved en høj grad af autonomi og selvstændighed, som de trækker på ved sygdom med 

hjælp fra familie og netværk i forsøget på at undgå kontakt til eller afhængighed af det offentlige 

sundhedsvæsen (Ramhøj 1991, p. 303). 

De gamle selvstændige foretrækker i videst muligt omfang at klare sig uden det offentliges hjælp, hvilket 

kobles til, at denne gruppe har været vant til at drive og have ansvaret for egen virksomhed (Ibid., p. 

209). Såfremt de har behov for indlæggelse, ønsker de ikke at opholde sig længere end højest 

nødvendigt på sygehuset (Ibid., p. 303). Deres forventning ifm. indlæggelsen er modtagelse af 

behandling, hvorimod de ikke nærer særlige forventninger til hverken omsorg fra plejepersonalet, der 

blot skal være søde og rare, eller til mad og service, som for dem kan synes som ”overflod” (Ibid., p. 211). 

Deres høje grad af selvstændighed bliver en ressource for dem i et sygdoms- og rehabiliteringsforløb, 

hvor selvstændigheden gør, at de hurtigt restituerer. Den kan blive mindre rationel, såfremt de udsættes 

for permanent afhængighed af offentlig hjælp. De gamle mestrer afhængighed af offentlig hjælp ved 

selv at tage styringen og planlægge deres fremtid, så de kan fastholde selvstændighed og autonomi så 

længe som overhovedet muligt (Ibid., p. 303 - 304). Hjælp fra hjemmeplejen foretrækkes begrænset og 

midlertidig (Ibid., p. 258-259). 

De gamle selvstændige trækker ved sygdom på ressourcer i form af familien og netværket, som de har 

været vant til at indgå i et arbejdsfællesskab med ift. drift af virksomheden. Det drejer sig typisk om 

børnene, som de gamle ofte bor tæt på og har en tæt og hyppig kontakt til. Både følelsesmæssigt og i 

form af en gensidig udveksling af tjenesteydelser (Ibid., p. 293-294). De har et særligt behov for diverse 

tjenesteydelser, idet størstedelen af dem fortsat ejer virksomhed eller gård, hvor de producerer 

naturalier til selvforsyning og til at udveksle for andre naturalier eller ydelser i lokalsamfundet (Ramhøj, 

1991, p. 304). Børnene påtager sig ved de gamles sygdom opgaver såsom at hjælpe i virksomheden eller 

i hjemmet. De gamle selvstændiges netværk er typisk naboer og andre i lokalområdet, som de gamle er 

dybt forankret i, og på samme måde som med familien indgår i en gensidig tjenesteudveksling af 

praktisk hjælp og socialt samvær med (Ibid., p. 293-294). 

 

DE GAMLE LØNARBEJDERES MESTRING  

De gamle lønarbejderes mestring er qua deres livsform, hvor de har været underlagt en arbejdsgiver, 

karakteriseret ved ressourcer som fleksibilitet og tilpasning. Ressourcerne bæres med i det offentlige 

sundhedsvæsen, som de ved sygdom primært trækker på. 
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De gamle lønarbejdere modtager gerne hjælp fra det offentlige ifm. sygdom, idet de ser den som en 

rettighed, som de har optjent og sikret sig via deres medvirken til velfærdsstatens opbygning. Det er 

tillige en hjælp, som de ofte ønsker endnu mere af (Ibid., p. 305 - 307). De har ikke noget imod at være 

indlagt og indpasser sig sygehusets regler og rutiner. Samtidig skaber de kollegiale relationer til 

plejegruppen, hvis arbejdsvilkår, de som tidligere lønarbejdere både kan identificere og solidarisere sig 

med. De har ikke samme relation til lægegruppen, som de betragter som en overordnet på lige fod med 

en arbejdsgiver, pga. lægernes position som ledere af behandlingen, (Ibid., p. 244). De tager også gerne 

imod hjemmehjælp, som for dem fungerer både som hjælp til pleje- og praktiske opgaver samt som 

social adspredelse, der kompenserer for deres begrænsede netværk (Ibid., p. 268). Med indstillingen om 

at det offentlige er sikkerhedsnet for borgerne, så vækker det f.eks. harme hos de gamle lønarbejdere, 

når der sker besparelser i sygehusvæsenet (Ibid., p. 219). 

De gamle lønarbejdere har ikke som de gamle selvstændige et netværk af familie, naboer og 

lokalsamfund at trække på ifm. sygdom. De har typisk god kontakt til deres børn, som bor tæt på, og 

som de ofte ses med (Ibid., p. 306). Forholdet til børnene er båret af en følelsesmæssig relation, hvor de 

hygger sig sammen, ligesom de tidligere har gjort det i fritiden. Ved sygdom er børnene gode til at 

aflægge besøg, men både de gamle og børnene foretrækker at overlade de reproduktive opgaver som 

personlig hygiejne og rengøring til det offentlige (Ibid., p. 295). De gamle lønarbejderes netværk er ofte 

begrænset, da det typisk tidligere har bestået af naboer eller arbejdskollegaer, som er forsvundet ifm. 

fraflytning eller arbejdets ophør. Det tilbageværende netværk er baseret på følelsesmæssige relationer og 

samvær, der ikke trækkes på ifm. sygdom (Ibid., p. 267). De gamle lønarbejdere har ikke i samme grad 

som de gamle selvstændige behov for tjenesteydelser, idet de typisk ikke besidder fast ejendom. De har 

hverken haft mulighed for eller været optaget af at skabe opsparing af ejendom eller anden formue. De 

ser deres bidrag til det offentlige via deres lønarbejde som en opsparing til alderdommen (Ibid., p. 306). 

 

DE GAMLE HUSMØDRES MESTRING 

De gamle husmødres mestring er kendetegnede ved besiddelse af ressourcer som selvstændighed, 

autonomi og organiseringstalent ift. reproduktive funktioner såsom madlavning, tøjvask og rengøring. 

Ressourcer som de i kraft af deres husmoderlivsform livet igennem har været vant til at gøre brug af i 

varetagelse af resten af familiens behov og ønsker, og som har givet dem deres identitet.  

Ifm. sygdom og indlæggelse bliver disse ressourcer overtaget af de professionelle med det resultat, at de 

gamle husmødre oplever sig som identitetsløse (Ibid., p. 308). De oplever ved indlæggelse at være 

oversete og fremmedgjorte, idet de hele tiden møder nye personaler og samtidig har svært ved at 

overskue sygehuset og personalets organisering og rutiner (Ibid., p. 222-223). De oplever 

plejepersonalets pleje som af teknisk karakter og manglende omsorg og reagerer typisk med passivt at 

indordne sig forholdene (Ibid., p. 245). De vil stræbe efter hurtigst muligt at blive udskrevet, så de igen 

kan virke i deres vante rolle som mor. Det fungerer fint for dem at modtage hjælp fra hjemmeplejen 

efter indlæggelsen, idet de i samarbejde med hjemmehjælperne kan anvende deres selvstændighed ifm. 

genoptagelse af de reproduktive opgaver. De har også gavn af deres organiseringstalent ift. organisering 

af et rehabiliteringsforløb. Som den kvindelige pendant til lønarbejderlivsformen ejer de typisk ikke fast 

ejendom, men bor ofte i lejlighed (Ibid., p. 310-311).  

De gamle husmødre ønsker ikke at trække på deres børn eller øvrige familie og netværk ved sygdom. 

Det har været vant til at have rollen som den ydende og at tage initiativ til sammenkomster. Det er en 

rolle, de befinder sig godt med og gerne vil fastholde. Forholdet til deres børn er baseret på 
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følelsesmæssige relationer, hvor de gamle husmødre er optaget af at følge med i børn og børnebørns 

liv. De har typisk et stort netværk, som de på samme vis har følelsesmæssige relationer til (Ibid., p. 272, 

296-298). De er glade for, hvis blot børn og netværk aflægger besøg efter indlæggelsen (Ibid., p. 310). 

 

DE GAMLE KARRIEREFOLKS MESTRING 

De gamle karrierefolks mestring er præget af rationalitet og myndighed, som de bringer med sig fra 

deres livsform. De har været vant til at være rationelle, myndige og styrende både i deres arbejdsliv og i 

hjemmet, hvor de begge steder har indtaget positionen som ”det styrende midtpunkt”.  

De forsøger at trække på de ressourcer ved sygdom og indlæggelse, men har svært ved at anvende dem 

under indlæggelse, hvor deres ressourcer ofte underkendes. De oplever her manglende medindflydelse 

og medinddragelse, hvilket giver anledning til frustration og utilfredshed. De trækker ifm. sygdom på 

deres børn, som de har sørget for fik gode uddannelser, hvilket børnene nu yder gengæld ved at stille 

deres viden til rådighed. De trækker også på det øvrige netværks viden og indflydelse (Ibid., p. 312-313). 

 

DE GAMLE BAGLANDSKVINDERS MESTRING  

De gamle baglandskvinders mestring er kendetegnende ved en høj grad af autonomi og 

selvbestemmelse i form af en særlig bevidsthed eller tydelighed ift., hvad de vil og ikke vil være med til, 

kombineret med en vis fleksibilitet. De har været vant til at styre og tage ansvar for baglandet og 

samtidig udvise fleksibilitet ved at indrette sig efter mandens karriere (Ibid., p. 314-315).  

De har i kraft af deres livsform levet socialt og økonomisk privilegerede liv, hvor de typisk har haft 

hjælp til varetagelse af hjemmets reproduktive opgaver, mens de selv har udgjort det præsentable 

bagland for deres mænd. De har sideløbende kunnet dyrke deres personlige interesser. Livsformens 

ressourcer bærer de med sig ifm. indlæggelse, hvor de ikke oplever det som et problem at modtage de 

professionelles hjælp, som de sidestiller med den hjælp, de har været vant til at have i hjemmet (Ibid., p. 

238). De formår at fastholde deres autonomi og selvbestemmelse og at udtrykke deres behov og sige 

fra, hvis de oplever at blive umyndiggjort. De er fleksible og oplever ikke, som de gamle karrierefolk, 

indlæggelsen som frustrerende og ydmygende. Baglandskvinderne har været vant til at få tingene til at 

fungere i baglandet og har ikke som karrierefolkene skullet kæmpe for en position (Ibid., p. 248). 

Plejepersonalet kan opleve dem som krævende og forkælede, idet de ikke virker til at påskønne dem 

(Ibid., p. 315, 322).  

De gamle baglandskvinder trækker ved sygdom også på deres børn og øvrige netværk. De har tæt 

kontakt til deres børn, som de altid har brugt megen tid sammen med. Relationen til børnene er båret af 

gensidighed, hvor de indbyrdes hjælper hinanden. Når baglandskvinderne er syge, betaler de sig ofte fra 

den praktiske hjælp, mens børnene hjælper i relation til sygdom og rehabilitering. Baglandskvinderne 

har også bevaret en tæt kontakt til det øvrige netværk af familie og venner (Ibid., p. 299-300). 

Vennekredsen er ofte opbygget via deres repræsentative opgaver i relation til mændenes karriere, og de 

har fortsat et rigt socialt liv med deltagelse i diverse kulturelle aktiviteter. De gamle baglandskvinder bor 

almindeligvis i villaer eller lejligheder og er i besiddelse af økonomiske ressourcer til supplering af 

sundhedsvæsenets tilbud (Ibid., p. 315). De gamle baglandskvinder, som Ramhøj undersøgte, havde alle 

privat hjemmehjælp, der blev betragtet som værende på lige fod med tidligere tiders hjælp i hjemmet, 

hvorfor de ikke havde social omgang med hjemmehjælperne (Ibid., p. 291-293).  
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Problemstillingens gamle medicinske patienter kan, qua deres arbejdsliv i forskellige produktionsmåder, 

ses at indskrive sig i forskellige af samfundets livsformer, som kan få betydning for deres håndtering 

ifm. sygdom og indlæggelse. De begreber og midler, de har med sig fra livsformerne, kan på 

etnocentrisk vis give mere eller mindre mening under ændrede vilkår som deres indlæggelse på 

sygehuset giver. Det kan jf. Ramhøjs analyser give dem særlige udfordringer og behov. Et perspektiv 

som anvendes i analysen af de gamles indlæggelsesforløb. Jeg bruger livsformsanalysen på et 

individniveau til at analysere de enkelte gamle og er bevidst om, at analysen ikke var tænkt på 

individniveau af Højrup, men til at analysere grupper af menneskers måde at leve på udledt af 

samfundets produktionsmåder (Højrup 1989). 

 

Neokulturation eller interpellation 

Ramhøj trækker i livsformsanalysen på neokulturationsbegrebet i kombination med Antonovskys 

mestringsbegreb. Jeg anvender Ramhøj, men trækker på interpellationsbegrebet i min analyse af de 

gamle medicinske patienters måder at håndtere indlæggelsen og ændringer og skift i vilkår. Valget 

begrundes med, at neokulturationsbegrebet er del af den tidlige udgave af livsformsanalysen og skal 

forstås som livsformernes kontinuerlige tilpasning og udvikling i kampen for opretholdelse af 

livsformens eksistensbetingelser og -grundlag (Højrup 1989, p. 216). Livsformsanalysen er siden 

Ramhøjs forskning udbygget med statsteorien og interpellationsbegrebet, som giver flere og mere 

nuancerede måder at forstå neokulturationen, som tager afsæt i de materielle eksistensvilkår, der er til 

rådighed for at leve i overensstemmelse med ens livsform (Ibid., p. 216-217). Interpellationen, som jeg 

udfolder i næste afsnit, tænker livsformer ikke kun som materielle vilkår, men også ift. statsform og de 

vilkår og muligheder, den skaber for livsformerne, som de respektive livsformer må navigere i og 

tilpasse sig. Interpellationen kan samtidig bruges til at analysere livsformers vilkår og sammensætning 

over tid ift. forskellige statsformer. I interpellation ligger også, at der skabes fælles opfattelser fra et 

statsperspektiv af, hvordan man skal være gammel eller patient, eller hvordan sundhedsvæsenet bør 

være indrettet. Neokulturation synes derfor at være indlejret i interpellation.  

Antonovskys mestringsbegreb beskæftiger sig med menneskers tilpasning ved forskellige former for 

belastning, som kan ses som ændrede vilkår for opretholdelse af menneskers livsform. Begrebet kan 

synes at have fællestræk med begreberne neokulturation og interpellation. Mestringsbegrebet er 

imidlertid forankret i en anden videnskabsteoretisk tilgang, ligesom Antonovsky er orienteret mod det 

enkelte individs mestringsressourcer og -strategier (Antonovsky 1985), mens stats- og livsformsteorien 

er optaget af mennesker som del af livsformer og som del af en stat. Mellem staten og livsformer pågår 

der kontinuerligt interpellationsprocesser, hvor der på forskellig vis skabes vilkår og muligheder for de 

enkelte livsformer, som igen og igen forsøger at opretholde det gode liv set fra deres livsform ved at 

navigere og tilpasse sig. For at understrege denne forskel vælger jeg i stedet for mestring at gøre brug af 

navigation, når jeg taler om de gamles indpasning og tilpasning. Navigation er et gammelt skibsudtryk 

og refererer til at navigere et skib gennem farefuldt hav, så det ikke går på grund og hvor der er tale om 

liv eller død. Navigation ift. de gamle kan tilsvarende ses som en form for navigation gennem ændrede 

vilkår og muligheder for at opretholde det gode liv, som også for nogle af dem handler om liv eller død. 

  

Interpellation 

Statens aktivering af civilsamfundet med forskellige produktionsmåder, livsformer og andre praksisser 

sker gennem interpellation. 
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Interpellation20 refererer indenfor stats- og livsformsteorien til den proces, hvormed staten påkalder sig 

afhængige subjekter til at aktivere midlerne til opfyldelse af de politisk bestemte mål for forsvarsevnen 

(Buus 2001, p. 105-106). De afhængige subjekter er f.eks. udvalgte borgere, byer, virksomheder og 

livsformer (Højrup 1995, p. 151). Interpellationen kan anskues som en relation mellem staten og de 

afhængige subjekter baseret på en gensidig anerkendelse og afhængighed. Staten skal på sin side 

påkalde, give eksistensbetingelser for og anerkende netop de afhængige subjekter, hvis praksis kan 

danne grundlag for dens eksistens og overlevelse som suveræn stat ift. andre stater. Samtidig er staten 

afhængig af, at nogle afhængige subjekter vil lade sig interpellere, da dens forsvarsevne er betinget af 

denne interpellation til aktivering af midlerne. De afhængige subjekter skal på den anden side anerkende 

staten som den stat, de vil være del af og vil anerkendes i. De er samtidig afhængige af staten, som via 

interpellationen skaber eksistensbetingelserne for deres praksis og konstituerer dem som særlige 

subjekter (Buus 2001, p. 106-108). 

Det er ikke nødvendigvis alle borgere i en stat, som er afhængige subjekter (Ibid., p. 108).  De skiftende 

krav og udfordringer udefra stiller kontinuerligt nye krav til statens suverænitetsarbejde og indre 

organisering. Det vil derfor være forskellige afhængige subjekter, staten har behov for at interpellere på 

et givent historisk tidspunkt (Højrup 2003, p. 34). Derigennem udstyres de afhængige subjekter, som er 

villige til interpellation, og som staten har behov for, med særlige kvalifikationer (Buus 2001, p. 108). 

Afhængige subjekter, som kan bidrage til statens suverænitetsarbejde, kan på denne måde tilkæmpe sig 

indflydelse og gode vilkår. Andre afhængige subjekter, som måske tidligere har kunnet bidrage, men 

ikke længere kan, vil have vanskeligere ved at tilkæmpe sig efterstræbelsesværdig indflydelse og vilkår 

(Højrup 2003, p. 34). Staten sætter på den måde rammen for de afhængige subjekters eksistens-

betingelser og bliver dermed en arena for deres indbyrdes anerkendelseskampe (Højrup 1995, p. 20). 

Statens interpellation af afhængige subjekter kan ift. sygehusvæsenet ses både i form af etablering og 

institutionalisering af sygehuse i 1800-tallet og statsautoriseringen af de forskellige professioner. Ifølge 

Højrup kan professionaliseringen i den offentlige sektor i form af uddannelse af udvalgte borgere, 

såsom læger og sygeplejersker til varetagelse af særlige opgaver, ses som eksempler på afhængige 

subjekter, som staten har haft behov for som middel i suverænitetsarbejdet som svar på de 

udefrakommende krav. Professionaliseringen og specialiseringen har udstyret de professionelle med en 

ekspert-monopol-ekspertise, som har gjort dem uundværlige i opgavevaretagelse i den offentlige sektor 

(Højrup 2002, p. 319) og givet dem legitimitet og autoritet overfor patienter og pårørende. De profes-

sionelle har derigennem fået et middel til at fastholde og udvide deres magt og position i civilsamfundet 

og overfor staten. Deres besiddelse af en ekspertviden på et særligt felt medfører, at andre må lytte til 

dem. Det giver de professionelle magt til at bestemme, hvordan forskellige opgaver og udfordringer 

indenfor det offentlige løses samt at påpege nye opgaver, som bør varetages. Højrup betegner denne 

form for magt for en ”diskursiv magt”, idet de professionelle qua deres position er med til at bestemme 

og udvikle de grundlæggende begreber og forestillinger om, hvad der er naturligt og nødvendigt i 

samfundet. De professionelle skaber således de nye behov eller den diskursive ramme, som borgerne 

forventer af samfundet, og sikrer samtidig deres egen eksistensberettigelse (Ibid., p.319 – 320).  

Set ift. problemstillingen, hvor Holbæk Sygehus er udvalgt til udforskningen såvel historisk og nutidigt, 

kan de afhængige subjekter anskues som amt/region og købstad/kommune, som Holbæk Sygehus har 

været del af. De afhængige subjekter kan også forstås som Holbæk Sygehus som organisatorisk 

institution og virksomhed med bestemte produktionsmåder samt de professionelle indenfor forskellige 

                                                           
20 Interpellationsbegrebet stammer oprindeligt fra filosoffen Louis Althusser, og det er med afsæt i hans forståelse, at den 
etnologiske stats- og livsformsteori har videreudviklet begrebet (Buus 2001, p. 105).  
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livsformer, som har bemandet sygehuset. Alle har staten påkaldt sig for at aktivere midlerne til opnåelse 

af statens mål for sygehusvæsenets indretning og tilrettelæggelsen af gamle medicinske patienters 

indlæggelsesforløb. Staten har været afhængig af amt, region, købstad, kommune, sygehus og at nogle 

borgere har villet indgå som professionelle i statens tjeneste, mens de afhængige subjekter har opnået 

eksistensberettigelse, indflydelse og gode vilkår. De professionelle har via interpellation erhvervet sig 

professionalisering, statsautorisation, specialisering, som har givet dem monopol, ”diskursiv magt”, 

ekspertstatus samt legitimitet og autoritet ift. patienter og pårørende.  

De skiftende krav til statens indretning af sygehusvæsenet har betydet, at den har haft forskellige behov 

for f.eks. Holbæk by og Holbæk Sygehus som institution og virksomhed med tilhørende produktions-

måde. Samtidig har der været behov for forskellige livsformer og professionelle, som har kunnet 

tilkæmpe sig indflydelse, gode vilkår og ”diskursiv magt” til at være med til at bestemme og forme 

sygehusvæsenets indretning. Det har foranlediget forskellige anerkendelseskampe mellem byer, 

sygehuse og forskellige livsformer og grupper af professionelle på mange niveauer i sygehusvæsenet. 

 

Den dobbelte interpellation 

Buus har videreudviklet begrebet til at omfatte en dobbeltinterpellation, så der ikke kun pågår en 

interpellation mellem staten og afhængige subjekter, men også indbyrdes mellem afhængige subjekter 

(Buus 2001, p.466). Staten interpellerer udvalgte afhængige subjekter, som i interpellationen af andre 

afhængige subjekter bliver til ”statens forlængede arm” (Ibid., p.141).  

Den dobbelte interpellation består af både strategi, men også dannelse, som gensidigt forudsætter 

hinanden (Ibid., p. 466). Statssubjektets strategi for forsvarsevnen sætter en dannelse i gang hos de 

udvalgte afhængige subjekter, der forudsætter andre subjekters dannelse. De udvalgte afhængige 

subjekter kan kun virkeliggøre statens strategi ved andre afhængige subjekters dannelse. I de udvalgte 

afhængige subjekters forsøg på at virkeliggøre statens strategi, omfattende dannelse af andre afhængige 

subjekter, opstår uoverensstemmelser. Strategien må derpå korrigeres af statssubjektet i form af 

statsembedsmænd. I sin forklaring af dobbeltinterpellationen mellem staten og de afhængige subjekter, 

og mellem de afhængige subjekter og andre afhængige subjekter, tager Buus afsæt i Hegels dialektiske 

dannelsesbegreb, som udgøres af begreberne ”i-sig”, ”for-sig” og ”i-og-for-sig”. De afhængige subjekter 

besidder ”i-sig” eksisterende og selvfølgelige evner, færdigheder og egenskaber. De afhængige subjekters 

”i-sig” er ubestemt og ureflekteret, men bliver bestemt og defineret i det øjeblik, at det stilles overfor 

noget fremmed ”for-sig” i form af statens strategi. Det ”for sig” skaber for de afhængige subjekter 

muligheden for at reflektere over det selvfølgelige ”i-sig” og for at optage og adaptere strategien, og ”i-

sig” og ”for-sig” ophæves i ”i-og-for-sig”, som bliver til det nye ”i-sig”. De afhængige subjekter forsøger at 

danne eller interpellere andre afhængige subjekter med deres nye ”i-sig” og kommer hermed til at stå 

overfor de ”for-sig” andre afhængige subjekters modstand. De andre afhængige subjekters modstand 

bidrager til at udvikle de afhængige subjekter og en ny ”i-og-for-sig” tager form. De afhængige subjekters 

dannelse af andre afhængige subjekter sætter ligeledes en tilsvarende dannelsesproces i gang hos de 

andre afhængige subjekter (Buus 2001, p. 128-129). 

Dannelsen skal ikke forstås, ifølge Buus, som at statssubjektet påtvinger passive afhængige subjekter 

dets vilje, men i stedet som en relation mellem frie viljer. Statens vilje og strategi virkeliggøres gennem 

et dialektisk samspil, hvor staten tilrettelægger strategien, så de afhængige subjekter frivilligt indgår i 

interpellationen. For staten går det ud på at gøre den dannelse, som den har brug for, meningsfuld for 

de interpellerede, så de frivilligt dannes i deres bestræbelser på at blive til et bestemt subjekt som f.eks. i 
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Buus’ projekt den gode sundhedsplejerske. Opfattes dannelsen ikke som meningsfuld for de afhængige 

subjekter, må staten ændre strategi. Staten må derfor etablere en anerkendelsesrelation til sine borgere, 

hvor de ønsker anerkendelse i den praksis, som staten har behov for (Ibid., p.466-468). Den vellykkede 

interpellation er kendetegnet ved, at statens strategi er blevet gjort til en praksis, som af de afhængige 

subjekter opleves som både selvfølgelig og villet (Ibid., p. 108). 

Ift. afhandlingens problematik kan det ses, som at der pågår en dobbeltinterpellation mellem hhv. 

staten og de professionelle og mellem de professionelle og gamle medicinske patienter. De 

professionelle, som udvalgte afhængige subjekter, indgår i interpellationsprocesser baseret på både 

statens strategi og dannelse, hvorefter de som ”statens forlængede arm” interpellerer andre afhængige 

subjekter i form af gamle i overensstemmelse med sygehusvæsenets praksis for indretning og gamle 

medicinske patienter. Det sker på en måde, så den opleves som selvfølgelig og meningsfuld for både de 

professionelle og de gamle, som lader sig interpellere i bestræbelserne på at blive hhv. den gode 

professionelle og gode gamle medicinske patient. 

Efter denne udfoldelse af stats- og livsformsteorien gennemgås, hvordan den kan sammentænkes med 

begreber fra Foucault. 

 

Sammentænkningen med Foucault 

Jeg har valgt at sammentænke stats- og livsformsteorien med begreberne subjektivering, diskurs og 

styringsteknologi hentet hos Foucault. Foucault har ikke på samme måde udviklet en sammenhængende 

teori, men ”en værktøjskasse” af begreber, som han stiller til rådighed og ikke vil bestemme anvendelsen 

af (Heede 2007, p. 12-13). Jeg vil for at blive i den metafor låne begreber af Foucaults værktøjskasse, 

der særligt kan kaste lys over interpellationen, som han betegner som en subjektivitets- eller 

subjektiveringsproces (herefter anvendes subjektivering) baseret på bl.a. bestemte diskurser og 

styringsteknologier. Foucault har flere udlægninger af ovennævnte begreber. I denne afhandling tjener 

hans begreber som analytiske værktøjer ift. analyse af interpellationsprocesserne, mens afhandlingens 

overordnede teoretiske ramme er stats- og livsformsteorien. Det betyder, at jeg vil gøre brug af 

hovedsageligt etnolog Lene Ottos21 udlægninger af Foucaults begreber, som kan bidrage til analyse af 

interpellationsprocesserne. Der vil ikke indgå en diskussion og stillingtagen til hans mangfoldige 

udlægninger og anvendelse af begreberne, som i sig selv kunne udgøre en ph.d.-afhandling. 

 

Subjektivering, diskurser og styringsteknologier 

Ifølge Foucault handler subjektivering om, hvordan mennesker kontinuerligt formes og dannes som 

subjekter i hverdagens sociale relationer, som kan anskues som magtrelationer, hvorigennem 

mennesker konstitueres, kategoriseres og mærkes på bestemte måder (Foucault 2000a, p. 331). 

Subjektiveringen er udtryk for både en underkastelse og en selvdannelse, hvor mennesker underkastes 

og påtvinges bestemte sandheder, men som de samtidig påtager sig og gør til deres egne som en del af 

deres identitet. Foucault formulerer det på denne måde:”There are two meanings of the word subject: subject to 

                                                           
21 Etnolog Lene Otto har beskæftiget sig med Foucault bl.a. i bogen ” Rask eller lykkelig. Sundhed som diskurs i Danmark i det 20 
århundrede” (Otto 1998) og i arbejdspapiret ”Foucaults ”governmentalitetsteori”. Styringsteknologi og praksis” (Otto 2006). I 
arbejdspapiret foretager hun en sammenligning mellem Foucaults begreber og begreber i stats- og livsformsteorien. Otto 
arbejder i nogen grad ud fra samme ståsted som afhandlingen, hvorfor hendes udlægninger ses som anvendelige. 
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someone else by control and dependence, and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings 

suggest a form of power which subjugates and makes subject to” (Ibid. p.331). 

Med subjektiveringen er der således tale om dels en objektgørelse, som påføres mennesker udefra 

sprogligt og via forskellige praksisser med f.eks. betegnelser som den syge eller kriminelle. Dels en 

subjektposition, som mennesker selv påtager sig (Ibid., p. 327). Subjektiveringen har intet specifikt 

udgangspunkt, men foregår hele tiden i magtrelationer mellem mennesker (Ibid., p. 340) og sker bl.a. 

gennem diskurser og forskellige styringsteknologier (Otto 2006, p. 1). Ser vi afhandlingens problem-

stilling i et Foucaultsk perspektiv, vil der være tale om, at de professionelle og de gamle subjektiveres 

via forskellige diskurser og styringsteknologier, hvor de underkaster sig bestemte praksisser ift. 

sygehusindretning og tilrettelæggelse af gamles indlæggelsesforløb, som de professionelle arbejder ud 

fra og gør til deres egen praksis, mens de gamle objektgøres med påføring af patientbetegnelsen.  

Ifølge Foucault skal diskurs forstås som den viden, der er indlejret i den måde, som mennesker opfatter 

som naturlig og selvfølgelig at tale, skrive og handle på. Diskurser kan således ses som bestemte måder 

at opfatte og forholde sig til f.eks. sundhed eller alderdom (Ibid., p. 8). Diskurser afspejles i menneskers 

italesættelser, hvilket betyder, at sandsynligheden for at et emne kommer på tale afhænger af, hvorvidt 

det indgår i en given diskurs (Otto 1998, p. 37). Det vil samtidig sige, at der ikke kan tales om hvad som 

helst indenfor en bestemt diskurs. Der vil være viden, som er indlejret eller inkluderet, mens anden 

viden er ekskluderet af diskursen (Foucault 2001, p.13). Foucault illustrerer diskursens inklusion og 

eksklusion af viden, når han skriver om Carl von Linnés optegnelser og klassificeringer af plante- og 

dyrearter, hvor bestemte strukturer bliver synlige og inkluderes i diskursen, mens andre forbliver 

usynlige. Foucault udtrykker det således: ”Ved at begrænse og filtrere det synlige gør strukturen det muligt for det 

synlige at omskrive sig i sproget. I kraft af den går dyrets eller plantens synlighed helt og holdent over i den diskurs (…) 

sorte felter skåner det usynlige” (Foucault 2006, p. 140-141). Diskursen er forbundet med magt, idet der er 

bestemte handlinger og beslutninger, som betragtes som rigtige og legitime indenfor en diskurs (Otto 

2006, p.8). Foucaults pointe er, at ikke alt kan tænkes og omtales til alle tider i historien. Hver historisk 

periode har haft sit ”vidensregime”, som strukturerer og regulerer, hvad der kan tænkes og tales om 

(Heede 2007, p.75). Der eksisterer ikke én, men mange diskurser, som kontinuerligt krydser, eks-

kluderer og støder ind i hinanden (Foucault 2001, p. 34). Diskurser skaber subjekter, idet de stiller 

talepositioner til rådighed for subjekterne, hvorfra de kan tale i en given kontekst (Heede 2007, p. 74). 

Diskurser kunne ift. problemstillingen være de til skiftende tiders selvfølgelige måder at tale, skrive og 

handle vedr. sygehusvæsenets indretning og gamles indlæggelsesforløb, der stiller bestemte tale-

positioner til rådighed for de professionelle og de gamle. 

Subjekter formes og dannes herudover af diskursive praksisser, såsom styringsteknologier, der er med 

til at skabe diskursen eller det, der tales om (Otto 1998, p. 37). Styringsteknologier kan i en Foucaultsk 

optik forstås som forskellige typer af viden og konkrete teknikker, som søger at opnå bestemte mål 

(Otto 2006, p. 3). Teknologier kan ses som overordnede systemer som f.eks. medicinsk praksis eller 

management, mens teknikker kan forstås som konkrete måder at indrette fysiske rum eller metoder eller 

systemer til at rationalisere arbejdet (Ibid., p. 7). Styringsteknologier er en særlig form for styring, som 

former mennesker til selvstyrende subjekter med særlige kendetegn, egenskaber og rettigheder (Ibid., p. 

2-3). Ifølge Foucault spænder teknologierne fra materielle, sproglige og sociale til selvrefleksive måder 

at forme og forandre subjekter med bestemte egenskaber og holdninger. Teknologierne virker typisk 

sammen (Foucault 1988, p. 18). Styringsteknologierne udstyrer mennesker med sprog, viden og 

teknikker, som de gør til del af deres eget personlige, selvrefleksive projekt. Teknologierne foranlediger 

derved en selvstyring af subjekternes liv, kroppe og adfærd, som er i overensstemmelse med en given 
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teknologis agenda, og som samtidig giver subjekterne et bestemt handlerum og etisk værdisæt (Otto 

2006, p. 2-3). Styringsteknologier ses indenfor praksisser i det moderne samfund, hvor de bidrager til og 

fremmer bestemte diskurser i form af sandheder, vidensformer og værdier, hvorigennem subjekter 

kommer til at forstå sig selv (Ibid., p. 4). Styringsteknologier kan ift. problemstillingen ses som f.eks. 

særlige materielle måder at indrette sygehusets fysiske rum og forskellige konkrete teknikker. Herved 

skabes diskursive praksisser, der fremmer bestemte diskurser, sandheder, vidensformer og værdier, som 

er i overensstemmelse med de målsætninger, som ønskes opnået ift. sygehusvæsenets indretning og 

gamles indlæggelsesforløb, og som de professionelle også kommer til at forstå sig selv ud fra. 

Styringsteknologierne tildeler de professionelle et særligt handlerum og etisk værdisæt for, hvad der 

f.eks. er rigtigt og forkert ift. praksis for gamle medicinske patienter. 

 

Højrup og Foucault 

Efter gennemgangen af begreber i Foucaults værktøjskasse vil jeg se nærmere på, hvor de kan 

sammentænkes med Højrups etnologiske stats- og livsformsteori. Jeg er i argumentationen for 

sammentænkningen inspireret af en diskussion blandt forskere indenfor det etnologiske stats- og 

livsformsteoretiske forskermiljø, som er gengivet i bogen ”Dannelsens Dialektik” (Højrup 2002, kapitel 

11). De har, ligesom jeg, på forskellig vis anvendt Foucaults begreber som værktøjer til at forstå 

interpellationsprocessen og dannelsen af subjekter (Ibid., p. 389). Deres diskussion tager afsæt i netop 

muligheden for at sammentænke Foucaults diskursbegreb med interpellationsbegrebet. 

 

DERES VIDENSKABSTEORETISKE STÅSTED 

Højrup og Foucault bygger begge videnskabsteoretisk på filosoffer såsom Hegel og Canguilhem. Deres 

arbejder er således begge videreudviklinger af Hegels dialektik (Højrup 2002, p. 386). Hertil kommer, at 

Højrup i stats- og livsformsteorien bygger ovenpå Althussers interpellationsbegreb. Foucault var elev 

hos Althusser og begge bygger på en videnskabsteoretisk tradition baseret på Canguilhem (Ibid., p. 

390). Højrup erklærer direkte, at han trækker på Foucault i forordet til sin doktordisputat med ordene 

”står på skuldrene af Foucault” (Højrup 1995, p. 14). 

Der er dog flere videnskabsteoretiske forskelle f.eks. ift. den videnskabelige arbejdsproces, hvor Højrup 

og også afhandlingen tager udgangspunkt i en teoretisk begrebsdannelse for at undgå regional-

bundethed, mens Foucault taler for at tage afsæt i det specifikke i praksis (Højrup 2002, p. 392). En 

anden videnskabsteoretisk forskel er deres ontologiske ståsted, hvor Foucault ser mennesket som et 

individ, der formes og dannes via subjektiveringen. Højrup interesserer sig for den kulturhistoriske 

proces og dens former og ser mennesket som et altid, allerede subjekt med en praksis, som gennem 

interpellation anerkendes og udstyres med bestemte egenskaber, der må forstås i relation til tid, rum og 

kulturformer. Højrups interesse er ikke det enkelte menneske, men subjekter forstået som både 

udvalgte borgere, byer, virksomheder, institutioner og livsformer, og den måde som de indgår i 

kulturhistoriske processer og former. I afhandlingen forstås subjekter i den højrupske brede forstand 

som udvalgte borgere, byer, institutioner, virksomheder og livsformer, mens jeg samtidig foretager 

analyser af de gamle medicinske patienter på individniveau. 
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SAMMENTÆNKNING AF DERES BEGREBER 

Ser vi nærmere på en sammentænkning af Foucault og Højrups begreber, så kan Foucaults begreb 

subjektivering sidestilles med Højrups interpellationsbegreb, da begge begreber betegner en proces, 

hvorigennem subjekter dannes til specifikke subjekter med særlige egenskaber. På nogle felter beriger 

deres begreber og tilgange hinanden, mens de på andre er hinandens negation. 

Foucaults og Højrup beriger hinanden gensidigt ift. deres teoretiske vægtning og fokus på forskellige 

steder i subjektiverings- eller interpellationsprocessen. Højrup lægger teoretisk vægt på selve 

påkaldelsen af de afhængige subjekter, mens selve interpellationsprocessen ikke er særlig udfoldet og 

nemt kan blive (mis)forstået som en kausal proces, hvor statssubjektet forårsager en virkning på 

udvalgte afhængige subjekter, om end Buus i videreudvikling har fået tilført dannelsesaspektet med 

dobbeltinterpellation og dialektik. Foucault derimod er optaget af selve processen, og hvordan at 

subjektiveringen bliver til et personligt selvrefleksionsprojekt for den enkelte, og han udfolder og 

beriger processen med tilførsel af begreber som diskurs og styringsteknologi.  

Styringsteknologi kunne synes sammenlignelig med statens strategi, idet begge er rettet mod at 

frembringe bestemte mål ved hjælp af subjektivering. Foucaults styringsteknologibegreb er dog langt 

mere end en strategi. Begrebet rummer viden, konkrete teknikker, systemer, metoder, rumlig indretning 

og kropslige praksisser, som bidrager til dannelsen af subjekter i overensstemmelse med målet og på en 

måde, så subjekterne gør dem til deres egne. Hertil kommer, at styringsteknologier ikke er bestemt af et 

statssubjekts anerkendelseskamp. Styringsteknologibegrebet er ift. problemstillingen et velegnet værktøj 

til brug i analyse af den fysiske indretning af sygehusvæsenet og af de konkrete metoder til 

tilrettelæggelse af gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb, som materialiseres på Holbæk 

Sygehus. En indretning og metoder som på forskellig vis bidrager til at subjektivere og interpellere de 

professionelle og de gamle. Betydningen for gamle patienters indlæggelsesforløb kan heraf analyseres. 

Foucaults diskursbegreb kan have paralleller til flere begreber i stats- og livsformsteorien. F.eks. 

begrebsetnocentrisme i praksis- og livsformer, hvor enhver praksis og livsform ud fra egne mål danner 

egne selvfølgelige begreber om verden, som kunne ses som diskurser. En anden parallel er den 

vellykkede interpellation, hvormed statens strategi opleves som selvfølgelig af subjekterne og dermed 

bliver til særlige diskurser. Diskursbegrebet kan ses som et mere overordnet begreb. Udover at kunne 

anvendes til beskrivelse af en praksis eller livsforms selvfølgelige begrebsverden samt den selvfølgelige 

strategi baseret på en vellykket interpellation, rummer og udfolder den også begreber forbundet med 

diskurser, såsom magt, eksklusion, inklusion og talepositioner. Højrup taler ift. talepositioner om, at 

staten via professionalisering og specialisering har tildelt forskellige professioner ekspertpositioner (Juul 

Jensen & Højrup 2002, p. 285). De kan synes sammenlignelige med Foucaults talepositioner, men 

talepositioner rummer igen ikke blot de professionelles ekspertpositioner, men også de talepositioner, 

som stilles til rådighed for gamle medicinske patienter. Foucaults diskursbegreb er således et 

anvendeligt værktøj til analysen af de selvfølgelige måder at skrive, tale og handle på ift. 

sygehusvæsenets indretning og gamles indlæggelsesforløb. Det bidrager i subjektiveringen og 

interpellationen og stiller bestemte positioner til rådighed for de professionelle og de gamle. 

Ift. Foucaults diskursbegreb kan man omvendt sige, at Højrup, med statssubjektets anerkendelseskamp 

som determinerende for samfundets indretning og udvikling, kunne levere et bud på, hvordan diskurser 

opstår og hvorfra de udgår. Højrup taler dog samtidig om, at diskurser udgår fra de professionelle, som 

via de af staten tildelte ekspertpositioner og den dertilhørende ”diskursive magt” er med til at bestemme 

de selvfølgelige forestillinger og praksisser i samfundet, som samtidig sikrer dem deres eksistens-

berettigelse (Højrup 2002, p. 319-320). Jeg ser det ikke som, at Højrup modsiger sig selv, idet diskurser 
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initiereret af de professionelle stadig kan ses som bestemt af statens anerkendelseskamp, idet det kun er 

i kraft af den position, som den har tildelt de professionelle, at de får magt til at skabe diskurser. 

Begreberne og tilgangene kan anskues som komplementerende, men negerer også hinanden på flere 

punkter. Ifølge Højrup sker interpellationen mellem frie viljer og kun i det omfang, at de afhængige 

subjekter er villige til at indgå. Hos Foucault har processen mere karakter af individers underkastelse af 

bestemte vidensregimer, som derpå gøres til subjekternes eget projekt. Denne negation mellem 

Foucault og Højrup rejser et diskussionspunkt ift., hvorvidt subjektiveringen eller interpellationen er et 

udtryk for subjekternes underkastelse eller frie vilje. Det medtages i diskussionen i kapitel 13. Foucault 

ser desuden ikke som Højrup statens forsvarsevne som determinerende for subjektiveringen. Ifølge 

ham eksisterer der ikke på samme måde som hos Højrup en stat, der har magt til at bestemme 

samfundets indretning, men subjektiveringen sker kontinuerligt i relationer mellem mennesker, og 

mellem staten og borgerne. Dette er resultat af tilfældige og autonome diskursive praksisser (Otto 2006, 

p. 12). Foucault er ikke optaget af, hvem der har magten, men hvordan den virker (Ibid., p. 7).  

Ift. min problemstilling kan statens forsvarsevne, i overensstemmelse med Højrups pointe, ses som 

determinerende for subjektiveringen eller interpellationen. Det kommer til udtryk ved, at der er ligheder 

i diskurser og styringsteknologier udadtil på tværs af stater og indadtil på tværs af amter/regioner og 

kommuner. Den danske stat indgår i et statssystem i den vestlige verden, hvor hver stat vil anerkendes 

på de parametre, som de andre klarer sig på. Der kan således spores historiske ligheder i diskurser og 

styringsteknologier i sygehusvæsenets indretning på tværs af den danske stat og andre stater på samme 

tid, hvilket vil fremgå af afhandlingens historiske del. 

 

Sammenfatning 

Der er både ligheder og forskelle i Højrups og Foucaults videnskabsteoretiske ståsted og både berigelse 

og negationer i sammentænkningen af deres begreber. Jeg vælger dog at sammentænke Højrup og 

Foucault i denne afhandling, idet Foucault med begreberne subjektivering, diskurs og styringsteknologi 

tilbyder analytiske værktøjer, som særligt beriger og bidrager til mere dybdegående analyse af 

interpellationsprocesserne mellem staten og de afhængige subjekter. Det skal præciseres, at jeg i 

afhandlingen ikke ser diskurserne som autonome som Foucault, men som knyttet til og bestemt af 

statens forsvarsevne og suverænitetsarbejde. Da jeg tager afsæt i interpellationsbegrebet med lån af 

begreber fra Foucaults subjektiveringsproces, vælger jeg fremadrettet at gøre brug af begrebet 

interpellation som udtryk for denne sammentænkning og som dækkende for subjektivering- og 

interpellationsprocesserne. 

Efter denne gennemgang af den teoretiske begrebsramme vil jeg i næste kapitel anvende den i 

udspecificeringen af en teoretiske begrebsstruktur til brug i afhandlingen. 
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KAPITEL 3: Den teoretisk udviklede begrebsstruktur  

 

Med den teoretiske begrebsramme på plads er det muligt at sammentænke den og afhandlingens 

problemstilling med henblik på at bestemme de centrale begrebers intensionale indhold, form og 

indbyrdes sammenhæng og samspil. Bestemmelsen sker via en logisk udspecificering af problem-

stillingens almene begreber i forsøget på at undgå regional bundethed. Begrebsbestemmelsen bidrager 

til udviklingen af en teoretisk begrebsstruktur af problemstillingen, som anvendes som del af den 

metodiske ramme i den empiriske undersøgelse. Begrebsstrukturen udforskes i tid, sted og rum, som 

den har materialiseret sig historisk og materialiserer sig i dag på Holbæk Sygehus. Valg af netop Holbæk 

Sygehus uddybes under det historiske og nutidige feltarbejde. 

 

Afhandlingens to centrale begreber 

De to centrale begreber i problemstillingen ”sygehusvæsenets indretning” og ”gamle medicinske patienters 

indlæggelsesforløb” kan i et etnologiske stats- og livsformsteoretisk perspektiv anskues som særlige 

kulturer, praksisser og suverænitetsdomæner i statens indre indretning. De er blevet til, muliggjort og 

formgivet som en del af den danske mercuriale statsforms forsvarsevne i dens kontinuerlige kamp for 

at opretholde anerkendelse og suverænitet ift. andre stater i det internationale statssystem. Målene for 

udformningen af praksis for indretningen af sygehusvæsenet og gamles forløb kan ses som del af 

statens strategi bestemt på et politisk niveau. Sygehusvæsenet, forstået som fysisk lokaliserede sygehuse 

samt organisatoriske og bemandede institutioner, danner på det økonomiske niveau rammen for 

produktion af midlerne via produktionsmåder og udvalgte livsformer for at opnå de fastsatte mål. På 

det ideologiske niveau interpellerer staten via strategi og dannelse professionelle, som aktiverer 

midlerne for at opfylde målene. De professionelle interpellerer de gamle i overensstemmelse med 

statens strategi på en måde, så den opleves som selvfølgelig og meningsfuld for både de professionelle 

og de gamle. Begge lader sig interpellere i bestræbelserne på at blive hhv. den gode professionelle og 

gode patient. For at kunne bestemme de to centrale praksisser, må vi se nærmere på deres indhold. 

 

Sygehusvæsenets indretning 

Sygehusvæsenets indretning kan, set fra et sygehus’ perspektiv, anskues som en praksis med egne mål, 

midler og indlejrede diskurser indadtil. Udadtil virker den i overensstemmelse med og har taget form af 

den mercuriale stats nødvendige suverænitetsarbejde og diskurser ift. den til enhver tid gode måde at 

indrette sygehuse på. Praksissen består af en teleologisk relation mellem mål og midler. Sygehusvæsenet 

består af fysisk lokaliserede sygehuse, som er del af sundhedsvæsenet, hvis mål jf. den aktuelle 

Sundhedslov er ”at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og 

funktionsbegrænsning for den enkelte” (Sundheds- og ældreministeriet 2016b). Et mål som søges indfriet via 

midler i form af en indretning kendetegnende jf. litteratur (Vallgårda 2016) og mine feltobservationer 

ved en specialiseringspraksis og en bestemt styringspraksis. To praksisser som jeg i det følgende vil 

forsøge at udspecificere og bestemme.  
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SPECIALISERINGSPRAKSIS  

Sygehusvæsenets specialiseringspraksis kan forstås som en professionel praksis baseret på specialisering 

ift. andre. Indadtil er den defineret ved egne mål, midler og indlejrede diskurser, som udadtil virker i 

overensstemmelse med og er formet af sygehusvæsenets nødvendige indretning og diskurser, hvilket 

gør denne praksis til en selvfølgelig del af indretningen. 

Begrebet specialisering er ifølge Ordbog over det dansk Sprog (Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab 

1969) ing-formen af verbet at specialisere, hvilket er beslægtet med begreber som specialisere, specialist, 

speciale og speciel, som alle kommer af det latinske species, der betyder art og slags. Begrebet har flere 

betydninger. Det kan betyde at ”inddele, fordele særskilt, i nærmere enkeltheder”. Det kan med tilføjelse af 

”sig” betyde ”uddanne sig i, lægge sig efter et særligt omraade, en særlig (faglig) virksomhed, gøre noget til sit speciale”, 

og man kan, uddannet eller ej, ”gøre noget som sit særlige (faglige) omraade, sit speciale”. Speciale defineres som 

”(faglig) viden, studium, evne, omraade, som en person i særlig grad behersker, interesserer sig for”. Når man har 

uddannet sig eller gjort noget til sit speciale, bliver man specialist, som defineres som ”person, der (har 

uddannet sig i og) dyrker et enkelt særligt (fagligt omraade), en enkelt gren af en videnskab, en kunst, et haandværk (et 

speciale)”. At være specialist hænger sammen med at være noget specielt, en særlig slags eller art, der står 

i modsætning til at være almen og generalist. Specialisering kan således beskrive en særlig måde at 

indrette på, særlig uddannelse og særlige kendetegn eller evner hos en person. 

Når specialisering virker som en praksis i sygehusvæsenet, så er det i tråd med ovennævnte 

begrebsspecifikation ift. indretning, uddannelse af de professionelle og beskrivelse af de særlige 

kendetegn og evner hos professionelle, som fordeles på afdelinger og afsnit. Specialisering i 

sygehusvæsenets indretning ses ved, at sygehusene er inddelt i specialafdelinger og -afsnit. 

Ruminddelingen tager afsæt i de lægefaglige specialer, som er de fagområder eller håndværk, som 

lægerne er uddannet i og har gjort til deres speciale. Det være sig i bestemte organer (f.eks. 

hjerteafdelingen), bestemte behandlingsformer (f.eks. medicinsk versus kirurgisk afdeling), bestemte 

aldersgrupper (f.eks. geriatrisk afdeling) eller diagnostiske metoder (f.eks. røntgenafdelingen) 

(Sundhedsministeriet 2000, p. 88). Specialafdelinger og -afsnit er bemandet med specialuddannede læger 

og sygeplejersker. Specialisering af de professionelle refererer typisk til en læge, som via efteruddannelse 

er speciallæge indenfor et lægefagligt speciale (Sundheds- og ældreministeriet 2018) eller en 

sygeplejerske, som via formel efteruddannelse, er specialuddannet med særlige kompetencer inden for 

et bestemt sygeplejefagligt område (Sundhedsstyrelsen 2009, p. 24).  

Specialiseringen af de professionelle giver dem kendetegn som specialister, som qua deres særlige viden 

og evner er en særlig slags, der kan noget specielt og dermed adskiller sig fra det generelle, generalisten 

og andre specialer. Specialiseringen bliver også et redskab til at diagnosticere patienterne på baggrund af 

de lægefaglige specialer og herefter fordele dem mellem specialafdelinger og -afsnit. I denne proces 

bliver gamle mennesker pga. deres alder til som en bestemt geriatrisk patientgruppe. 

Specialisering som begreb kan ses som dialektisk, idet begrebet indadtil adskiller sig fra noget og 

betegner at kunne noget særligt, mens bestemmelsen af det særlige forudsætter og sker udadtil i 

forholdet til andre. Indadtil- og udadtil-perspektiverne udgør og definerer tilsammen specialiseringen. 

En geriatrisk læge er f.eks. indadtil specialist i sygdomme hos gamle mennesker, men specialist-

funktionens særlige bestemmelse bliver først tydelig udadtil ift. f.eks. en generalist eller andre læge-

faglige specialistfunktioner, mens de tilsammen bliver dækkende for begrebet specialisering. I begrebet 
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ligger også, at jo mere specialisering og inddeling på flere niveauer, jo flere er der at sætte sig ift. og 

adskille sig fra, hvilket giver mulighed for endnu flere specialister med særlig viden og uddannelse. 

Behovet for specialisering samt niveauer af specialiseringen indenfor sygehusvæsenet er historisk 

bestemt af statens nødvendige behov ift. opgaveløsning. Specialisering er således blevet til for at løse et 

problem, og problemet skal ligesom måden det løses, og dem der løser det, defineres og anerkendes af 

staten i en interpellationsproces hvor professionelle og patienter indgår i gensidige processer. I 1800-

tallet var statens nødvendige behov for specialisering i sygehusvæsenet en specialisering af lægerne i 

hhv. medicinere og kirurger, mens der i dag findes et større antal af specialer på niveau med medicinere 

og kirurger samt et utal af fagområder under hovedspecialerne (Sundhedsstyrelsen 2012, p. 55). Der er i 

dag specialister på flere niveauer, som er påkaldt til brug i opbygningen af statens indre indretning. 

 

STYRINGSPRAKSIS  

Sygehusvæsenets styringspraksis kan på samme måde forstås som en professionel praksis med afsæt i 

styring. Indadtil er den defineret af egne mål, midler og indlejrede diskurser, som udadtil virker som i 

tråd med og formet af sygehusvæsenets fordrede indretning og diskurser, som gør den til en selvfølgelig 

del af indretningen. 

Begrebet styring kan i overensstemmelse med afhandlingens teoretiske begrebsramme anskues som 

interpellationsprocesser, hvor udvalgte afhængige subjekter såsom borgere, byer, virksomheder og 

livsformer påkaldes, formes og dannes via strategier, diskurser og styringsteknologier til bestemte 

subjekter, som realiserer statens vilje, strategi og målsætninger for udformningen af dens indre 

indretning. På en måde tjener den statens forsvarsevne, mens statens vilje bliver subjekternes personlige 

projekt. Som del af statens strategi interpellerer de udvalgte afhængige subjekter som ”statens forlængede 

arm” andre afhængige subjekter på en måde, så statens strategi også opleves som selvfølgelig og 

meningsfuld for dem.  

Styring forstået som interpellation virker i sygehusvæsenet som en praksis, der bidrager og også 

historisk har bidraget til at påkalde, forme og danne alt fra amter/regioner til byer/kommuner. De 

huser og har også huset sygehuse som organisatoriske institutioner med særlige produktionsmåder og 

bemandede af professionelle indenfor forskellige livsformer. De bliver midlet til realisering og opnåelse 

af målet om at skabe et sygehusvæsen i tråd med skiftende nationale og regionale sundhedspolitikker.  

Interpellationen på alle niveauer fra amter/regioner til sygehusenes professionelle sker gennem strategi, 

diskurser og styringsteknologier, hvor de dannes i et dialektisk samspil med staten baseret på statens 

behov. Diskurserne kan ses som selvfølgelige måder at skrive, tale og handle på ift. praksisser for 

sygehusvæsenets indretning og gamle medicinske patienters forløb, mens styringsteknologier er alt fra 

viden til konkrete materialiseringer i form af teknikker, systemer, metoder og rumslige indretninger, der 

fremmer bestemte diskurser, sandheder, vidensformer og værdier i overensstemmelse med statens 

strategi. Sygehusvæsenets professionelle interpellerer de gamle medicinske patienter i overensstemmelse 

med statens strategi på en måde, så den opleves som selvfølgelig og meningsfuld for både de 

professionelle og de gamle. De professionelle opnår herigennem professionalisering, statsautorisation 

og specialisering, som giver dem monopol, legitimitet, diskursiv magt og ekspertstatus samt autoritet ift. 

patienter og pårørende.  
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Styring som begreb kan, i lighed med specialisering, ses som dialektisk. Indadtil kan den defineres som 

indeholdende bestemte former for viden, diskurser og styringsteknologier. De forudsætter og er 

afhængige af relationer og samspil med subjekter udadtil, som forsøges styret i for staten bestemt 

retning eller på en bestemt måde. 

 

Gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb  

Afhandlingens andet centrale begreb, gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb, kan forstås som 

udtryk for sygehusvæsenets professionelle praksis for en bestemt patientgruppe, som indadtil er 

defineret ved egne mål, midler og indlejrede diskurser. Udadtil virker den som del af, i tråd med og 

formet af sygehusvæsenets nødvendige indretning og indlejrede diskurser for den selvfølgelige måde at 

tilrettelægge gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb på. En indretning i overensstemmelse med 

statens behov i forsøget på at matche andre staters ældrepolitik og -praksis. Mål for sygehusvæsenets 

aktuelle praksis for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb er beskrevet i den nationale 

handlingsplan ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient”, hvor der under visioner og værdier står at: 

”De ældre patienter skal møde en indsats, som bygger på værdighed og selvbestemmelse, patient- og pårørendeinddragelse, 

sammenhæng i forløbene samt høj kvalitet og patientsikkerhed” (Sundheds- og ældreministeriet 2016a). Midlerne 

til opnåelse af praksis og mål vil nødvendigvis hentes i sygehusvæsenets indretning. Praksis for gamle 

menneskers indlæggelsesforløb indgår således i lighed med specialiserings- og styringspraksisserne som 

en del af sygehusvæsnets indretning, men er i afhandlingen udspecificeret fra de andre praksisser for 

netop at kunne afdække deres indbyrdes samspil, som er af interesse for problemstillingen. Jeg vender 

tilbage til samspillet mellem praksisserne.   

Ser vi nærmere på begrebet gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb, er det sammensat af 

begreberne gamle medicinske patienter og indlæggelsesforløb.  

Med gamle medicinske patienter forstås gamle mennesker i en bestemt kontekst, som når de ifm. 

sygdom er indlagt på en medicinsk afdeling. Gamle medicinske patienter kan i lighed med de 

professionelle ses som at have indskrevet sig i forskellige produktionsmåder og livsformer med 

forskellige vilkår og begrebsverdener. De vilkår, begreber og træk de har med sig fra deres forskellige 

livsformer kan på etnocentrisk vis give mening ved indlæggelse under de nuværende forhold i 

sygehusvæsenet, hvorfor deres livshistorie medtages i de senere analyser. Et oplagt spørgsmål ville i 

forlængelse af ovennævnte være, hvorfor netop gamle mennesker er valgt som omdrejningspunkt for 

problemstillingen og ikke patienter i almindelighed. Begrundelsen er, at netop gamle mennesker som en 

samlet gruppe indadtil ved sygdom, ifølge geriatrisk forskning, er kendetegnende ved en begrænset 

reservekapacitet, olympiadesyndromet samt et anderledes sygdoms- og symptombillede (Andersen-

Ranberg & Matzen 2016) (Schroll 1983). Disse kendetegn bliver tydelige og særlige, når syge gamle 

bestemmes udadtil ift. yngre, som ikke besidder dem. Der er desuden valgt et aldersinklusionskriterium 

på + 80 år for de gamle i det nutidige feltarbejde, da sandsynligheden for tilstedeværelse af de særlige 

kendetegn først er udtalt omkring den alder (Det Strategiske Forskningsråd 2006). De særlige 

kendetegn ved syge gamle kan have betydning i deres møde med sygehusvæsenets indretning, når de 

indlægges. Geriatrisk forskning om gamles særlige sygdomsbillede vil derfor, ligesom livshistorier, indgå 

i analysen. Jeg har i afhandlingen valgt at gøre brug af begrebet gamle i stedet for ældre patienter for 

netop at præcisere, at gamle besidder særlig kendetegn og dermed vilkår ved sygdom og indlæggelse.  
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Begreberne ældre og gamle bruges ofte synonymt. I lovgivning og diverse politiske dokumenter 

anvendes ældre ofte om befolkningsgruppen over 65 år som f.eks. den ældre medicinske patient 

(Sundheds- og ældreministeriet 2016a). Betegnelsen ældre anvendes ofte som en eufemisme for gamle 

mennesker (Fromholt m.fl. 1994, p. 228), hvilket kan hænge sammen med, at betegnelsen gammel 

ifølge en sprogforsker er udtryk for en absolut størrelse, hvorimod ældre er en relativ størrelse (Hansen 

2011, 22. marts), idet alle mennesker kontinuerligt bliver ældre. Betegnelserne gammel og ældre skaber 

således forskellige associationer. Nogle forbinder ordet gammel med svækkelse og sygdom, hvorfor de 

foretrækker ordet ældre. Andre opfatter omvendt ordet gammel som positivt og foretrækker at blive 

omtalt som gammel. Hvad enten man fortrækker den ene eller anden betegnelse, så kan anvendelse af 

gammel give mening, når gamle mennesker som gruppe skal adskilles fra resten af befolkningen, for at 

fokusere på problemstillinger, som er relevante og betydningsfulde for denne gruppe (Swane, Blaakilde 

& Amstrup 2007, p. 13). Derfor valget af betegnelsen gamle.  

Begrebet indlæggelsesforløb refererer til sygehusvæsenets professionelle praksis for gamle medicinske 

patienter. I afhandlingens historiske feltarbejde og senere analyse vil der i den tidligste historie om 

sygehusvæsenet fokuseres på gamle patienter i det hele taget, da store dele af sygehusvæsenet herunder 

Holbæk Amtssygehus ikke dengang var opdelt, og dermed ikke havde en specifik medicinsk afdeling. 

Afhandlingens problemstilling kan på baggrund af bestemmelsen af de centrale begreber udspecificeres 

i sygehusvæsenets tre praksisser for hhv. specialisering, styring og gamle medicinske patienter.  
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Samspillet mellem praksisserne 

De tre praksisser bidrager alle til den mercuriale stats suverænitetsarbejde. De indgår i et komplekst 

sammenfiltret dialektisk samspil, hvor de kontrasterer hinanden indbyrdes med hver deres mål, midler 

og indlejrede diskurser. Samtidig konstituerer de hinanden ved at udgøre hinandens midler og 

eksistensbetingelser. Tilsammen bidrager de til den særlige opgave omkring gamle medicinske patienters 

indlæggelse, som sygehusene er interpelleret til at løse. 

Sygehusvæsenets specialiseringspraksis’ sigte er et sygehusvæsen indrettet med afdelinger, afsnit og 

professionelle, som har dygtiggjort sig indenfor bestemte lægefaglige specialer. Det betyder, at 

afdelinger, afsnit og professionelle besidder evner og særlig viden og dermed kan noget, som andre ikke 

kan. Sygehusvæsenets specialiseringspraksis kan samtidig ikke tænkes uden forskellige former for 

styring og rammesætning for de professionelle. Den kan heller ikke tænkes uden de gamle og andre 

patienter, som den skal virke for. Der eksisterer desuden det lægefaglige speciale geriatri, som netop er 

specialiseret i at behandle sygdomme hos gamle mennesker. Gamle indlægges og behandles dog også 

andre steder end på geriatriske afdelinger samt udenfor sygehuset. 

Målet for sygehusvæsenets styringspraksis er en styring forstået som interpellation af de professionelle 

via strategier, diskurser og mange former for styringsværktøjer, som gør, at de statslige 

sundhedspolitiske målsætninger på sygehusområdet aktiveres. Styringspraksissen forudsætter 

specialisering, der kan ses et af styringsværktøjerne, der former og danner de professionelle med 

forskellige kvalifikationer og kendetegn. Styringen kan heller ikke tænkes uden patienterne, såsom de 

gamle, som styringen af sygehusvæsenet og sundhedspolitikken i sidste ende skal virke for. 

Praksis for gamle medicinske patienter har som mål at følge den til enhver tid gældende ældrepolitik og 

-praksis, som i dag er optaget af værdighed, selvbestemmelse, sammenhængende forløb og høj kvalitet. 

Realisering af praksis for gamle medicinske patienter fordrer både specialisering af afdelinger, afsnit og 

professionelle i netop gamles sygdomme samt styring og koordinering på tværs af specialer, 

professionelle og sektorer, så aktuelle mål om selvbestemmelse og sammenhængende forløb realiseres. 

På denne måde er de tre praksisser sider af sygehusvæsenets indretning, som indadtil har hver deres mål 

og indlejrede diskurser. Samtidig virker de udadtil ved at udgøre midler og eksistensbetingelser for 

hinandens praksisser. Tilsammen skal de leve op til og på forskellig vis bidrage til de overordnede 

sundhedspolitiske krav i den aktuelle Sundhedslov. De tre praksisser kan derfor anskues som tæt 

forbundet. Det betyder nødvendigvis, at de kontinuerligt er formet ift. hinanden gennem historien 

afhængigt af statens skiftende behov og forsvarsevne. Denne pointe indgår i argumentationen for et 

historisk perspektiv, som uddybes i næste kapitel. 

 

Aktivering af praksisserne 

Alle tre praksisser kan kun realiseres ved, at staten indretter og opretholder et sygehusvæsen og 

påkalder sig professionelle, som lader sig interpellere, så de oplever de tre praksisser som selvfølgelige 

og deres eget projekt. De professionelle interpellerer samtidig gamle medicinske patienter på en måde, 

så praksisserne også af dem opleves på samme måde. De professionelle består af forskellige livsformer 

og professioner, som repræsenterer forskellige etnocentriske praksisser med hver deres mål, midler og 

indlejrede diskurser, hvis eksistens og vedvarende eksistensberettigelse er bestemt af statens mål, men 
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også af de altid allerede etablerede praksisser for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb, som 

de udspiller sig i tid og rum. De professionelle indgår desuden indbyrdes i et dialektisk samspil, hvor de 

både er hinandens mod- og forudsætninger, og hvor de både på institutions- og professionsniveau 

kontinuerligt kæmper om statens anerkendelse i forsøget på at opretholde deres eksistensberettigelse. 

 

De tre praksisser 

Det er i dette spændingsfelt mellem de tre praksisser for sygehusvæsenets specialisering, styring og 

gamle medicinske patienter, at betydningen af indretningen for gamle medicinske patienters 

indlæggelsesforløb vil kunne indfanges, og derfor her denne afhandling tager sit afsæt. De tre praksisser 

med egne mål, midler og indlejrede diskurser, der indgår i et dialektisk samspil. De former og formes 

kontinuerligt af hinanden og er altid samtidig i overensstemmelse med og formet af statens nødvendige 

suverænitetsarbejde. De aktiveres tillige via forskellige interpellationsprocesser mellem staten, de 

professionelle og gamle medicinske patienter. Jeg er derfor nødt til at medtage alle tre praksisser set fra 

hhv. statens, de professionelles og de gamles perspektiver samt deres indbyrdes relationer, for at kunne 

afdække og siden analysere og diskutere problemstillingen. Desuden medtænkes de gamles livshistorie 

og særlige sygdomsudfordringer, som også kan få betydning. De tre perspektiver, som jeg anlægger på 

praksisserne, kan anskues som en forenklet udgave af de fire begrebsdimensioner: det enkelte subjekt, 

livsformer med forskellige praksisser, statssubjektet og statssystemer, som Højrup opererer med, når 

udvikling af kultur analyseres (Højrup 2002, p. 655-665). I afhandlingen indgår således under staten 

både statssubjektets og statssystemernes perspektiver.  

Disse begreber tegner den begrebsstruktur, som er forsøgt anskueliggjort i illustrationen, og som 

bringes med videre for at blive udforsket empirisk. Når jeg siden anvender betegnelsen ”de tre praksisser” 

er det med reference til denne begrebsstruktur. 

Efter denne bestemmelse af afhandlingens centrale begreber og udviklingen af en teoretisk 

begrebsstruktur vil jeg nu folde ud, hvordan jeg metodisk er gået frem i den empiriske undersøgelse 
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KAPITEL 4: Den metodiske ramme 

 

Projektets empiriske undersøgelse kan ses som en udforskning af anvendelsen og udstrækningen af 

problemstillingens teoretisk udviklede begrebsstruktur i praksis. Den metodiske ramme for den 

empiriske udforskning består af et kulturhistorisk og et nutidigt feltarbejde. De to former for feltarbejde 

trækker på hver deres metodiske værktøjer. De både beriger og udfordrer hinanden gennem en 

sammentænkning af det etnologiske feltarbejde og Foucaults genealogiske metode og har begge 

Holbæk Sygehus som sted og rum. Jeg vil i dette kapitel redegøre for sammentænkningen, inddragelsen 

af det historiske samt for samspillet mellem feltarbejderne. 

 

Sammentænkning af det etnologiske feltarbejde og den genealogiske metode 

Stats- og livsformsteorien er udviklet indenfor det etnologiske forskningsmiljø, som trækker på 

forskellige historiske22 og nutidige kvalitative metoder såsom det etnologiske feltarbejde (Jespersen, 

Melchior & Sandberg 2006), mens Foucault arbejder med en historisk metode, som han bl.a. betegner 

genealogi (Foucault 1977) (Heede 2007). Ligesom jeg teoretisk anvender en sammentænkning af stats- 

og livsformsteorien og Foucaults begreber, vil jeg tilsvarende metodisk i det empiriske værksted 

sammentænke det etnologiske feltarbejde og den genealogiske metode23 i vekselvirkning med den 

teoretisk udviklede begrebsstruktur. 

 

Feltarbejde 

Feltarbejde dækker over en bred vifte af kvalitative metoder fra feltobservationer til dokumentanalyse, 

der tages i brug for at opnå viden om sociale fællesskaber såsom udfoldelsen, stofligheden og de 

selvfølgeligheder i f.eks. måder at handle og tænke på, som produceres i de konkrete sociale 

fællesskaber, i forholdet mellem mennesker og mellem mennesker og samfundet (Hastrup 2015, p.55-

58). Med stoflighed forstås de sansemæssige oplevelser af det sociale, som forskeren kun kan erfare og 

indfange ved at være til stede (Ibid., p. 71). I feltarbejdet indgår også, at forskeren i udforskningen af 

sociale fællesskaber bør have blik for topografien forstået som materialiteten, geografien og historien. 

Ifølge antropolog Kirsten Hastrup er der indenfor samfundsvidenskaberne sket en ”topografisk vending”, 

som er en forskningsmæssig orientering mod og erkendelse af, at det sociale og det topografiske 

gensidigt konstituerer hinanden. Udfordringen ved den topografiske erkendelse er, at det kan være 

svært at sætte grænser for, hvad der skal udforskes, hvilket fordrer det, hun kalder en ”analytisk lukning” 

af det udforskede (Hastrup 2010b, p. 5-6). 

Feltarbejdet tilbyder i udforskningen af problemstillingen en metode til at opnå viden om, hvordan 

sygehusvæsenets tre praksisser for specialisering, styring og gamle medicinske patienter udfoldes og 

materialiseres i sygehusvæsenet og konkret geografisk og historisk på Holbæk Sygehus. Sygehuset kan 

ses som udtryk for et socialt fællesskab, hvor der skabes selvfølgelige handlemåder ift. de tre praksisser, 

som kan bringe mig nærmere, hvad den indretning har af betydning for gamles indlæggelsesforløb. 

                                                           
22   Stats- og livsformsanalysen anvender formbegreberne til at bestemme historiske nedslag (Højrup 2003).   
23 Foucault arbejder med flere forskellige former for og udlægninger af genealogi, som ikke gennemgås i afhandlingen.  
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Desuden muliggør feltarbejdet at opnå viden om, hvordan praksissernes udfoldelse ser ud fra hhv. 

statens, de professionelles og de gamles perspektiver samt de indbyrdes forhold, samspil og 

interpellationsprocesser mellem staten, de professionelle og de gamle samt indbyrdes mellem de 

professionelles professioner. Den teoretiske begrebsstruktur kan ses som netop et analytisk greb, der 

afgrænser og hindrer feltarbejdet i at blive uoverskueligt og uhåndterbart. 

 

Den genealogiske metode  

Den genealogiske metode er en historisk fremgangs- og analysemåde, der søger at udfordre vores 

opfattelse af institutioner og praksisser, som opfattes som selvfølgelige i dag. Det gør den ved at vise, at 

institutioner og praksisser har historiske rødder. De kan i rum og tid være langt fra det, som vi 

forbinder med dem, og at de indeholder problemstillinger, der stammer fra andre historiske og 

institutionelle sammenhænge, som gentages på nye måder. Med metoden udvælges bestemte nutidige 

fænomener eller diskurser, som følges tilbage i historien med henblik på at afdække deres historiske 

muligheds- og fremkomstbetingelser (Heede 2007, p. 47). Genealogien er i tråd med Hastrups 

topografiske pointe om, at sociale fællesskaber med deres indlejrede selvfølgelige tænke- og 

handlemåder er konstitueret af bl.a. historien. I genealogien ses tænke- og handlemåder som diskurser. 

Den genealogiske metode tilbyder ift. problemstillingen en måde at arbejde historisk samt at 

problematisere de i dag selvfølgelige praksisser og diskurser indenfor sygehusvæsenet. Jeg har således 

arbejdet ud fra de problematikker, som er relevante ud fra et nutidigt perspektiv ift. de tre praksisser og 

gravet lag på lag af historisk for at finde frem til deres historiske tilblivelses- og mulighedsbetingelser, 

udfoldelse og indbyrdes samspil.  

 

Sammentænkningen 

Ved at sammentænke de to skitserede metoder, tilbyder det etnologiske feltarbejde en særlig metode til 

indsamling af både det historiske og nutidige materiale, mens den genealogiske metode tilbyder en 

særlig fremgangsmåde at gå historisk til værks. Jeg har på baggrund af denne sammentænkning 

gennemført et historisk og et nutidigt feltarbejde. Her har jeg i overensstemmelse med afhandlingens 

teoretiske begrebsstruktur fulgt sygehusvæsenets tre nutidige praksisser for specialisering, styring og 

gamle patienter tilbage til deres tilblivelse for at afdække deres historiske muligheds- og tilblivelses-

betingelser, udfoldelse, udformning, dialektiske sammenhæng og samspil. Jeg har også fokuseret på de 

indlejrede diskurser og selvfølgelige måder at handle og forstå på indenfor hver af praksisserne både i 

dag og historisk. Derudover hvordan praksissernes udformning og udfoldelse har set ud fra statens, de 

professionelles og de gamle patienters perspektiver samt deres indbyrdes forhold forstået som 

interpellationsprocesser og indbyrdes mellem de professionelles professioner.  

Jeg har i afhandlingen valgt at betegne det historiske feltarbejde for kulturhistorisk for at præcisere, at 

jeg med afsæt i Højrups kulturbegreb beskæftiger mig historisk med udviklingen af bestemte kulturer 

eller praksisser. Samtidig har jeg gjort brug af Foucaults historiske metode med en bevidsthed om, at 

han ser kultur, som noget der skabes kontinuerligt via diskurser, praksisser og uden et statssubjekt som 

determinerende for udviklingen. Jeg har således i det historiske perspektiv anvendt Foucaults metode, 

men trækker på Højrups kulturforståelse. 



 

44 
 

Hvorfor et kulturhistorisk feltarbejde? 

Det kan i forlængelse af sammentænkningen af feltarbejde og genealogien være nærliggende at uddybe 

begrundelsen for inddragelse af et historisk feltarbejde. Hastrup taler for, at det historiske spiller en 

rolle i sociale sammenhænge og selvfølgelige praksissers udfoldelse, mens genealogien taler for at 

udfordre opfattelsen af selvfølgelige institutioner og praksisser i dag. Disse kalder dog på uddybning, 

som jeg med afsæt i den overordnede teoretiske begrebsramme vil forsøge at udfolde i det følgende. 

Det historiske tilbageblik kan give indsigt i forandringerne over tid (Kjeldstadli 2001, p. 19-20) i 

sygehusvæsenets tre praksisser. Praksisser der set ud fra stats- og livsformsteorien kan betragtes som 

gensidigt forbundne og som kontinuerligt har indtaget form ift. hinanden afhængigt at statens skiftende 

behov og suverænitetsarbejde. Den indsigt kan bidrage til og berige med en forståelse af, hvordan 

problemstillingen opstod.  

Det historiske feltarbejde kan vise den store variationsbredde i de måder, at de tre praksisser har taget 

form og udfoldet sig igennem historien.  F.eks. variationer mellem praksisformer og livsformer blandt 

de professionelle og gamle patienter. Variationsbredden kan afdække, at ikke alle tanker er nye, når man 

ser i historien (Ibid., p. 21-22) (Vallgårda 2011, p. 205), men er vokset ud af historiske og institutionelle 

sammenhænge og problemstillinger, som er langt fra det, vi forbinder med dem og i dag, hvor de 

gentages og praktiseres på nye måder. Den viden kan udfordre vores selvfølgelige opfattelse af 

sygehusvæsenet som institution og dets praksisser. En viden som samtidig er vigtig og relevant, når 

denne afhandling skal komme med perspektiver på fremtidens indretning af sygehusvæsenet og 

tilrettelæggelse af gamle patienters indlæggelsesforløb. 

Den historiske afdækning og analyse kan vise, hvordan de tre praksisser i dag er blevet til og muliggjort 

gennem historien via indbyrdes komplekse og kontinuerlige sammenhænge og samspil mellem staten, 

de professionelle og borgerne. Samspil som tillige kan ses som en kontinuerlig dannelsesproces, hvor de 

professionelle og de gamle patienter er blevet interpelleret som subjekter i overensstemmelse med 

statens skiftende mål, strategier, diskurser og måder at påkalde og definere, hvad der er den gode måde 

f.eks. at være sygehus, læge, sygeplejerske og patient i statens tjeneste. Den afdækning kan bruges til at 

vise, at en indretning af sygehusvæsenet på baggrund af bestemte praksisser for specialisering, styring 

og gamle patienter ikke er blevet til som led i en bestemt og naturlig udvikling, som ikke kunne have 

formet sig anderledes. Dette selvom den måske anses som sådan af politikere, professionelle og de 

gamle (Kjeldstadli 2001, p. 19) (Vallgårda 2011, p. 205). Det åbner op for, at de tre praksisser kan være 

anderledes og ikke nødvendigvis behøver følge det udviklingsmønster, som ses i dag (Ibid., p. 215-216). 

Det historiske feltarbejde og den efterfølgende analyse kan hjælpe til at forstå dybden i konflikter og 

reaktioner i nutiden (Kjeldstadli 2001, p.22-23), som i mit tilfælde vil være konflikter og reaktioner i det 

nutidige feltarbejde. Nogle af de professionelle vil således være interpellerede i tidligere tiders 

interpellationsformers opfattelse af den gode måde at være læge eller sygeplejerske på, som vil kunne 

forklare deres reaktioner på f.eks. indretningen i dag. Alle de gamle patienter vil tilsvarende qua deres 

alder bære flere lag af interpellation ift. opfattelsen af at være syg og patient. Den historiske analyse vil 

give dybde i deres perspektiver på indlæggelsen i interviewene. Efter denne argumentation vil jeg se på 

forholdet mellem det historiske og nutidige feltarbejde. 

 

Samspillet mellem feltarbejderne 

De to typer feltarbejde kan anskues at indgå i en form for befordrende dialektisk samspil. 
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På den ene side understøtter de hinanden. Det kulturhistoriske feltarbejde vil, som udfoldet ovenfor, 

både berige og udfordre det nutidige feltarbejde. Problemstillingen kan samtidig ikke afdækkes uden det 

nutidige feltarbejde, som bidrager med udforskning af de tre praksissers nutidige udfoldelse, 

anvendelse, udstrækning og materialisering geografisk på Holbæk Sygehus og som muliggør samtidig at 

følge praksisserne historisk.  

På den anden side adskiller feltarbejderne sig, idet de gennemføres på forskellige vilkår. Jeg har i det 

historiske således været overladt til det kildemateriale, som enten fortsat er til stede i form af 

eksisterende bygninger, eller som af forskellige grunde er fundet vigtigt at bevare til eftertiden 

(Vallgårda 2011, p. 209). Kildematerialet er samtidig skabt med et andet sigte, hvilket begrænser, hvad 

jeg som forsker kan aftvinge det overleverede materiale. Omvendt har jeg i det nutidige feltarbejde haft 

mulighed for selv at skabe empirien ved at være til stede og observere de tre praksissers udfoldelse og 

samspil samt spørge de professionelle og gamle patienter. De gamles stemme har i kildematerialet været 

svær at finde, mens jeg i det nutidige feltarbejde har haft mulighed for at spørge dem og derigennem få 

deres oplevelser og fortællinger.   

Feltarbejdernes forskelligartede vilkår kalder på forskellige metoder, overvejelser og udfordringer, som 

har gjort, at jeg har valgt at gennemgå dem separat. Jeg vil således i de efterfølgende kapitler uddybe, 

hvordan jeg har grebet først det kulturhistoriske og herefter det nutidige feltarbejde an og med Holbæk 

Sygehus som gennemgående felt i begge. 
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KAPITEL 5: Det kulturhistoriske feltarbejde 

 

Jeg vil i dette kapitel gennemgå, hvordan jeg har arbejdet med det kulturhistoriske feltarbejde, det 

fundne kildemateriale og samspillet mellem kilderne. Feltarbejdet har haft til hensigt at skabe historisk 

viden om, hvordan de tre praksisser for specialisering, styring og gamle medicinske patienter er blevet 

til, muliggjort, materialiseret og har spillet sammen. Hertil kommer, hvilke selvfølgelige opfattelser og 

handlemåder, der er blevet skabt indenfor de tre praksisser og hvordan praksissernes udfoldelse har set 

ud fra statens, de professionelles og de gamle patienters perspektiver samt deres indbyrdes forhold 

forstået som interpellationsprocesser, og indbyrdes mellem de professionelles professioner. Holbæk 

Sygehus, som også udgør felt for det nutidige feltarbejde, blev felt pga. nyerhvervet erkendelse. 

 

Fundet i Holbæk Sygehus’ kælder 

Allerførst vil jeg begynde med en fortælling, som illustrerer den genealogiske metode og den måde, 

hvorpå jeg kom til at gribe det historiske feltarbejde an. Jeg havde oprindeligt planlagt at gennemføre 

det historiske feltarbejde på steder, som i historiske forskningsværker blev anset som værende 

eksemplariske for sygehusvæsenets- og dermed de tre praksissers udvikling. Jeg befandt mig samtidig på 

Holbæk Sygehus, som jeg ikke havde tænkt som værende historisk eksemplarisk eller rummende 

historisk materiale. Jeg havde derfor modstand på, da min vejleder konfronterede mig med muligheden 

for at anvende sygehuset som afsæt for det historiske feltarbejde. Min nysgerrighed blev imidlertid vakt 

og i min søgen lokalt på og omkring Holbæk Sygehus afsløredes lag på lag af de tre praksissers lokale 

udfoldelse på en måde, som netop de historiske perioder har organiseret materialet. Samtidig viste det 

sig, at sygehuset har fulgt sygehusvæsenets udvikling og dermed kan anses som værende eksemplarisk. 

Den lokale historiske graven resulterede i fundet af et arkiv i en kælder på Holbæk Sygehus med 

metervis af materiale af alt fra avisscrapbøger til fotos. Ser jeg tilbage på feltarbejdet og fundet af 

kælderarkivet, kan jeg se, hvordan det lokale udgravningsarbejde er i tråd med Foucaults egne 

genealogiske arbejder, som netop tager afsæt lokalt med inddragelse af alt fra lægejournaler til 

avisreportager som kilder (Heede 2007, p. 47).  

 

Scrapbøgerne fra kælderarkivet 
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En disciplineret historisk opmærksomhed 

Lad mig efter denne fortælling gennemgå, hvordan jeg er gået frem i det historiske feltarbejde. 

Historikeren Knut Kjeldstadli taler om, at historisk udforskning kan ende med ”historie som rodekommode” 

(Kjeldstadli 2001, p. 45), hvis man ikke er præcis med, hvad man forfølger i historien, mens Hastrup 

taler om, at anvendelse af feltarbejde fordrer ”en disciplineret opmærksomhed” (Hastrup 2015, p. 56) eller 

”analytiske lukning”. I forsøget på at tage højde for dette, har jeg anvendt, hvad jeg vil betegne som en 

disciplineret historisk opmærksomhed. Den har bestået af brug af den teoretisk udviklede begrebs-

struktur kombineret med en genealogisk metode og en periodisering baseret på formbegreberne fra 

stats- og livsformsteorien.  

Jeg har inspireret af den genealogiske metode, gravet lag på lag historisk af de tre praksisser, som udgør 

den teoretisk udviklede begrebsstruktur af forskningsproblemstillingen. Derpå har jeg fulgt praksisserne 

tilbage til det tidspunkt, hvor de alle tre blev til. Jeg har også periodiseret, forstået som at identificere 

perioder i historien, hvor der sker væsentlige og samtidige ændringer indenfor det studerede (Kjeldstadli 

2001, p. 227-228), som i mit tilfælde er de tre praksisser. Der er forskellige måder at periodisere.  

Foucault arbejder med episteme, som kan ses som en historisk periodes overordnet vidensopfattelse 

udledt på baggrund af gældende diskurser (Heede 2007, p. 76). Filosof Juul Jensen og seniorforsker 

Tove Borg indenfor SMK-forskergruppen, som jeg er tilknyttet, har arbejdet i Kuhnsk forstand med 

inddeling baseret på paradigmebegrebet (Borg & Juul Jensen 2005), som vil kunne sidestilles med 

episteme, idet paradigme kan ses som en tidsperiodes vidensverdensbillede (Gustavsson 2001, p. 56).  

Den historiske forskningslitteratur, som jeg trækker på, foretager periodisering på forskellige måder. 

Porter samt historikere fra The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine (WTCHM), som er 

kilder til belysning af den internationale medicinhistories udvikling, opererer i lighed med Foucaults 

epistemebegreb eller Kuhns paradigmebegreb med at inddele i perioder på baggrund af ændringer i de 

overordnede ideer og tænkning indenfor den vestlige verdens medicinhistorie (Porter 1997, p. 5) 

(Bynum m.fl. 2006, p. 1-2). Vallgårda, som er kilde til belysning af den nationale udvikling af 

sygehusvæsenet, foretager i sin udforskning af sygehusvæsenets fremvækst i Danmark en periodisering 

på baggrund af samfundsudviklingen (Vallgårda 1985, p. 11-12). I sin doktordisputats om det 

specialiserede sygehusvæsen foretager hun desuden en historisk periodisering på baggrund af 

forandringer i sygehusvæsenets aktivitet baseret på kvantitative forandringer i mængden af senge, 

indlæggelser, sengedage, udgifter, ansatte og specialafdelinger i det statistiske materiale hentet fra 

Sundhedsstyrelsens Sygehusstatistik (Vallgårda 1992, p. 24, 29, 359). Gennemgående i den 

internationale og nationale historiske forskningslitteratur er, at sygehusvæsenets og medicinens 

udvikling sker i et samspil mellem statens og civilsamfundets udvikling samt behov, men også på 

baggrund af f.eks. medicinske opdagelser og professionelles kamp for eksistensberettigelse (Jacyna 

2006, p. 14), hvorfor staten i litteraturen tillægges en mindre afgørende rolle for udviklingen. 

Ser vi til sidst på Højrup, foretager han f.eks. i analysen af den dansk velfærdsstats udvikling 

periodiseringen ved hjælp af formbegreberne (Højrup 2003). De anvendes til at bestemme den form, 

den danske stat i sin anerkendelseskamp har indtaget ift. andre stater, og som samtidig har bestemt 

udformningen af og relationen mellem livsformer, praksisformer og produktionsformer i statens indre 

indretning. Til forskel for Porter, historikere fra WTCHM og Vallgårda ser han statens rolle og 

suverænitetsarbejde som bestemmende for udformningen af civilsamfundet, herunder også 

sygehusvæsenets indretning og udvikling. Kritikere af det Højrupske perspektiv kunne indvende, at 

statens suverænitetsarbejde ikke vil kunne tages til indtægt alene for civilsamfundets udvikling og 
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indretning, men at netop også forskellige professionelle, jf. den internationale forskningslitteratur, har 

haft en særlig indflydelse på udformningen og udviklingen i kampen for eksistensberettigelse (Jacyna 

2006, p. 14). Højrup underkender ikke, som jeg forstår ham, at professionelle har haft særlig indflydelse, 

men ser det som i kraft af den rolle, som de har fået tildelt af staten, og som staten har haft behov for i 

forsvaret (Højrup 2002, p. 319). Han ville omvendt hævde, at stats- og livsformsteorien med statens 

suverænitetsarbejde som bestemmende for civilsamfundet indretning og udvikling tilbyder et bud på, 

hvorfor verden består af stater med hver deres afgrænsede civilsamfund (Højrup 2003, p. 33-34). 

Jeg har valgt i bestemmelsen af de historiske perioder, i overensstemmelse med afhandlingens 

teoretiske ramme, at gå med en kombination af Højrup og Foucault/Kuhn. Jeg gør således brug af 

formbegreberne til at finde frem til væsentlige og samtidige forandringer indenfor praksisserne. De tre 

praksisser har indgået og indgår, set i et stats- og livsformsteoretisk perspektiv, i et dialektisk forhold, 

hvor de kontinuerligt har formet og også i dag former hinanden. Ved at inddele historien i perioder på 

baggrund af tidspunkter, hvor der sker forandringer samtidigt indenfor alle tre praksisser, vil jeg kunne 

indfange historiske ændringer i deres indhold, træk og indbyrdes forhold og samspil, der har forandret 

den form, som de har, og har indtaget ift. hinanden. Formændringer der har ført til forandringer af den 

for hver af praksissernes selvfølgelige udfoldelse på et givent historisk tidspunkt. I bestemmelse af de 

historiske perioder forsøger jeg på baggrund af praksissernes diskurser at udlede det vidensparadigme, 

som gennemsyrer hver periodes verdensbillede. Inspireret af såvel Foucaults epistemebegreb som 

Kuhns paradigmebegreb. 

 

Bestemmelse af de historiske perioder 

For at finde frem til de historiske perioder dannede jeg mig et overblik over, hvornår der er sket 

væsentlige og samtidige ændringer og brud indenfor alle tre praksisser, som kunne begrunde og 

bestemme perioderne. Overblikket forsøgte jeg at opnå via en gennemlæsning af historisk 

forskningslitteratur over medicinens historie i den vestlige verden (Porter 1997) (Bynum m.fl. 2006), det 

danske sygehusvæsens historie (Vallgårda 1985) (Vallgårda 1992) (Vallgårda & Krasnik, 2010) 

(Vallgårda & Krasnik 2016) og dansk velfærdsstats historie (Petersen, Petersen & Christiansen 2010-

2015, bd. 1-6) (Højrup 2003) (Buus 2008). Jeg søgte også med de tre praksisser som pejlemærker i 

biblioteksdatabasen bibliotek.dk efter historisk kildemateriale såsom artikler, bøger, billeder, foldere og 

rapporter. I det følgende uddybes valg af den historiske litteratur. 

 

Valg af historisk forskningslitteratur 

Jeg gjorde i skabelse af overblik samt gør tillige i den senere analyse, brug af følgende international og 

national historisk forskningslitteratur.  

Ift. den internationale udfoldelse af de tre praksisser trækker jeg på forskningsværker af internationalt 

anerkendte historikere. Det drejer sig om Porters historiske værk ”The Greatest Benefit to Mankind. A 

Medical History of Humanity from Antiquity to the Present” (Porter 1997) samt værket ”The Western Medical 

Tradition 1800 to 2000” (Bynum m.fl. 2006) skrevet af en række af historikere fra WTCHM. Værkerne 

tilbyder en indgående fremstilling af medicinens historie i den vestlige verden med fokus på sygdomme, 

sygdomsbehandling, de medicinske institutioner, de professionelle, patienter og deres indbyrdes 

forhold. Porter fremstiller medicinens historie gennem fortællinger om ansete lægers store opdagelser 

og bedrifter, mens historikere fra WTCHM fortæller medicinens historie i mere overordnede træk og 
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samtidig i samspillet med den generelle samfundsudvikling, som i værket udfoldes parallelt hermed. De 

to værker supplerer derfor hinanden, idet historikerne fra WTCHMs eksplicitering i beskrivelsen af den 

vestlige medicinske tradition og samfundsudviklingen kombineret med Porters personorienterede 

anekdoter tegner et fyldestgørende billede af lægevidenskabens og sygehusvæsenets historie, hvor 

praksisserne for specialisering, styring og gamle patienter også behandles. Værkerne tydeliggør tillige, at 

indretningen af det danske sygehusvæsen har fulgt den internationale indretning og udvikling. 

Ift. den nationale udfoldelse af de tre praksisser har jeg anvendt Vallgårdas historiske værker om det 

danske sygehusvæsens historie (Vallgårda 1985) (Vallgårda 1992), hendes værker skrevet sammen med 

læge Allan Krasnik (Vallgårda & Krasnik, 2010) (Vallgårda & Krasnik 2016), seksbindsværket ”Dansk 

velfærdshistorie” skrevet af danske forskere og udgået fra Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk 

Universitet (Petersen, Petersen & Christiansen 2010-2015, bd. 1-6) samt Højrups analyser af den 

danske velfærdsstat (Højrup 2003). 

Vallgårda har udforsket og skildret det danske sygehusvæsens historie i bogen ”Sjukhus och fattigpolitik: et 

bidrag til de danska sjukhusens historia 1750-1880” (Vallgårda 1985) og doktordisputatsen ”Sygehuse og 

sygehuspolitik i Danmark. Et bidrag til det specialiserede sygehusvæsens historie 1930-1987” (Vallgårda 1992). I 

den førstnævnte bog afdækker Vallgårda tilblivelsen og etableringen af det danske sygehusvæsen set fra 

statens, lægernes og patienternes perspektiver. I doktordisputatsen forsøger hun på baggrund af diverse 

statistikker samt politikere, embedsmænd og lægers forestillinger at afdække det specialiserede 

sygehusvæsenets historie og hvorfor sygehusvæsenet er endt med den indretning og udformning, som 

det har i dag. Vallgårdas bøger er efterfulgt af flere publikationer, som hun har skrevet sammen med 

Krasnik om det danske sundhedsvæsen før og nu med det ærinde at give studerende på diverse 

videregående uddannelser, professionelle, administratorer og politikere en forståelse af 

sundhedsvæsenets struktur og opgaver (Vallgårda & Krasnik 2010) (Vallgårda & Krasnik 2016). 

Vallgårda og Krasniks publikationer giver tilsammen den danske udgave af den vestlige medicinske 

udvikling og udformning af sygehusvæsenet, herunder de tre praksissers udfoldelse. Til afdækning af 

sygehusvæsenets praksis for gamle patienter gøres primært brug af Vallgårdas doktordisputats, som 

belyser behandlingen af gamle patienter. 

”Dansk velfærdshistorie” giver med afsæt i den gennemførte statslige lovgivning en dybdegående 

afdækning og skildring af tilblivelsen af velfærdsstaten, herunder etablerede institutioner, set fra statens 

perspektiv og med vægt på de sidste 200 år. I værket behandles af relevans for afhandlingen udviklingen 

og udformningen af staten og dens indre indretning, herunder sygehusvæsenet og ældrepolitikken. 

Værket er det første, som behandler den danske velfærdsstats historie så indgående og omfattende 

tidsmæssigt. Højrup har i ”Dannelsens Dialektik” og ”Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej?” foretaget flere 

analyser af den danske stats suverænitetsarbejde fra enevælden og frem til i dag. Han analyserer af 

interesse for problemstillingen den danske stats skiftende udformning og forsvarsform ved hjælp af 

stats- og livsformstilgangen, som jeg også bygger på. 

Denne overblikssøgning og -gennemlæsning gav viden om de tre praksissers internationale og nationale 

udfoldelse og samspil som, sammenholdt med et etnologiske stats- og livsformsteoretisk perspektiv, 

gjorde mig i stand til at udspecificere og bestemme de historiske perioder, hvor der er sket ændringer og 

brud samtidig indenfor praksisserne. Ændringer og brud kan ses som del af det behøvede og 

nødvendige forsvar for den danske stat og den form, som den har indtaget ift. andre stater. Jeg vil i det 

følgende uddybe begrundelsen for inddeling og bestemmelse af hver af de historiske perioder. Det 

interstatslige niveau vil indgå set ud fra den danske stats perspektiv. 
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Første historiske periode 

Første historiske periode har jeg fastlagt værende fra 1800-tallet og frem til slutningen af 1920’erne. I 

den periode udmøntede den danske stats voksende interesse for borgernes ve og vel sig i opbygningen 

af et nationalt sygehusvæsen med bl.a. etablering af amtssygehuse i alle større købstæder, som samtidig 

skabte tilblivelses- og mulighedsbetingelser i sygehusregi for praksisserne for specialisering, styring samt 

gamle patienter.  

 

DEN DANSKE STATS UDFORMNING OG BEHOV 

Den danske stat tog ud fra et stats- og livsformsteoretisk perspektiv på dette tidspunkt form af en 

mercurial liberalistisk stat, som vandt indpas i 1800-tallet. Kampen om anerkendelse ift. andre stater 

handlede om den danske stats evne til at kunne matche andre stater på områder som handel, 

produktion og industri baseret på en markedsøkonomisk tankegang (Højrup 1995, p. 181-182) (Højrup 

2003, p. 59). Befolkningens størrelse og arbejdsdygtighed blev i den sammenhæng et aktiv for staten. 

Staten kunne ved at tage hånd om befolkningen sikre både befolkningsstørrelse og en arbejdsdygtighed, 

som kunne indgå i handel, produktion og industri, der i sidste ende kunne styrke markedsøkonomien 

og statens position i den internationale arena (Ibid., p. 60) (Vallgårda 1998, p. 22). Statens mål med 

opbygningen af et nationalt sygehusvæsen var således at indrette sygehuse, som kunne sikre, genoprette 

og fremme befolkningens ve og vel (Petersen, Petersen & Christiansen 2010, p. 403) og særligt håndtere 

de uarbejdsdygtige og fattige, som ikke var del af et hushold samt de psykiske syge og mennesker med 

smitsomme sygdomme (Roed 2004). Smitsomme sygdomme, som tog form af epidemier, var en af 

datidens store sygdomsmæssige udfordringer i både Danmark (Vallgårda 1985, p. 16-17) og hele den 

vestlige verden (Porter 1997, p. 401-404). I opbygningen af et nationalt sygehusvæsen uddelegerede 

staten opgaven med at realisere den politiske agenda til amter og købstæder. Dette skete bl.a. med Det 

Danske Kancellis resolution om Opførelse af Amtssygehuse i 1806, som tilskrev alle amter at etablere 

sygehuse, der var indrettet på samme måde. Resolutionen betød, at der omkring 1880 fandtes sygehuse 

i de fleste danske købstæder (Vallgårda 1985, p. 21, 43, 60). Senere fulgte i 1848 en deling af ansvaret 

mellem amter og købstæder om driften af sygehusene (Petersen, Petersen & Christiansen 2012a, p. 

373). Den statslige styring fra centralt hold bestod i Sundhedskollegiet, som var oprettet i 1803 og bl.a. 

fik til opgave at føre tilsyn med sygehusvæsenet. I 1909 blev Sundhedskollegiet erstattet af 

Sundhedsstyrelsen, hvormed funktionen ændredes fra at være rådgivende til at være statens øverste 

sundhedsfaglige myndighed (Jacobsen 2009). 

Sygehusvæsenets praksis tog i begyndelsen form af en social og humanitær foranstaltning, fremfor en 

sundhedsmæssig, idet sygehusene kunne tilbyde pleje, kost og logi, som forhindrede patienterne i at dø 

af sult og kulde. Ift. egentlig behandling havde de ikke det store at tilbyde, udover isolation af f.eks. 

epidemier (Petersen, Petersen & Christiansen 2010, p. 403). Patienterne var derfor først i 1800-tallet 

typisk de uarbejdsdygtige og ubemidlede, der pga. deres familiære og økonomiske situation ikke havde 

anden mulighed at ty til ved sygdom (Vallgårda 1985, p. 62, 110). Sygehusvæsenets praksis ændrede sig i 

perioden med lægevidenskabens fremskridt i 1800-tallet og fremkomsten af bl.a. bakteriologien, hvor 

sygehusene nu kunne tilbyde egentlig behandling og helbredelse (Porter 1997. p. 428) (Bynum 2006, p. 

123). Ændringen gjorde også, at de mere velstillede borgere gradvist fra slutningen af 1800-tallet lod sig 

indlægge (Petersen, Petersen & Christiansen 2010, p. 404).  

Den danske stat fik i samme periode, i lighed med andre europæiske stater, en forfatning, Grundloven i 

1849, hvormed fulgte en statslig forsørgerpligt overfor befolkningen, herunder gamle mennesker 
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(Petersen, Petersen & Christiansen 2010, p. 49-50, 568). For gamle menneskers vedkommende blev den 

siden efterfulgt, også i lighed med andre europæiske stater (Trap 1892), af indførsel af en lov om 

alderdomsunderstøttelse for værdigt trængende i 1891 (Petersen, Petersen & Christiansen 2010, p. 319). 

Med alderdomsunderstøttelsen fulgte etableringen af særskilte alderdomshjem, som tog hånd om gamle 

mennesker med behov for pleje (Petersen, Petersen & Christiansen 2011, p. 324).  

 

DE TRE PRAKSISSERS TILBLIVELSE 

Med den danske stats udformning og behov blev der skabt tilblivelses- og mulighedsbetingelser for de 

tre praksisser, om end en geriatrisk sygehuspraksis først opstod i den næste historiske periode. 

Den danske stat satsede i opbygningen og indretningen af sygehusvæsenet i lighed med andre 

europæiske stater (Porter 1997, p. 381-389) på lægefaglig specialisering som en praksis egnet til at tage 

hånd om borgernes ve og vel. Specialiseringspraksissen vandt således frem som selvfølgelig praksis i 

opbygningen af det spirende danske sygehusvæsen. Den første spæde specialisering skete allerede med 

oprettelsen af Frederiks Hospital i København i 1757, som havde både en medicinsk og en kirurgisk 

afdeling (Vallgårda 1992, p. 28). Det var dog først fra anden halvdel af 1800-tallet, at specialiseringen på 

primært hospitaler i hovedstaden fik fodfæste med oprettelse og indretning af sygehus og afdelinger 

indenfor andre specialer, som f.eks. epidemier (tuberkulose), hud- og kønssygdomme, psykisk syge og 

børn (Roed 2004, p. 151-152). Patienterne på provinssygehusene blev derimod typisk behandlet på de 

såkaldt ”blandede sygehuse”, hvor de uanset sygdom blev behandlet af en og samme overlæge, der 

overvejende var kirurg (Vallgårda 1992, p. 101). Oprettelse af specialafdelinger udenfor de store byer 

skete først i 1930’erne (Ibid., p. 139). Specialiseringspraksissen muliggjorde og nødvendiggjorde, at 

lægerne, der var mænd,24 specialiserede sig udover opdelingen i medicinere og kirurger, og flere 

begyndte at betegne sig som speciallæger (Ibid., p. 28).  

Den styringspraksis, som den danske stat gjorde brug af i opbygningen og indretningen af 

sygehusvæsenet, var i lighed med andre europæiske stater, udover specialiseringen, professionalisering 

af udvalgte borgere. Også sygeplejerskerne blev til i den periode som en ”dannet” assistance for lægerne. 

De blev rekrutteret blandt borgerskabets ugifte kvinder og erstattede gradvist, omend ikke uden kamp, 

de uuddannede stue- og vågekoner på hospitalerne (Frederiksen 2008, p. 87-88, 102). Staten havde i 

realiseringen af et nationalt sygehusvæsen brug for særligt læger og sygeplejersker, som blev udstyret 

med særlige kvalifikationer via formel uddannelse og tildelt statsautorisation. For lægernes 

vedkommende kom professionaliseringen til udtryk ved, at de daværende kirurgiske og medicinske 

lægeuddannelser først blev formaliseret og i 1841 lagt sammen i statsligt universitært regi. Lægerne 

havde fået det statsgodkendte lægeløfte25 i 1815, hvilket betød, at de blev adskilt fra kvaksalvere og 

kloge koner (Petersen, Petersen & Christiansen 2010, p. 406-407). Set fra lægernes perspektiv bidrog 

professionaliseringen og specialiseringen til opnåelse af en særlig samfundsmæssig legitimitet og 

indflydelse, som ifølge Juul Jensen kan ses som ”det medicinske hegemoni” (Juul Jensen 2012, p.17). 

Lægerne indtog således en central rolle i den statslige styring og indretning af sygehusvæsenet, idet de 

sad på pladserne i Sundhedskollegiet, som rådgav staten både centralt og lokalt (Hertz 1996), ligesom 

en læge bestred direktørposten frem til 2007 i Sundhedsstyrelsen (Jacobsen 2009). For sygeplejerskernes 

vedkommende kom professionaliseringen til udtryk ved, at der blev etableret en formel og statslig 

                                                           
24 Lægerne i 1800-tallet var mænd, om end den første kvindelige universitetslæge blev færdiguddannet i 1885 (Rørbye 2002,).  
25 Lægeløftet blev indført på baggrund af en skrivelse fra Dansk Kancelli (Ejsing Christensen 2011, p. 98). 
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anerkendt sygeplejerskeuddannelse, hvoraf den første i Danmark blev etableret ved Diakonissestiftelsen 

i 1860’erne (Glasdam 2008, p. 106). Professionalisering betød også for dem en legitimitet i samfundet. 

Tidligere tiders selvfølgelige praksis for syge gamle mennesker ændredes også i denne periode. Med den 

statslige forpligtelse knyttet til Grundloven og alderdomsunderstøttelsesloven overtog staten gradvist 

opgaver, der tidligere havde ligget i familien, såsom forsørgelse, pleje og omsorg for syge gamle 

mennesker. Omsorg for og forsørgelse af syge gamle mennesker og gamle mennesker i det hele taget 

var almindeligvis henlagt til familien eller husholdet, og var de ikke i stand til at tage vare på og forsørge 

dem, var de gamle henvist til fattiggården, som også blev til i denne periode (Petersen, Petersen & 

Christiansen 2010, p. 313). 1800-tallets produktion og industri skabte eksistensberettigelse for 

livsformer som lønarbejderlivsformen som, i modsætning til den førhen almindeligt udbredte 

selvstændige livsform, havde arbejde udenfor hjemmet. Dette ændrede familiens muligheder for at tage 

hånd om f.eks. de gamle i samme omfang som tidligere (Hertz 1986, p. 258). De gamle begyndte derfor 

langsomt at blive institutionaliseret i form af indlæggelse i det nyetablerede sygehusvæsen og indflytning 

på de nyetablerede alderdomshjem, som blev særlig udbredt over hele landet i 1920’erne (Petersen, 

Petersen & Christiansen 2011, p. 326). 

Det paradigme, som i perioden syntes at vinde fodfæste i det nationalt etablerede sygehusvæsens 

praksis, betegner Juul Jensen som en ”sygdomsorienteret praksis”. Den tog afsæt i en biomedicinsk 

sygdomsopfattelse, hvor sygdom betragtedes som en afgrænset ”biologisk funktionsfejl”, der kunne 

behandles (Juul Jensen, 1986, p. 47). Det nationale sygehusvæsen var optaget af behandling baseret på 

lægevidenskabens fremskridt og tog afsæt i fragmenteret, specialiseret og biomedicinsk viden. Foucault 

taler om, at mennesket og patienten med den nye medicinske diskurs blev lig med det objekt, som 

sygdommen midlertidigt havde angrebet og besat. Via sit kliniske blik, ”den retmæssige indehaver af 

sandheden”, kunne lægen lokalisere sygdommen hos patienten, mennesket og subjektet, som derved blev 

gjort til undersøgelsesgenstand eller objekt for lægens blik (Foucault, 2000b, p. 29, 38, 102). 

 

Anden historiske periode 

Den anden historiske periode har jeg fastlagt til at omhandle fra 1930’erne frem til slutningen af 

1980’erne, hvor statens mål om sikring af borgernes velfærd førte til udbygning af det nationale 

sygehusvæsen med samtidige forandringer indenfor alle tre praksissers udfoldelse og udformning.  

 

DEN DANSKE STATS UDFORMNING OG BEHOV 

I et stats- og livsformsteoretisk perspektiv havde den danske stat i denne periode udviklet sig fra 1800-

tallets liberale udgave af den mercuriale statsform til en spirende velfærdsstat, som fortsat indgik i en 

anerkendelseskamp på suverænitetsdomæner som markedsøkonomi og frihandel. Den var i lighed med 

andre stater nu optaget af at løse ”det sociale problem”, som de frie markedskræfter havde ført med sig 

(Højrup 2003, p. 20). Løsningen bestod for staten i sikring af borgernes velfærd (Buus 2008, p. 20-22) 

bl.a. ved en udbygning af det nationale sygehusvæsen. Staten satsede dermed, i lighed med andre stater, 

på specialisering og centralisering af sygehusvæsenet som måden, hvorpå borgernes velfærd kunne 

sikres (Vallgårda, 1992, p. 272-273) (Lawrence 2006, p. 269-271). Sundhedsstyrelsen formulerede i 

1930’erne specialisering og centralisering som mål for sygehusvæsenet (Vallgårda 1992, p. 105). 

Specialiseringen handlede om oprettelse af specialafdelinger med afsæt i de lægefaglige specialer (Ibid., 

p. 28) (Porter 1997, p. 381-388), mens centraliseringen bestod i en reduktion antallet af sygehuse, som 

samtidig voksede i størrelse (Lawrence 2006, p. 269) (Vallgårda 1992, p. 100). Sygehusene i Danmark 
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faldt fra 167 i 1927 til 96 i 1987 (Ibid., p. 76). Realisering af specialiseringen og centraliseringen blev, på 

samme måde som i den første historiske periode, uddelegeret til amter og købstæder, som af 

Sundhedsstyrelsen i 1930’erne blev anbefalet etablering af centralsygehuse med mindst en mindst en 

medicinsk, en kirurgisk og en røntgenafdeling. Anbefalingen førte til, at alle amter i 1945 havde 

centralsygehuse (Petersen, Petersen & Christiansen 2012a, p. 374, 377). Der skete også en begyndende 

statslig styring og kontrol af sygehusvæsenet fra centralt hold, som kan ses i lyset af, at staten fra 

1930’erne blev økonomisk medfinansierende af sygehusdriften. Tidligere havde sygehusene været 

drevet af byer og amter og ofte i fællesskab og finansieret af primært skatter, mens patienterne selv og 

sygekasserne betalte for indlæggelserne (Vallgårda 1992, p. 82). Sygehusloven i 1946 var et eksempel på 

den statslige styring, da der hermed blev oprettet et nationalt sygehusråd med repræsentanter fra 

Indenrigs- og finansministeriet, amtsrådene, købstæder og Sundhedsstyrelsen. Rådet skulle sikre alle lige 

adgang til ensartet behandling uanset sygehus (Petersen, Petersen & Christiansen 2012a, p. 377). Senere 

i 1970 kom Kommunalreformen og i forbindelse hermed fulgte en ny sygehuslov. Kommunalreformen 

betød en drastisk reduktion af købstads- og landkommuner samt amter, mens at amterne jf. 

sygehusloven alene fik ansvaret for sygehusdriften. Sygehusenes lokale sygehusbestyrelser blev samtidig 

erstattet af amternes sygehusudvalg med ansvar for flere sygehuse (Vallgårda 1992, p. 191) (Petersen, 

Petersen & Christiansen 2013, p. 363-364). Amterne skulle nu udarbejde planer for sygehusenes 

udvikling, som skulle godkendes af Sundhedsstyrelsen, Indenrigsministeriet og Sygehusrådet (Vallgårda, 

1992, p. 192). 

Takket være lægevidenskabens fremdrift med antibiotikaens opdagelse i 1940’erne, en af 

lægevidenskabens største succeser (Le Fanu 2011, p. 13), var sygehusvæsenets praksis ændret fra pleje 

og sociale foranstaltningerne til pleje i kombination med en specialiseret og helbredende behandling. En 

sygehuspraksis der gjorde det muligt at forvandle uarbejdsdygtige til arbejdsdygtige borgere, som kunne 

indlemmes i arbejdsstyrken: ”The hospital was described at the time as a ‘health factory’ and as a ‘health 

manufacturing plant’ that ‘specializes in the conversion of non-producing and wealth absorbing sick men and women into 

wealth producing citizens’”(Lawrence 2006, p. 270). Det var alle borgere, som blev behandlet på sygehusene 

og i stadigt større omfang (Ibid., p. 269). Antallet af indlæggelser på de danske sygehuse firedobledes i 

perioden 1930-87 pr. 1000 indbyggere fra 53 til 201 (Vallgårda, 1992, p. 37).  

I løbet af perioden var det særligt de gamle, som i stigende grad blev indlagt, og der opstod en 

begyndende statslig interesse for de gamles indlæggelser. Omkring 1970 kom de første antydninger af 

en flytning af sygehusets behandlingsopgaver til den primære sundhedstjeneste i kommunerne. Det 

skete med de statslige udsendte perspektiv planredegørelse 1 og 2 fra hhv. 1970 og 1973 (Ibid., p. 214-

217), som dog ikke synes at slå igennem før i den tredje historiske periode. De statslige forpligtelser 

overfor gamle i det hele taget skærpedes med Steinckes socialreform i 1933, Lov om 

husmoderafløsning fra 1949, lovpligtig etablering af hjemmesygeplejerordninger i 1957 og 

hjemmehjælpsordninger i 1968. I 1980 blev der tillige nedsat en Ældrekommissionen, der skulle se på 

statens opgaver og håndtering af gamle i fremtiden. Den kom bl.a. frem til, at gamle i højere grad skulle 

blive hjemme eller i ældreboliger (Petersen, Petersen & Christiansen 2013, p. 352). Med sygehusets 

ændrede fokus syntes de gamle ikke længere at høre til, idet de ikke i samme grad kunne gøres 

arbejdsdygtige, og de blev i stedet for en sygehusbehandlingsopgave til en social opgave. 

 

ÆNDREDE MULIGHEDER 

Den danske stats ændrede udformning og behov skabte ændrede muligheder for de tre praksissers 

udfoldelse. Det skal nævnes, at den danske stats økonomi i 1970’erne blev udfordret af bl.a. oliekriser, 
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faldende økonomisk vækst og en stigende arbejdsløshed samtidig med en voksende beskæftigelse i den 

offentlige sektor med pres på statens budgetter til følge (Petersen, Petersen & Christiansen 2013, p. 18-

23). Ændringerne i statens indre indretning fra 1970 syntes dog først at føre til betydelige ændringer 

indenfor alle tre praksisser i 1990’erne, hvorfor den først vil udfoldes i den næste historiske periode.  

Specialiseringen vandt i perioden for alvor fodfæste og udbredelse i den vestlige verden (Lawrence 

2006, p. 270-271) og i det danske sygehusvæsen. Den blev således en formaliseret del af indretningen 

med den danske stats formulering af specialiseringen som et mål for sygehusvæsenet i 1930’erne 

(Vallgårda 1992, p. 28). Specialiseringen foregik nu på et nationalt niveau og dermed også i provinsen, 

hvor centralsygehusene blev etableret (Ibid., p. 100-101). Staten havde behov for professionelle til at 

realisere specialiseringen. De professionelle var fortsat lægerne, der fortsatte med at specialisere sig og 

hvor der i 1937 fandtes 15 speciallægeuddannelser, var det tal i 1972 fordoblet til 32 (Ibid., p. 244, 326). 

Sygeplejerskerne udgjorde den anden store faggruppe på sygehusene. De assisterede speciallægerne, 

men var ikke specialiseret på samme måde som lægerne. Sygeplejerskerne gennemgik en generel 

uddannelse af overvejende praktisk karakter, som i indhold og omfang varierede fra sygehus til sygehus. 

Den blev formaliseret, ensrettet og landsdækkende med sygeplejerskernes statsautorisation i 1933 

(Glasdam 2008, p. 109-111). Sygeplejeprofessionen fik sine første formaliserede 

specialuddannelser/efteruddannelser i sundhedspleje i 1937, anæstesiologisk sygepleje i 1977, intensiv 

sygepleje i 1977 og infektionshygiejne i 1982 (Sundhedsstyrelsen 2009). 

Specialiseringen og professionaliseringen udgjorde fortsat de væsentlige styringsværktøjer i 

sygevæsenets styringspraksis og dermed interpellationen af de professionelle. Professionaliseringen kom 

bl.a. til udtryk ved, at sygeplejerskeprofessionen fik statsautorisation (Dansk Sygeplejeråd 2017) samt 

professionalisering af nye faggrupper såsom sygehjælpere, lægesekretærer, laboranter, fysioterapeuter og 

ergoterapeuter, der angiveligt kom til fra 1950’erne og fremefter (Vallgårda 1992, p. 155). 

Lægeprofessionen spillede en central rolle i indretningen af sygehusvæsenet, idet de blev inddraget 

formelt i udformningen af sygehuspolitikken og satsningen på specialisering og centralisering (Ibid., p. 

156). Med Kommunalreformen og sygehusloven blev overlægernes direkte indflydelse på 

sygehusvæsenets udvikling svækket. De havde tidligere deltaget i sygehusbestyrelsernes møder, hvor de 

kunne påvirke beslutningerne, mens de med amternes sygehusudvalg, der havde erstattet 

sygehusbestyrelserne, ikke havde samme adgang (Ibid., p. 191-192). Svækkelsen af overlægernes 

indflydelse syntes dog først tydelig i den næste historiske periode. Sygeplejerskeprofessionen vandt 

fodfæste som spiller i styringen og indretningen af sygehusvæsenet, idet der siden begyndelsen af 1900-

tallet var blevet ansat forstanderinder, oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker og førsteassistenter til 

at lede plejepersonalet (Kragh Jespersen 2005, p. 93). 

Ift. gamle patienter var den store ændring, at hvor den første historiske periode var kendetegnet ved 

indlæggelse af gamle syge mennesker, så var det først fra 1930’erne at en specifik geriatrisk praksis blev 

udfoldet. Den anden historiske periode var kendetegnet ved, at et stadigt større antal syge gamle 

mennesker blev indlagt på sygehusene og særligt på de medicinske afdelinger (Vallgårda 1992, p. 102). 

Der opstod tillige en begyndende lægelig interesse for og anerkendelse af sygdom hos gamle mennesker 

som noget særligt. Anerkendelsen af sygdomme hos gamle som et særligt lægevidenskabeligt område 

var allerede sket internationalt i 1800-tallet med bl.a. den tyske læge Carl Friedrich Canstatts udgivelse 

af en lærebog i 1839, hvor han systematisk gennemgik alderdommens sygdomme (Kirk 1995, p. 48-49). 

Betegnelserne gerontologi, læren om aldring, og geriatri, læren om sygdomme i alderdommen, blev 

siden introduceret i 1903 og 1909 (Ibid., p. 13). USA og England var i 1900-tallet førende indenfor den 

teoretiske og kliniske geriatriske praksis (Worm 2004, p.11). I Danmark blev interessen for syge gamle 
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mennesker i De Gamles By i København tydelig med ansættelse i 1936 af overlæge Torben Geill, som 

etablerede det geriatriske felt i Danmark. Han stiftede f.eks. i 1946 Dansk Selskab for 

Alderdomsforskning, som i 1950 ændrede navn til Dansk Gerontologisk Selskab (Kyhl 1992) og som 

fortsat eksisterer i dag. Siden blev der, på baggrund af betænkning og anbefaling fra Sundhedsstyrelsen 

fra 1970, etableret langtidsmedicinske og geriatriske afdelinger på sygehusene. I 1972 blev geriatrien 

godkendt som et lægefagligt speciale, dog ikke uden modstand for særligt de intern medicinske læger, 

som betragtede de gamle som tilhørende det interne medicinske speciale (Vallgårda 1992, p. 202-203).  

Det var ikke kun i sygehusregi, at de statslige forpligtelser over for gamle mennesker blev præciseret, 

idet de eksisterende love om f.eks. alderdomsunderstøttelse med Steinckes socialreform i 1933 gik fra at 

være baseret på professionelt skøn til en rettighed (Petersen, Petersen & Christiansen 2012a, p. 221-

222) blandt inspireret af den engelske lovgivning (Petersen, Petersen & Christiansen 2011, p. 277-278). 

De statslige forpligtelser kom til udtryk i en øget institutionalisering og udbygning af tilbuddene til 

gamle mennesker. De kom nu i stigende omfang på alderdomshjem og/eller blev tilbudt hjemmehjælp 

og hjemmesygepleje. Socialministeren og amtsrådene fik således efter 1933 ret til at pålægge 

kommunerne at indrette alderdomshjem (Ibid., p. 327) og fra 1938 til 1955 voksede alderdomshjem fra 

386 til 592. Presset på alderdomshjemmenes kapacitet var samtidig øget pga. en voksende 

ældrebefolkning. Fortrinsvis større kommuner begyndte derfor at yde hjemmehjælp til gamle 

mennesker med behov for hjælp. Hjemmehjælpen tog i første omgang afsæt i Lov om 

husmoderafløsning fra 1949, som var en midlertidig praktisk foranstaltning i hjem, hvor 

husmoderafløseren trådte i husmoderens sted. Den var ikke særligt tiltænkt gamle mennesker (Petersen, 

Petersen & Christiansen 2012a, p. 324-328). Senere fulgte hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen 

(Petersen, Petersen & Christiansen 2012b, p. 262). Det blev i 1957 gjort lovpligtigt for kommunerne at 

etablere hjemmesygeplejeordninger (Vinge, Kramhøft & Bøgh 2006, p. 15) og i 1968 at etablere en 

hjemmehjælpsordning (Petersen, Petersen & Christiansen 2012b, p. 263). Hjemmesygeplejeordninger 

var før Kommunalreformen finansieret af bl.a. kontingentbaserede hjemmesygeplejeforeninger, men 

blev derefter finansieret og drevet af kommunerne (Vinge, Kramhøft & Bøgh 2006, p. 16).  

I den anden periode syntes at ske et skift i det herskende paradigme i sygehusvæsenets praksis, som 

udviklede sig i retning af det, som Juul Jensen betegner som en situationsorienteret praksis med fokus 

på brugerens samlet situation og med målet om livskvalitet for den enkelte (Juul Jensen, 1986, p. 41-42). 

I sygehusvæsenet blev der således, udover den specialiserede, fragmenterede, biomedicinske viden som 

behandlingen var baseret på, vægtet f.eks. pleje og genoptræning, hvilket viste sig i professionalisering 

af grupper, der varetog sociale opgaver.  

 

Tredje historiske periode 

Den sidste historiske periode er fastlagt til at strække sig fra 1990 til starten af 2010’erne, hvor det 

nutidige feltarbejde tager over. Den danske stats markedsgørelse af sygehusvæsenet med New Public 

Management førte til betydelige og samtidige forandringer indenfor alle tre praksisser. 

 

DEN DANSKE STATS UDFORMNING OG BEHOV 

Den danske stat indtog ud fra et stats- og livsformsteoretisk perspektiv fortsat form af en mercurial 

velfærdsstat, der indgik i en anerkendelseskamp på suverænitetsdomæner som markedsøkonomi, 

frihandel og sikring af borgernes velfærd (Petersen, Petersen & Christiansen 2014, p. 30) (Hardy m.fl. 

2006). Statens agenda om sikring af borgernes velfærd havde i den foregående periode været realiseret 
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gennem et nationalt sygehusvæsen, som i vid udstrækning var forvaltet af amter og kommuner 

kombineret med en begyndende statslig styring. Realiseringen havde i 1950-60’erne ført til, i lighed med 

andre stater, en ”ukontrolleret vækst” og udbygning af sygehusvæsenet (Petersen, Petersen & Christiansen 

2013, p. 26, 922) (Porter 1997, p. 629) og hele den offentlige sektor i øvrigt. Med den danske stats 

udfordrede økonomi pga. oliekriserne i 1970’erne og den følgende lavkonjunktur tog staten affære. Der 

fulgte i perioden en bølge af nedskæringer, omorganiseringer og centraliseringer i statens indre 

indretning samt ibrugtagen af nye statslige styringsværktøjer under den samlede betegnelse New Public 

Management (herefter NPM) (Petersen, Petersen & Christiansen 2013, p. 921). NPM slog igennem ikke 

kun i Danmark, men i store dele af den vestlige verden og skulle bidrage til at omdanne de offentlige 

sektorer til at ligne det private erhvervsliv baseret på en liberalistisk markedslignende udbud-

efterspørgsel tankegang (Klausen 2001, p. 44). Buus taler om, at den danske stat fra 1970’erne gradvist 

har udviklet sig til en liberalistisk velfærdsstat, da statens sikring af borgenes velfærd netop i højere grad 

skete via en markedsgørelse af dens indre indretning og på en måde, så den af borgerne blev oplevet 

som frie valg af levevis og ikke som begrænsninger (Buus 2008, p. 20-22).  

Statens tog for alvor affære i sundhedsvæsenet i 1990’erne (Vallgårda 2016, p. 162).  Der skete en øget 

statslig styring og kontrol af sygehusvæsenet fra centralt hold, som kan ses i lyset af statens behov for at 

holde styr på sygehusvæsenets udvikling og økonomi, så den ikke igen ville løbe løbsk. Den øgede 

statslige styring kom til udtryk i en centralisering af de statslige institutioner, som skulle realisere statens 

agenda. Det handlede om gennemførelse af Strukturreformen i 2007, hvor kommunerne blev reduceret 

fra 271 til 98, mens de 13 amter blev erstattet af 5 regioner, som overtog ansvaret for sygehusdriften 

(Petersen, Petersen & Christiansen 2014, p.71). Med Strukturreformen fulgte desuden en samling af 

love omhandlende sundhedsvæsenet i én lov: Sundhedsloven og en samling af de professionelles 

autorisationer i en samlet autorisationslov (Vallgårda 2016, p. 165). I 1990’erne blev der tillige indført 

aktivitetsfinansiering med henvisning til, at sygehusenes tildeling af ressourcer afhang af deres aktivitet, 

som blev udregnet på baggrund af politisk bestemte takster for forskellige sygehusydelser. Aktivitets-

finansiering og takstafregning skulle bidrage til ”mere aktivitet og bedre ressourceudnyttelse” (Ibid., p. 177-178).  

Sygehusvæsenets praksis ændredes i denne periode til en vægtning på undersøgelse, diagnostik og 

behandling fremfor pleje. Der blev i stigende grad lagt væk på forskning i sygehuspraksis, idet 

regionerne med Sundhedsloven var forpligtede til at sørge for forskning i hver region (Vallgårda 2016, 

p. 166). Der blev også fra 1990’erne og frem satset på ambulant behandling af patienterne fremfor 

indlæggelse, som både var mindre omkostningsfuldt og samtidig indikerede vægtningen af behandling 

og ikke pleje i sygehusvæsenet (Ibid., p. 197-198). Blandt patienterne var de ældre en stadigt voksende 

gruppe på sygehusene og særligt på de medicinske afdelinger, hvor de i slutningen af perioden udgjorde 

halvdelen af de indlagte (Ibid., p. 201-202) (Sundhedsstyrelsen 2011).  

De mange indlæggelser af den stadigt voksende befolkningsgruppe af gamle (Petersen, Petersen & 

Christiansen 2014, p.14) betød en skærpet statslig interesse for deres indlæggelser, som allerede var 

initieret i den foregående periode. Med Strukturreformen i 2007 fulgte en ændret opgavefordeling 

mellem sygehuse og kommuner, hvor man gjorde alvor af antydninger i 1970-80’erne og tildelte 

kommunerne et større ansvar for gruppen. Ligesom staten med f.eks. Serviceloven i 1997 lagde op til, 

at de gamle skulle tildeles et langt større ansvar (Ibid., p. 453). Den politiske agenda udmøntede sig 

desuden i den første nationale handlingsplan for de ældre medicinske patienter i 2011, som blev 

efterfulgt af en ny i 201626 (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011) (Sundheds- og 

                                                           
26   Der findes udover de nationale handlingsplaner forskellige kommunale og regionale tiltag og udspil på ældre området, 
som kan ses som en fortolkning af de nationalt gældende handlingsplaner. 
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ældreministeriet 2016a). En statslig handlen som var i tråd med en mercurial liberal 

velfærdsstatstankegang, hvor den statslige sikring af i det her tilfælde gamle menneskers velfærd også 

skulle være rentabel set i et markedsøkonomisk øjemed. 

 

ATTER ET SKIFT 

Den danske stats ændrede udformning og behov betød atter skift i de tre praksissers udfoldelse.  

Specialiseringen var fortsat en væsentlig og gennemgående praksis i indretningen af sygehusvæsenet, 

selvom graden af specialisering havde været relativt uændret siden 1970’erne. Der havde ikke været de 

store udsving i f.eks. antallet af lægefaglige specialer, som i 1973 var 32 (Sundhedsministeriet 2000, p. 

36) mod 38 lægefaglige specialer i 2012 (Sundhedsstyrelsen 2012, p. 53). Ændringen indenfor 

specialiseringen bestod i den skærpede statslige styring fra centralt hold, som kan ses som initieret af 

Kommunalreformen i 1970 og de medfølgende amtslige sygehusudvalg, som tog over for de lokale 

sygehusbestyrelser (Vallgårda 1992, p.191-192). Den slog for alvor igennem med Sundhedsstyrelsen 

vejledninger27 til amterne om placering af de lægefaglige specialer op igennem 1990’erne, som gradvist 

blev mere detaljerede og omfattende (Sundhedsstyrelsen 1993) (Sundhedsstyrelsen 1996) 

(Sundhedsstyrelsen 2001). Tidligere havde specialiseringen på sygehusene været lokalt forankret og 

besluttet af amterne og sygehusbestyrelserne og under stor indflydelse af lægernes ønsker (Vallgårda 

1992, p. 192). Vejledningerne blev siden efterfulgt af den første specialeplanlægning i 2010, hvor 

Sundhedsstyrelsen, som øverste statslige sundhedsmyndighed, overtog retten til at bestemme 

fordelingen og placeringen af de lægefaglige specialer og dermed specialafdelingerne mellem regioner og 

mellem sygehusene (Sundhedsstyrelsen 2015). Det statslige forsøg på styring af specialiseringen fra 

centralt hold kom også til udtryk ved, at Sundhedsstyrelsen i 00’erne på baggrund af en 

speciallægekommissions betænkning gennemførte en revision af den lægefaglige specialestruktur og 

speciallægeuddannelse (Sundhedsministeriet 2000). Den førte til, at grund- og grenspecialer blev ændret 

til en skelnen mellem specialer og fagområder, og at de fleste tidligere medicinske grenspecialer blev 

ændret til specialer. Det førte i 2004 også til nedlæggelse af det interne medicinske speciale, som blev 

gjort til et fælles ansvar for alle de medicinske specialer med en tilføjelse af ”Intern medicin” foran det 

medicinske speciales titel (Sundhedsstyrelsen 2012). En evaluering i 2012 konkluderede, at revisionen 

havde medført den tilsigtede statslige specialisering på bekostning af det generelle interne medicinske 

felt. Det skulle fremadrettet løses ved, at speciallægerne under uddannelse indenfor det medicinske felt 

skulle have minimum et års ansættelse udenfor eget speciale (Sundhedsstyrelsen 2012). Den øgede 

statslige styring betød tillige en status over antallet af specialuddannelser for sygeplejersker 

(Sundhedsstyrelsen 2009). Statens overtagelse af bestemmelse og styring af specialiseringen, som førhen 

i høj grad havde været defineret og styret lokalt, kan ses som del af statsstyrets markedsorientering. 

Udbud af specialer og specialister skulle i højere grad defineres af markedet i form af en politisk 

bestemt definition af befolkningens behov end af lokale amter og sygehusbestyrelser påvirket af lægers 

ønsker og interesser.  

Sygehusvæsenets styringspraksis bestod fortsat af specialisering og professionalisering sammen med de 

nye styringsværktøjer, der blev introduceret i 1990’erne. Der skete en øget specialisering og 

professionalisering i form af akademisering af sygeplejerskerne. De blev mere specialiserede og fik 

                                                           
27 Sundhedsstyrelsen udsendte i 1983 ”Vejledende retningslinjer vedr. visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse”, som ikke kan 
rekvireres på hverken bibliotek.dk eller hos Sundhedsstyrelsen. Ifølge en fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen er den første 
egentlige vejledning, som var opdelt efter specialer, vejledningen fra 1993.   
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udover de allerede eksisterende specialuddannelser bl.a. formaliserede specialuddannelser i psykiatrisk 

sygepleje i 1996 og i kræftsygepleje i 2008 (Sundhedsstyrelsen 2009). Sygeplejerskeelever blev desuden 

til studerende i 1990 og professionsbachelorer i 2001. Det blev i 1990’erne muligt at uddanne sig på 

kandidatniveau med etablering af den første kandidatuddannelse i sygepleje (cand.cur.), og de første 

ph.d.-studerende blev indskrevet ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole og Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet på Aarhus Universitet (Glasdam, 2008, s. 116-117, 121). Der skete også en professionalisering 

af sygehjælpere, idet sygehjælperuddannelsen blev erstattet af social- og sundhedshjælper og -

assistentuddannelser, hvoraf sidstnævnte arbejdede og fortsat arbejder på sygehusene. Social- og 

sundhedsassistenter (herefter SSA’er) fik tillige en statsanerkendelse med tildeling af autorisation i 2008 

(Vallgårda 2016, 228-230). De nye NPM-styringsværktøjer forsøgte at efterligne markedstankegangen i 

det private erhvervsliv og bestod i tiltag som frit sygehusvalg, som kunne skabe konkurrence mellem 

sygehusudbyderne, kvalitetsudvikling og -sikring samt implementering af diverse standarder (Ibid., p. 

162). Der blev i større grad fokuseret på brugerinddragelse (Krasnik & Vrangbæk 2016, p. 135). 

Værktøjerne skulle bidrage til at gøre de professionelle langt mere økonomisk bevidste og effektive 

(Klausen 2001, p. 44). Med de nye markedsorienterede styringsværktøjer blev der skabt 

mulighedsbetingelser for nye faggrupper i sygehusvæsenet. Det drejede sig om forskellige grupper af 

administrativt personale såsom samfundsvidenskabelige akademiske medarbejdere, som ofte betegnes 

som DJØF’ere, hvilket refererer til deres organisering i fagforeningen Danmarks Jurist- og 

Økonomforbund. DJØF’erne skulle bidrage til at forbedre sygehusvæsenets styringspraksis og økonomi 

og indtog forskellige funktioner som f.eks. sygehusdirektører (Vallgårda 2010, p. 198).  

Sygehusvæsenets praksis for gamle mennesker var også under forandring i denne periode. Det handlede 

om en ændret opgavefordeling mellem kommuner og sygehuse, hvor der ift. pleje og behandling af 

gamle mennesker i højere grad blev satset på, at de gamle i stedet for indlæggelse forblev hjemme eller i 

kommunale tilbud. Allerede i 1970’erne og 1980’erne kom styrkelse af primære sundhedstjeneste på den 

statslige dagsorden for at dæmpe presset på sygehusene (Vallgårda 1992, p. 216-218). Det var dog først 

i 1990’erne og 00’erne, at det blev udrullet med f.eks. lov om forebyggende hjemmebesøg (Petersen, 

Petersen & Christiansen 2014, p. 453) og Strukturreformen i 2007, som medførte, at kommunerne 

overtog den almindelige genoptræning, som særligt gamle mennesker var brugere af (Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet 2005, p. 22). Siden kom den første nationale handleplan specifikt for den ældre 

medicinske patient bestående af konkrete initiativer, som skulle reducere ældres genindlæggelser og 

styrke sammenhængen og samarbejdet i de ældres forløb på tværs af sygehus og primær sektor28 

(Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011). Statens forpligtelse overfor gamle mennesker blev 

generelt ændret til, udover rettigheder, at omfatte ansvar eller pligter. Med Serviceloven blev der således 

lagt vægt på, at alle borgere havde pligt til at påtage sig ansvar og yde deres til fællesskabet (Petersen, 

Petersen & Christiansen 2014, p. 453). Der opstod fra 1990’erne en statslig af-institutionalisering ift. 

gamle mennesker af den institutionaliseringsbølge, som blev sat i gang i slutningen af 1800-tallet. Hvor 

politikerne i 1960’erne havde travlt med at påtage sig løsninger af gamle menneskers problemstillinger 

og at flytte ansvaret for plejen af gamle mennesker fra familien til staten/samfundet (Petersen, Petersen 

& Christiansen 2012b, p. 345), blev der i 1980’erne politisk lagt op til, at gamle skulle pålægges ansvar 

for egen tilværelse og blive i eget hjem eller ældrebolig, mens de traditionelle plejehjemsbyggerier skulle 

reduceres. Det var dog først i starten af 1990’erne, at de politiske tilkendegivelser blev omsat til praksis 

med f.eks. en folketingsvedtagelse af dagsordenen i 1991 (Petersen, Petersen & Christiansen 2013, p. 

                                                           
28 Med primær sektor forstås den kommunale hjemmepleje og de praktiserende læger (Vallgårda 2016). 
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352-356). I 1990-00’erne blomstrede indenfor ældrepolitikken derfor slogans som ”Hjælp til selvhjælp” 

(Petersen, Petersen & Christiansen 2014, p. 455) og ”Længst muligt i eget hjem” (Ibid., p. 461).  

Der syntes i den sidste historiske periode atter at kunne iagttages et paradigmeskift i sygehusvæsnets 

praksis, som fra at have indtaget en situationsorienteret praksis vendte tilbage til en mere 

sygdomsorienteret praksis baseret på den specialiserede, fragmenterede biomedicinske viden. 

Behandlingen blev vægtet fremfor plejen, og grupper såsom sygeplejersker, der havde haft plejen som 

deres fokus, bevægede sig med deres specialisering indenfor det lægefaglige biomedicinske felt i 

stigende grad ind på lægernes domæne. De nye styringsværktøjer støttede op om dette paradigme, idet 

f.eks. standarder også var baseret på mere specialisereret, fragmenteret og målbar viden.     

Efter bestemmelse af de historiske perioder vil jeg i følgende uddybe valg af sted og rum for 

gennemførelse af det historiske feltarbejde.  

 

Holbæk Sygehus som sted og rum for det kulturhistoriske feltarbejde 

Det fordres i relation til feltarbejde, at der udvælges en felt i form af et fysisk sted og et rum, hvor 

menneskelige relationer og praksisser udfolder sig (Hastrup 2015, p. 59), som i afhandlingen skal forstås 

som de tre praksissers udfoldelse. Der er flere centrale pointer baseret på de erkendelser, jeg gjorde.  

Den første pointe er, at de første institutioner indenfor en given praksis ikke nødvendigvis er de eneste 

eksemplariske. I det oprindelige forskningsdesign for det historiske feltarbejde var udgangspunktet at 

finde frem til hospitaler og institutioner, som havde været de første ift. de tre praksissers tilblivelse og 

udfoldelse. Det var ud fra en forestilling om, at de i kraft af at være de første nødvendigvis også måtte 

være eksemplariske for udviklingen. Jeg udvalgte derfor i første omgang det kongelige Frederiks 

Hospital, Kommunehospitalet og Almindeligt Hospital, som var blandt de første hospitaler for 

udfoldelse af praksis for styring, specialisering og gamle mennesker i Danmark. Det kongelige Frederiks 

Hospital var det første egentlige hospital med en medicinsk og kirurgisk afdeling og bemandet med en 

større professional stab af læger og plejepersonale (Vallgårda 1992, p. 28) (Vallgårda 1998), mens 

Kommunehospitalet var blandt de første hospitaler med flere lægefaglige specialer (Roed 2004, p. 150-

151). Almindeligt Hospitals bygninger blev i 1919 sammenlagt med alderdomshjemmet i 

Guldbergsgade, hvorefter det blev til De Gamles By, som var et kombineret alderdomshjem og sygehus 

for fortrinsvis gamle mennesker (Jensen 1944) og her fik geriatrien siden for alvor fodfæste i Danmark 

(Kyhl 1992). Som nævnt i den indledende fortælling, pirrede min vejleders gentagende spørgsmål til den 

lokale historiske udfoldelse af praksisserne min egen nysgerrighed, hvorfor jeg sideløbende iværksatte 

en søgning lokalt på sygehuset samt på Holbæk Stadsarkiv og Holbæk Museum. Den lokale søgning 

viste, at Holbæk Sygehus, som også er felt for det nutidige feltarbejde, har fulgt den gængse strukturelle 

og generelle udvikling af provinssygehusene i Danmark og af praksisserne. Sygehuset er dermed 

eksemplarisk for provinssygehusenes historiske udvikling i alle historiske perioder. F.eks. blev 

amtssygehuset i Holbæk etableret i 1844 i samme periode, som amtssygehuse kom til i andre større 

danske købstæder (Vallgårda, 1985, p. 122), og sygehuset var også i lighed med andre i 1800-tallet et 

”blandet sygehus”, hvor patienter med alt fra smitsomme til psykiske sygdomme blev behandlet af en og 

samme sygehuslæge. Holbæk Sygehus har ligget samme sted siden etablering i 1844 og tilbyder som felt 

derfor et fysisk sted, hvor udviklingen kan følges via flere bevarede historiske bygninger. 

Den anden pointe er, at det er muligt at grave historisk kildemateriale frem lokalt, hvor man står på 

uudforskede steder, hvor der ikke tidligere er publicerede materiale. Jeg havde ved det historiske 
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feltarbejdes begyndelse en uudtalt forestilling om, at der kun findes historisk materiale om kendte og 

allerede udforskede steder og institutioner, som igen og igen nævnes i de publicerede historiske værker. 

Den lokale søgning resulterede som nævnt i fundet af et kælderarkiv på Holbæk Sygehus og et 

omfangsrigt historisk kildemateriale af alt fra fotos, erindringer til avisscrapbøger, som i omfang og 

typer af kilder kan stå mål med de kilder og materiale som anvendes i den publicerede historiske 

forskningslitteratur. Søgningen stemmer samtidig overens med Foucaults egne arbejder, hvor han netop 

afsøger lokalt fremfor at anvende anerkendt publicerede materiale (Heede 2007, p. 47). 

Den tredje pointe ligger i nødvendigheden af en teoretisk begrebsramme, som muliggør at håndtere, 

sortere og afgrænse i et omfangsrigt lokalt historisk kildemateriale som det, jeg kom i besiddelse af.  

Erkendelsen betød, at jeg reviderede og tilrettede mit oprindeligt planlagte forskningsdesign og valgte at 

gøre Holbæk Sygehus til felt også for det historiske feltarbejde, idet det skaber en form for stringens og 

rød tråd i den empiriske undersøgelse. Ifølge Hastrup fordrer feltarbejde som metode således, at man 

som forsker må følge empiriens bevægelse og retning og løbende justere, som nye sammenhænge i 

materialet træder frem (Hastrup 2010a, p. 399-400, 402). Højrup ville se det som et udtryk for den 

dialektik eller vekselvirkning i den videnskabelige arbejdsproces, som kontinuerligt pågår mellem teori 

og praksis, hvor de gensidigt udfordrer og beriger hinanden (Højrup, 2002, p. 132-134).  

 

Beskrivelse af det gennemførte kulturhistoriske feltarbejde  

På baggrund af bestemmelsen af de historiske perioder samt sted og rum i form af Holbæk Sygehus, 

har jeg været i stand til at gennemføre det kulturhistoriske feltarbejde.  

Det har bestået i en lokal graven efter kildemateriale om de tre praksissers tilblivelse, udfoldelse, 

indlejrede diskurser, sammenhæng og samspil, som de har materialiseret sig i de identificerede 

historiske perioder konkret på Holbæk Sygehus, som eksemplarisk for udfoldelsen. Herunder også 

praksisserne set fra statens, de professionelles og de gamle patienters perspektiver samt deres indbyrdes 

relationer og samspil.  

 

Den lokale graven 

Den lokale graven udgøres af en udforskning på Holbæk Sygehus, besøg på Holbæk Stadsarkiv og 

Holbæk Museum, kontakt til Medicinsk Historisk Museum i Næstved samt litteratursøgning.  

Udforskningen på Holbæk Sygehus tog sin begyndelse hos en konsulent på sygehuset, som jeg antog 

havde historisk materiale, idet han på daværende tidspunkt forestod oplæg om sygehusets historie ved 

sygehusintroduktionen for nyansatte. Konsulenten var i besiddelse af sygehusets informationsblade til 

de ansatte i perioden 1970-1980, personaleblade i perioden 1995 til i dag, telefonbøger fra perioden 

1995-2004 og luftfotos af sygehuset fra 1931 til i dag. Herefter henvendte jeg mig hos sygehusets 

fagbibliotekar, som ikke havde historisk materiale registreret i bibliotekets samling. Bibliotekaren søgte i 

stedet for mig i Rigsarkivets database Daisy, hvilket resulterede i enkelte byggesager og brandinstrukser, 

som umiddelbart ikke kunne kaste videre lys over de tre praksissers udfoldelse på Holbæk Sygehus. 

Næste skridt i søgningen blev, da en sekretær i ledelsessekretariatet på sygehuset førte mig på sporet af 

det beskrevne kælderarkiv, som havde stået urørt i årevis og nu skulle ryddes for at skabe plads til nyt 

IT-udstyr, og dermed nye måder at organisere viden på. Det sidste skridt blev en vandring rundt på 

sygehuset for at studere de historiske bygninger, hvis om- og tilbygninger, jf. Hastrups topografiske 
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vending, fortalte deres egen historie om sygehusets udvikling, som harmonerer med beskrivelser af 

udviklingen i det andet indsamlede materiale.  

Udover udforskningen på selve sygehuset besøgte jeg Holbæk Stadsarkiv, som var i besiddelse af fotos 

af sygehusets bygninger, professionelle og indretning samt historiske opslagsværker. Jeg besøgte tillige 

Holbæk Museum, som kunne bidrage med en gartners erindringer samt diverse fotos af Holbæk 

Sygehus’ bygninger, professionelle og indretning. Jeg kontaktede også Medicinsk Historisk Museum i 

Næstved, som ikke lå inde med kildemateriale om Holbæk Sygehus. Til sidst søgte jeg materiale om 

sygehuset på bibliotek.dk, mediedatabasen Infomedia, avisen Dagens Medicin, Tidsskrift for dansk 

sundhedsvæsen samt de professionelles fagtidsskrifter i form af Ugeskrift for læger, Sygeplejersken, 

Fysioterapeuten, Ergoterapeuten og Fagbladet FOA. På baggrund af den lokale genealogiske 

udgravning fandt jeg omfangsrigt materiale om sygehusets historie fra 1800-tallet og frem til i dag. Jeg 

vil i det følgende udfolde og uddybe det fundne historiske kildemateriale. 

 

 

Kælderarkivet 2017 

 

De fundne kilder 

De fundne kilder om Holbæk Sygehus består af historiske opslagsværker og forskellige typer af levn. 

Sidstnævnte forstået som ”alt hvad der er overleveret fra fortiden” som bliver til kilder, når det anvendes til at 

besvare spørgsmål (Kjeldstadli 2001, p. 177). 

De historiske opslagsværker er andres fremstilling af sygehusets historie. Værkerne er udvalgt ud fra, at 

de uafhængigt af hinanden giver en samstemmig fremstilling af sygehusets historie, som styrker deres 

troværdighed (Ibid., p. 188). De bidrager samtidig hver især med nuancer til den samlede fremstilling i 

afhandlingen af sygehusets historie, herunder de tre praksissers udfoldelse og sygehusets professionelle. 

Jeg trækker på værker skrevet af embedsmænd i statens tjeneste og udgivet af forskellige statslige 

instanser. Jeg gør brug af Traps topografiske beskrivelser af Danmark oprindelig skrevet af 

embedsmand og kabinetssekretær J.P. Trap (Trap 1920) (Trap 1954), et typografiske værk over Holbæk 

Amt udgivet af Amtshistorisk Forlag (Kirkeskov & Larsen 1933), et værk om danske sygehuse udgivet 

af Sygehusinspektørforeningen (Knudsen, Laulund, Andersen m.fl. 1962) samt et værk om Holbæk 

Købstads Historie skrevet af arkivar Michael Hertz og udgivet af Holbæk Kommune (Hertz 1986). 
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De forskellige typer af levn vil blive behandlet ift. de udspecificerede historiske perioder. Det handler 

om, at historiske perioder har haft hver deres måde at organisere og indrette på, som jf. Foucault har 

afsat bestemte typer af viden, levn og dermed kildemateriale. Jeg vil således for hver af de historiske 

perioder uddybe de afsatte kilder med fokus på deres ophav, formål og troværdighed. Vurdering af 

kildematerialets troværdighed vil i tråd med anvendt historisk praksis (Kjeldstadli 2001, p. 177-178) 

foretages på det samlede materiale for hver periode. 

Herefter vil jeg fremhæve nogle overordnede pointer om det fundne kildemateriale og til sidst i kapitlet 

sige noget om samspillet mellem kilderne. Det fundne kildemateriales anvendelse i belysning af de 

forskellige perspektiver vil fremgå af den senere historiske analyse. Desuden findes en samlet oversigt 

over de anvendte kilder samt fordelingen ift. belysning af perspektiver som bilag (Bilag 5). 

 

Første historiske periodes kilder  

Det fundne kildemateriale omhandlende Holbæk Sygehus i den første historiske periode består af 

skriftlige overleveringer, billeder og bevarede bygninger. 

De skriftlige overleveringer udgøres af sygehusets daværende professor Flindts klage fra 1887over 

sygehusets hygiejniske forhold, jubilæumsskrifter fra sygehusets 100 års jubilæum skrevet af hhv. 

sygehusets inspektør og læge, jubilæumsskrift fra den tilknyttede arbejds- og sindssygeanstalts 50 års 

jubilæum, en gartners håndskrevne erindringer, nekrologer over sygehusets tidligere inspektører og læge 

og sygehusets forstanderindes udtalelse om sygehusets historie fra de fundne scrapbøger og en 

kommunal efterretning fra Holbæk Kommune. Billederne udgøres af fotos fra Holbæk Museum, 

Holbæk Sygehus og diverse postkort af sygehuset. Bygningerne udgøres af bygninger fra perioden, som 

arbejds- og sindssygeanstalten fra 1880’erne og 1927-bygningen, som begge er del af sygehuset i dag. 

 

KENDETEGN 

Kendetegnende for kildematerialet omhandlende denne periode er, at det er af begrænset omfang og 

meget er produceret efter. Det er udover bygningerne kun én af de skriftlige overleveringer, Flindts 

klage og flere fotos, som blev produceret i perioden, mens resten af materialet i form af 

jubilæumsskrifter, erindringer, nekrologer og kommunal efterretning blev skabt efter. Det er de 

materialer, jeg har haft til rådighed, og som Vallgårda taler om er ”efterladt”, fordi de er fundet 

”bevaringsværdige” (Vallgårda 2011, p. 209). Både Flindts klage og genoptrykket i sygehusets informations-

blade, som jeg gør brug af, findes i statens arkiv, idet statslige institutioner har haft og også i dag har 

pligt til at arkivere og siden aflevere deres arkiver til Rigsarkivet (Bryld 2001, p. 159). For fotos og 

gartnerens erindringer gælder, at de er fundet bevaringsværdige af Holbæk Museum. Museet er del af 

Museum Vestsjælland, som i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsen, har som kriterie for bevaring 

af genstande, at de ”tilfører museet ny viden” (Museum Vestsjælland 2018). Jubilæumsskrifter, nekrologer 

og kommunale efterretninger er trykt i aviser og diverse fagtidsskrifter, der har pligt til, jf. gældende lov 

om pligtaflevering, at aflevere eksemplarer til Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket som led i 

bevaring af dansk kulturarv (Det Kongelige Bibliotek 2018). Postkortene af Holbæk Sygehus er samlet 

af lokale borgere og lagt op på en hjemmeside blandt andre postkort fra Holbækegnen (www.vigsoe-

rahbech.dk). De bevarede bygninger anvendes fortsat i dag, og de fortæller som nævnt deres egen 

historie om sygehusets udvikling ved at følge ud- og tilbygninger. 

 



 

63 
 

OPHAV, FORMÅL OG TROVÆRDIGHED 

En del af kildematerialet er produceret af sygehusets daværende professionelle. De skriftlige 

overleveringer er skrevet af professor Flindt, kirurg Harpøth, inspektør Birch-Jensen og gartner 

Sørensen, som alle virkede på sygehuset i perioden, mens flere af fotoerne er taget af en tidligere 

reservelæge Brandt, som også fungerede på sygehuset. De professionelle kan ifølge Foucault anses at 

have haft en særlig taleposition ift. sygehuset, idet f.eks. inspektører og læger stod for indretning i form 

af hhv. ledelsen og behandlingen på sygehuset. Det betyder også, at materialet særligt repræsenterer 

sygehuset set fra sygehusets og de professionelles perspektiver, mens andre professionelle som piger og 

sygeplejersker samt patienterne ikke har en stemme i materialet.   

Det producerede kildemateriale har haft forskellige formål i den tid, hvor det blev produceret. Flindts 

fremstilling var en klage rettet til amtsrådet, reservelæge Brandts fotos var til egne gemmer, som siden 

blev indleveret af hans efterkommere til Holbæk Museum, mens jubilæumsskrifter og efterretning om 

alderdomshjem var henvendt til andre professionelle, idet de udkom i sygehusbladet, ugeskrift for læger 

og tidsskrift for kommunale efterretninger. Intet af ovennævnte var derfor i første omgang tiltænkt 

offentligheden. Avisernes nekrologer over inspektører og læger har derimod været tilsigtet 

lokalbefolkningen, og ligeledes har gartner Sørensens erindringer været et bidrag til historieskrivningen 

om Holbæk Sygehus.  De forskellige formål med kildematerialet betyder, at de vægter forskelligt og 

derved leverer forskellige nuancer til sygehusets fortælling. 

Der eksisterer en høj grad af troværdighed i kildematerialet fra perioden, da det fundne synes at 

understøtte hinanden og ikke at have modsigelser (Kjeldstadli 2001, p. 188). Det gælder også gartnerens 

erindringer, som ellers typisk kunne være udfordret (Bryld 2001, p. 171). Det styrker troværdigheden i 

f.eks. Flindts fremstilling, at der er tale om en klage, som vil påvise de kritisable hygiejniske forhold og 

derfor tilstræber at beskrive forholdene så faktuelt præcist som muligt.  

 

Anden historiske periodes kilder  

Kildematerialet omhandlende Holbæk Sygehus i den anden historiske periode består på samme måde af 

skriftlige overleveringer, billeder og bygninger. 

De skriftlige overleveringer består ligesom i den forrige historiske periode af jubilæumsskrifter fra 

sygehusets 100-års jubilæum skrevet af sygehusets inspektør og læge, gartnerens erindringer samt en 

betydelig mængde af avisudklip i scrapbøgerne fra Holbækegnens lokalaviser fra perioden 1948-1992. 

Hertil kommer sygehusets informationsblade til personalet 1970-1980, pressemeddelelse fra 

sygehusbestyrelsen (Sygehusbestyrelsen 1968). Forskningsprojekt mellem Holbæk Sygehus, Holbæk 

Kommune og Socialforskningsinstituttet. Artikler om undersøgelse af Holbæk Kommunens +80-åriges 

helbreds- og levevilkår, den akutte hjemmesygeplejerskeordning i Holbæk Kommune samt samarbejde 

mellem praktiserende læger og Holbæk Kommune (Laage Kragh, 1980). Billederne består af 

luftfoto/postkort af sygehuset omkring 1970, billeder fra scrapbøgerne af sygehusets professionelle: 

læger, sygeplejersker, frivillige sygehjælpere, sygeplejestuderende samt af patientbehandlingen. Hertil 

kommer fotos fra Holbæk Stadsarkiv af morgenkonference på overkirurg Heibergs kontor ca. 1954 og 

af sygehusbestyrelsen 1960, fotos fundet i kælderarkiv af sygehusbestyrelsens afrejse til England 1968 

og sygehusets afdelingssygeplejersker ca. 1969 (Kælderarkiv) samt et billede fra sygehusets 

informationsblad af morgenkonference på en afdeling 1974. Bygningerne udgøres af de bevarede 1947-

bygningen, Krumbygningen og østfløjen, som blev bygget i perioden og fortsat i dag anvendes som del 

af sygehuset. 
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KENDETEGN 

Det er kendetegnende for kildematerialet omhandlende denne periode, at det i modsætning til tidligere 

blev produceret i den tid, det beskrev, og at der findes en langt større mængde af materiale. Det har 

derfor fordret en udvælgelse blandt materialet, som er sket med afsæt i afhandlingens teoretisk 

udviklede begrebsstruktur med fokus på belysning af perspektiverne. For materialet gælder ligeledes, at 

det er fundet bevaringsværdigt med reference til afleveringspligten gældende for både statens 

institutioner samt for aviser og tidsskrifter, mens fotos er fundet bevaringsværdige set fra et 

lokalhistorisk perspektiv af Holbæk Stadsarkiv. 

 

OPHAV, FORMÅL OG TROVÆRDIGHED 

Kildematerialet blev i denne periode i stigende grad produceret af aviser, tidsskrifter og af sygehuset 

som institution. Avisudklippene fra scrapbøgerne i sygehusets kælderarkiv udgør derfor en betydelig del 

af kildematerialet og har været uvurderlige set i lyset af historiker Claus Brylds ord om 

aviskildematerialet: ”det er næsten uoverkommeligt, hvis man ikke har en eller anden form for indgang til det” (Bryld 

2001, p. 170). Indgangen har været, at avisudklippene var samlet i netop scrapbøgerne, som består af 32 

bøger i A3-størrelse, der indeholder en kronologisk og systematisk dateret samling af udklip af alle 

former for omtale af Holbæk Sygehus i perioden 1948 til 1992. Det fremgår af udklippene, at de 

stammer fra ”afdeling fra bladudklip”, som var en tjeneste, sygehuset abonnerede på, hvilket kunne tyde 

på, at en sekretær har stået for det. Den første af scrapbøgerne er signeret med et romertal I, og de 

følgende to scrapbøger med II og III, hvorfor jeg formoder, at bøgerne blev påbegyndt i 1948, og at 

der dermed ikke eksisterer ældre. Etableringen af bøgerne kunne ses som en indikation på, at 

sygehusets udvikling gik i retning af en mere formaliseret institution, som var bevidst om, hvordan den 

fremtrådte ift. det omkringliggende lokalsamfund. Sygehuset begyndte selv at byde ind til aviserne med 

f.eks. pressemeddelelsen om turen til England. Sygehuset begyndte i denne periode i det hele taget at 

skabe eget materiale såsom informationsblade, som var et forum, hvor sygehusets ledelse kunne 

informere og orientere sygehusets ansatte. Informationsbladenes indførelse var også en indikation af 

sygehusets udvikling imod en mere formaliseret institution. Bladene fortalte også noget om sygehusets 

ændrede størrelse og ændrede antal professionelle, som havde nødvendiggjort, at der måtte tages nye 

medier i brug i kommunikationen mellem ledelse og professionelle. Antallet af tidsskriftartikler steg i 

også i takt med at antallet af professioner på sygehuset øgedes. Der kom, som det vil fremgå af 

analysen, flere professioner til perioden. Luftfotos kom også til og har den styrke, at de som historisk 

kilde kan give viden, som illustreres bedre visuelt end på skrift (Kjeldstadli 2001, p. 205). Det drejer sig 

f.eks. om sygehusets placering, indretning og udseende. Ved at sammenholde og sammenligne luftfotos 

over tid kan der skabes et indtryk af den udvikling, sygehuset har gennemgået i størrelse og omfang.   

Det var i denne periode ikke kun inspektører og læger, som havde talepositioner i relation til sygehuset. 

Der kom andre professionelle til såsom sygeplejerskeforstanderinder, og frem til 1970’erne var det 

særligt sygehusets inspektør/administrationschef, ledende læger og forstanderinde, som udtalte sig til og 

i avisen. Herefter syntes det ikke længere at være enkelte professionelle, men mange forskellige 

professionelle som havde talepositioner. En ændring som måske kan ses i lyset af det stigende antal 

professionelle og måske også sygehuset ændret produktionsform, som jeg vender tilbage til i den 

historiske analyse. Patienterne begyndte også at få en stemme i enkelte udtalelser eller læserbreve til 

aviserne og i patienttilfredshedsundersøgelser.   

Det producerede kildemateriale har på samme måde som den tidligere periode haft forskellige formål. 

Aviserne var typisk lokalaviser, som har haft som formål at levere nyheder til borgerne i Holbæk By og 
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omegn. Avisomtalen blev med undtagelse af læserbreve primært skrevet af journalister, som også fik en 

taleposition ift. sygehuset. De skrev sandsynligvis ud fra, hvad de mente var af interesse for 

offentligheden. Fagtidsskrifterne var en kommunikationsplatform for professionelle indenfor samme 

profession, hvori sygehuset blev set ud fra de respektive professioners ståsted og interesser. Sygehusets 

informationsblade fungerede som orientering af de ansatte og repræsenterede sygehusets overordnede 

perspektiv. Kildematerialets mangfoldighed af formål og udgangspunkt betyder forskellig vægt og 

perspektiv på sygehusets historie og rummer ikke modsigelser, hvilket styrker materialets troværdighed.  

 

Tredje historiske periodes kilder  

Kildematerialet om Holbæk Sygehus i den sidste historiske periode går frem til i dag og består af 

skriftlige overleveringer, billeder, bygninger samt af indhentede oplysninger og interview.  

De skriftlige overleveringer består af diverse materialer fra Holbæk Sygehus i form af personaleblade 

1996-2006, interne telefonbøger 1995-2004, driftsaftaler i perioden 2007-2016, information fra Intranet 

for ansatte (del af Region Sjællands Intranet), instrukser på Region Sjællands Dokumentportal D4 og 

Akutafdelingens nyhedsbreve for afdelingens ansatte (Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2015, 20. 

november). Der er også materiale fra Region Sjælland i form af information fra Internettet (Region 

Sjælland 2014b), en patientfolder (Region Sjælland 2015b), politik for sundhedsforskning (Region 

Sjælland 2015d) og orientering og oplæg om genindlæggelser – undersøgelse af årsager (Region Sjælland 

2016d) (Region Sjælland 2017c) og en ministeriel orientering i form af Kommunalreformen (Indenrigs- 

og Sundhedsministeriet 2005). Hertil kommer diverse digitale artikler (Dagens Medicin, TV-ØST Nyt), 

avisartikler (Holbæk Amts Venstreblad, Jyllands-Posten, Politiken, Dagbladet Køge), artikler i 

fagtidsskrifter (Ugeskrift for læger, Fagbladet FOA, Sygeplejersken, Tidsskrift for Dansk 

Sundhedsvæsen), information fra website, faglitteratur om hospitalsledelser med sygehusene i 

Vestsjællands Amt som eksempel (Bendix m.fl. 2008) samt en ph.d.-afhandling (Høgsgaard 2016). 

Billederne består af et luftfoto af Holbæk Sygehus 2006 (Holbæk Sygehus), fotos af professionelle og 

patient fra Region Sjælland og fagtidsskriftet Sygeplejersken. Bygninger udgøres af de fire afdelingsfløje 

ud mod Akacievej/Gl. Ringstedvej samt en udbygning ifm. etableringen af Akutafdelingen. Tillige er 

hentet information via Koncern IT i Region Sjælland og inddraget interview med læger og 

sygeplejersker fra mit masterspeciale (Dybbro 2009). 

 

KENDETEGN 

Kendetegnende for kildematerialet er, at jo tættere jeg er kommet på nutiden, jo mindre lokalt historisk 

materiale har jeg fundet. Det synes at stå i kontrast til både Vallgårda og Kjeldstadlis beskrivelser. 

Kjeldstadli taler om, at udfordringen ift. nyere historisk materiale handler om at finde ”nåle i høstakken” 

(Kjeldstadli 2001, p. 183). Jeg er så vidt angår historisk materiale på et overordnet nationalt niveau enig, 

men på det lokale niveau har det vist sig at være langt sværere at finde materiale. En pointe som jeg 

vender tilbage til. Et andet kendetegn er, at det er muligt at skaffe andre former for materiale såsom at 

indhente information i det her tilfælde fra Koncern IT. Det gør sig således gældende, at historisk 

udforskning tæt på nutiden giver muligheden for at søge information hos nulevende personer, som var 

til stede (Vallgårda 2011, p. 211). Desuden inddrages som kildemateriale interview fra mit 

masterspeciale, som senere vil blive uddybet. Det meste af materialet ligger frit tilgængeligt elektronisk 

på internettet, som er en ny måde at organisere viden på, som er kommet til i perioden. Sygehuset og 
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regionens intranet er dog ikke tilgængeligt for offentligheden, men jeg har haft adgang qua min 

ansættelse på sygehuset. Personaleblade, telefonbøger og luftfoto er fra en konsulent på sygehuset.  

 

OPHAV, FORMÅL OG TROVÆRDIGHED 

Kildematerialet om sygehuset er i modsætning til tidligere overvejende skabt og produceret af Holbæk 

Sygehus og Region Sjælland, som synes at have overtaget talepositionerne ift. sygehuset, som i tidligere 

tider tilfaldt inspektører/administrationschefer, læger, forstanderinder og aviserne. Materialet 

organiseres med brug af nye elektroniske platforme og er skrevet af regionens egne journalister. De 

professionelle udtaler sig fortsat til aviser, tidsskrifter og elektroniske platforme, men i et begrænset 

omfang ift. tidligere og samtidig typisk vedr. fagspecifikke områder f.eks. adspurgt af regionens 

journalister. Kildematerialet repræsenterer derfor sygehusets og regionens perspektiver og i mindre grad 

de professionelles, mens patienternes perspektiv synes at udgøres af statistikker f.eks. ift. 

genindlæggelser. De professionelles færre udtalelser har betydet, at jeg har valgt at inddrage viden fra de 

semistrukturerede interview med professionelle, jeg gennemførte ifm. mit masterspeciale i 2009 på 

Slagelse Sygehus. Da Slagelse Sygehus er et nærliggende provinssygehus, som har fulgt samme udvikling 

og indretning, hvilket vil fremgå af den historiske analyse, er de to sygehuse kontinuerligt gennem 

historien blevet sammenlignet og har været i kamp om fortsat berettigelse. Jeg antager derfor, at de 

professionelles perspektiver lige så godt kunne være om Holbæk Sygehus. Interviewene er gennemført i 

deres på det tidspunkt samtid, men bruges historisk. Berettigelsen af interview som historisk kilde-

materiale ligger i, at de giver oplysninger, som ikke kunne opnås på anden vis (Kjeldstadli 2001, p. 202). 

Kildematerialet i denne periode har også forskellige formål. For materialet produceret af sygehuset og 

regionen fungerer det som orientering og information af hhv. de ansatte på intranettet og af 

befolkningen på internettet. Regionen har desuden foldere på internettet henvendt til borgerne, som 

signalerer et ændret patientperspektiv ift. tidligere tider. Kildemateriale såsom budget, driftsaftaler og 

instrukser bidrager til organiseringen og styringen og indikerer, at sygehuset er en langt mere 

organiseret og formaliseret institution. Sygehuset er en endnu større institution med endnu flere ansatte 

end i sidste periode, og hvor der nu ikke er et informationsblad, men et væld af informationsfora på 

også afdelings- og afsnitsniveauer. Avisartiklerne er blevet færre og udgives ikke nødvendigvis i 

lokalaviser. De har sammen med tidsskrifter samme formål som tidligere og er samtidig blevet 

elektroniske udgivelser. Nyt kildemateriale er en ph.d.-afhandling skrevet af en sygeplejerske og 

udgående fra sygehuset, der indikerer, at andre typer viden og professionelle vægtes på sygehuset. 

Kildematerialets forskellige formål tilbyder ligesom i de foregående perioder forskellige perspektiver, 

vægtninger og nuancer. Det er f.eks. forskellige typer af information, som sygehuset og regionen 

formidler på intranettet til de ansatte og på internettet til den brede befolkning. Der findes ikke 

umiddelbart modsigelser i kildematerialet, hvilket styrker troværdigheden. 

 

Fraværet af patienternes stemme 

Gennemgående for kildematerialet er fraværet af, eller den sparsomme viden om, patienternes stemme 

og perspektiv på sygehusets praksis. I den første periode er patienternes perspektiv ikke eksisterende. I 

den anden periode begynder det at dukke op i patientudtalelser, læserbreve og patienttilfredsheds-

undersøgelser og i den sidste periode i form af genindlæggelsesstatistikker.  
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Fraværet af patienternes stemme i det historiske materiale er parallelt med den eksisterende 

internationale og nationale forskningslitteratur. I belysning af patientens perspektiv tager både Porter og 

historikere fra WTCHM afsæt i Darwins erindringer af sine sygdomsoplevelser. Det siger noget om 

udbuddet af historiske patientoplevelser eller mangel på samme. De udleder også patienternes 

perspektiv gennem primært lægernes beretninger samt den pågældende historiske periodes 

behandlingsmuligheder og forståelse af sygdom og patientrollen. I anden halvdel af 1900-tallet 

anvender de i stigende grad statistisk materiale af alt fra undersøgelser af patienternes selvoplevede 

helbredstilstand til grafer over befolkningens mortalitet. Vallgårda forsøger tilsvarende i sit værk om 

1800-tallets danske sygehusvæsen at udlede patienternes perspektiv via opgørelse af alder, køn og 

sygdomme. En mulig forklaring kunne jf. Foucault være, at det ikke er alt, der har været talt om til alle 

tider. I 1800-tallet har det ikke været almindeligt at søge patienternes mening på et tidspunkt, hvor de 

var fattige, ubemidlede og uden andre alternativer end indlæggelse.  

De gamle mennesker og patienters perspektiv forsøges i afhandlingens historiske analyse derfor at 

aftvinges gennem fotos af sygehusets patientpraksis, f.eks. i den første historiske periode, hvor der 

foreligger mere begrænset skriftligt materiale. Billeder som historisk kilde har den styrke, at de kan give 

oplysninger, ingen har nedskrevet (Kjeldstadli 2001, p. 205). Desuden forsøges perspektivet opnået via 

de professionelles og avisernes fremstillinger af patientpraksis og indretning samt gennem de diskurser, 

som kan tolkes af materialet. Fraværet af patienternes stemme styrker desuden berettigelsen af mit 

nutidige feltarbejde, hvor jeg ved at interviewe patienterne har forsøgt at lade dem komme til orde på 

en anden måde end via statistikker og spørgeskemaer.  

 

Fraværet af kildemateriale i den sidste historiske periode 

Jo tættere jeg er kommet på nutiden i det historiske feltarbejde på Holbæk Sygehus, jo mindre historisk 

materiale har jeg været i stand til at finde lokalt om sygehusets forhold, praksisser, udvikling samt de 

professionelles perspektiver i den forbindelse. I den anden historiske periode havde jeg sygehusets 

orientering til de ansatte i form af informationsbladene, hvori jeg indhentede oplysninger om netop 

sygehusets forhold, praksisser og udvikling. I avisudklippene fra scrapbøgerne kunne jeg desuden få 

viden om de professionelles perspektiv via udvalgte professionelle, der i den periode udtalte sig om alt 

omhandlende sygehuset. Sygehusets orientering af de ansatte foregår i dag elektronisk på intranettet, 

ligesom afdelinger og afsnit har egne elektroniske nyhedsbreve til de ansatte. Sygehuset har også et 

personaleblad i dag, som synes mere at have karakter af at være personalets eget blad, som f.eks. 

arrangerer diverse aktiviteter. Aviserne, hvor udvalgte professionelle på vegne af sygehuset udtalte sig, 

synes erstattet af sygehusets og regionens egen formidling til borgerne via internettet og er typisk 

skrevet af regionens egne journalister. Det vil sige at for at få viden om sygehusets og de professionelles 

perspektiver, som jeg tidligere fandt i sygehusets informationsblade og avisudklip, har jeg søgt på 

sygehusets og regionens intranet og internet. Jeg erfarede imidlertid her, at jeg begge steder ikke kunne 

søge flere år tilbage. Derfor henvendte jeg mig til en IT-administrator i regionen, som fortalte mig, at 

jeg kun kunne genfinde viden tilbage til 2008, hvor det nuværende regionsintranet er implementeret. 

Informationen på intranettet opdateres og slettes kontinuerligt, når informationen ikke længere 

vurderes at være ”gyldig”, hvilket jeg tolker som relevant og gældende. Som administratoren skriver: 

”Udgangspunktet har altid været at intranettet IKKE er et arkiv – jf. også de anbefalinger, der tidligere er kommet fra 

Rigsarkivet”. Jeg tolker, at det samme er gældende fra regionens internet og formidling til borgerne. 

Det betyder, som jeg har erfaret ifm. dette ph.d.-projekt, at en masse viden vil gå tabt for eftertiden pga. 

sygehusets og regionens organisering af viden i dag. Det synes paradoksalt, at etableringen af 
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elektroniske platforme, som har skulle bidrage til mere tilgængelighed af viden i stedet eller samtidig har 

gjort nogle former for viden utilgængelig.  

 

Samspillet mellem kilderne 

De forskellige typer af kildemateriale i det historiske feltarbejde har på forskellig måde beriget og 

udfordret hinanden og derigennem bidraget til en mere fyldestgørende afdækning. 

Scrapbøgerne med de mange avisudklip har f.eks. beriget de indsamlede fotos ved at kunne placere og 

bestemme personer, kontekster og sammenhænge. Da jeg var i kælderarkivet på sygehuset første gang, 

fandt jeg et udateret sort-hvid foto af en gruppe unavngivne mænd i jakkesæt og en enkelt kvinde foran 

et fly, som tydeligvis var på vej ud i verden. Jeg kunne ikke umiddelbart bestemme personerne på fotoet 

eller hvornår eller i hvilken sammenhæng, at det var taget, hvorfor jeg lod det ligge. Da jeg senere læste 

i et avisudklip i scrapbøgerne om sygehusbestyrelsens besøg i 1968 på engelske hospitaler, kom jeg i 

tanke om det efterladte foto. Jeg vendte derfor tilbage til kælderarkivet, hvor jeg genfandt det samt også 

en skriftlig redegørelse af turen. Det viste sig, at billedet stammede fra sygehusbestyrelsens besøg i 

England, hvor de søgte inspiration til håndteringen af den voksende gruppe af gamle patienter. 

Redegørelsen var en uddybning af den inspiration. Fundet af fotoet, redegørelsen og forklaringen i 

scrapbøgerne har været vigtig viden ift. sygehusets praksis for håndteringen af gamle mennesker. 

Jubilæumsskrifter fra sygehusets 100-års jubilæum har samtidig tegnet et ”glansbillede” af sygehusets 

historie, mens Flindts klageskrift om forholdene på sygehuset har nuanceret dette billede. 

Efter beskrivelsen af det kulturhistoriske feltarbejde, vil jeg i næste kapitel beskrive, hvordan jeg har 

grebet det nutidige feltarbejde an. 
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KAPITEL 6: Det nutidige feltarbejde 

 

I dette kapitel beskrives, hvordan jeg har grebet det nutidige feltarbejde an, som kalder på andre 

overvejelser end det historiske. Desuden uddybes det empirisk skabte materiale og samspillet mellem 

empirien. Det nutidige feltarbejde har haft til hensigt at skabe viden om, hvordan de tre praksisser for 

specialisering, styring og gamle medicinske patienter i dag materialiseres, udfoldes og spiller sammen på 

Holbæk Sygehus samt hvad er det for diskurser eller selvfølgeligheder, der skabes indenfor hver af dem. 

Feltarbejdet har tillige søgt at skabe viden om, hvordan de tre praksissers udfoldelse ser ud fra hhv. 

statens, de professionelles og de gamle patienters perspektiver samt deres indbyrdes forhold forstået 

som interpellationsprocesser, og indbyrdes mellem de professionelles professioner. Med ”i dag” og 

”nutidig” skal i afhandlingen forstås som 2015-2016, hvor feltarbejdet har fundet sted.  

 

Holbæk Sygehus som sted og rum for det nutidige feltarbejde 
Ligesom det historiske er det nutidige feltarbejde gennemført på Holbæk Sygehus, som derved udgør 

felten eller det fysiske sted og rum for begge feltarbejder. Sygehuset var i modsætning til det historiske 

fra begyndelsen valgt som felt for det nutidige feltarbejde, hvilket der er følgende begrundelser for.   

Holbæk Sygehus er eksemplarisk for et helt almindeligt dansk sygehus, som er sygehus for befolkningen 

i nærområdet, herunder også gamle mennesker med akut opståede og helt almindelige sygdomme 

(Region Sjælland 2016c). Holbæk Sygehus satser derfor på at være gode til behandling af akut opståede 

sygdomme samt at være ”førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme” 

(Holbæk Sygehus 2015). Desuden er der på Holbæk Sygehus god mulighed for at udforske, hvordan 

gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb udfoldes og spiller sammen med sygehusvæsenets 

indretning og praksisser for specialisering og styring, idet sygehuset har en stor medicinsk afdeling, som 

i løbet af ph.d.-forløbet er blevet til landets største (Albinus 2016, 3. maj). Holbæk Sygehus har tillige 

interesse for og fokus på sygehusvæsenets praksis for gamle medicinske patienter, idet sygehuset 

fremover satser på at være gode til pleje, behandling og rehabilitering af særligt den gruppe. Holbæk 

Sygehus’ sygehusdirektør udtaler således i interview, at: ”Geriatri skal være et fyrtårn på Holbæk Sygehus” 

(Sygehusledelsen, Holbæk Sygehus 2016c), hvilket eksemplificeres i praksis ved sygehusets 

implementering af akutgeriatri29 i foråret 2016 og oprettelse af et tværfagligt, tværsektorielt og 

tværkommunalt geriatrisk team30 i 2017 (Holbæk Sygehus 2017). Denne afhandling indgår ikke som del 

af fyrtårnsprojektet, men kan ses som i tråd med denne strategi. Sygehuset satser desuden på 

behandlingen af patienter med multisygdom, som ofte er gamle medicinske patienter. Der er i 2016 

oprettet et fælles medicinsk ambulatorium, hvor man med sloganet ”Samme dag under samme tag” har 

forsøgt at tilrettelægge de multisyge patienters ambulante undersøgelser og behandlinger, så de 

gennemføres under samme konsultation (Larsen 2017). I øvrigt åbnede Holbæk Sygehus dørene for 

                                                           
29 Akutgeriatri handler om, at ældre patienter, som kommer til sygehusets akutmodtagelse med uklare symptomer, skal 
sendes direkte til geriatrisk afdeling (Sygehusledelsen, Holbæk Sygehus 2016c). 
30 Det geriatriske team består fra sygehuset af en geriater, en sygeplejerske, en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sekretær 
samt en sygeplejerske fra hver af de deltagende kommuner. Teamet skal samarbejde omkring indsatser ift. sårbare +65-årige 
borgere (Holbæk Sygehus 2017). 
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ph.d.-projektet, som jeg netop blev ansat til at gennemføre. Jeg vil i kapitel 8 udfolde mine refleksioner 

vedr. at bedrive forskning i eget praksisfelt. 

 

Beskrivelse af det gennemførte nutidige feltarbejde 

Holbæk Sygehus udgør således sted og rum for gennemførelse af feltarbejdet. Udforskningen af 

problemstillingen muliggøres, når sygehusvæsenets indretning i form af de tre praksisser mødes med de 

gamle. Det sker, når de indlægges. Det vil derfor være i de gamles indlæggelsesforløb, at praksissernes 

udfoldelse og samspil samt betydning heraf for de gamle vil kunne indfanges. 

 

 

 

Jeg har i det nutidige feltarbejde udforsket gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb, fra de blev 

indlagt via Holbæk Sygehus’ akutafdeling, til de er udskrevet fra et af sygehusets medicinske afsnit. Det 

er sket ved at samle og sammenholde: feltobservationer, diverse typer af dokumenter samt interview 

med professionelle og de gamle efter endt indlæggelse. Jeg vil i det følgende uddybe inklusionen af de 

gamle og redegøre for de anvendte metodiske værktøjer samt til sidst uddybe samspillet mellem dem. 

 

Inklusionen af de gamle medicinske patienter 

Jeg har inkluderet 14 gamle medicinske patienter, men da datteren til en 92-årig inkluderet kvinde dagen 

efter inklusionen henvendte sig med ønsket om, at moderen blev taget ud af projektet, fordi moderen 

”ikke i hendes tilstand havde behov for flere indtryk end højst nødvendigt”, valgte jeg kun at gøre brug af den 

indsamlede empiri fra 13 af de 14 patienter. Det er derfor kun de 13 patienter, som omtales herefter. 

I forsøget på at inkludere typiske gamle medicinske patienter, er de 13 gamle inkluderet på baggrund af 

en korrigeret udgave af Sundhedsstyrelsens bestemmelser af den ældre medicinske patient 

(Sundhedsstyrelsen 2011). Inklusionskriterierne har således bestået i, at de gamle skulle være +80 år 

samt have flere samtidige sygdomme, nedsat fysisk funktionsniveau, begrænset egenomsorgskapacitet 

og behov for sygehusindlæggelse. Alderskriteriet +80 år i modsætning til Sundhedsstyrelsens +65 år er 

valgt, idet det først er omkring de 80 år, at gamles særlige sygdomsbilleder og udfordringer træder 
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tydeligt frem (Det Strategiske Forskningsråd 2006). Ift. behov for sygehusindlæggelse har jeg inkluderet 

gamle, som i Akutafdelingen vurderes at behøve indlæggelse på de medicinske afsnit. 

De gamle er inkluderet i samarbejde med sygehusets professionelle, da jeg ikke har haft adgang til 

oplysninger om de gamle før efter inklusionen. De professionelle har været vigtige gatekeepere 

(Aluwihare-Samaranayake 2012, p. 68), idet jeg har været afhængig af deres viden om og vurdering af de 

gamle ift. opfyldelse af inklusionskriterierne. Derudover har de professionelle vurderet de gamles 

egnethed ift. at indgå i projektet, hvilket handlede om, at de gamle skulle være klare og relevante, 

forstået som orienteret i tid, sted og deres egne personlige data, så der var en hjemmel for, at de gav 

deres informerede samtykke (Brinkmann 2015, p. 477) til deltagelse på et forsvarligt grundlag. De gamle 

har ifm. inklusionen modtaget både mundtlig og skriftlig information om projektet, ligesom de skriftligt 

har givet deres samtykke til deltagelse og en tilladelse til, at jeg har haft adgang til oplysninger i 

sygeplejedokumentation og lægejournal samt har kunnet tale med de professionelle om deres forløb 

(Bilag 1). Set fra de professionelles behandlings og sygdomsmæssige perspektiver skulle det desuden 

være forsvarligt at lade de gamle deltage. Jeg ville dermed undgå, at jeg i inklusionen forstyrrede i en 

akut behandling eller ulejligede de gamle på et tidspunkt, hvor det ift. deres sygdomsmæssige tilstand 

ville være uforsvarligt. Patienter som indlægges akut vil pr. definition være i en ustabil sygdoms fase, 

men ved at lade de professionelle vurdere forsvarligheden, forsøgte jeg i overensstemmelse med 

ansvarlig forskningspraksis at sikre, at de gamle ikke led overlast (ESF & ALLEA 2017). 

 

Tilretning i forbindelse med inklusionen  

Jeg foretog ifm. inklusionen flere tilretninger af det oprindelige inklusionsdesign, som kan ses som 

udtryk for den dialektik i den videnskabelige arbejdsproces, som kontinuerligt pågår mellem teori og 

praksis (Højrup, 2002, p. 132-134) og her mellem inklusionsdesign og den konkrete praksis. 

Den første tilretning handlede om valg af sted for inklusionen. Jeg havde planlagt at inkludere de gamle 

ved deres indlæggelse i sygehusets akutafdeling, hvilket blev gennemført ved de første fire gamle. Jeg 

valgte herefter at inkludere de næste ni gamle dagen efter indlæggelsen, hvor de var overflyttet til de 

medicinske afsnit. Den ændrede inklusionspraksis hang sammen med en tilbagemelding fra én af de 

første inkluderede (Carl), som efter udskrivelsen gav udtryk for at være utilfreds med og frustreret over 

at være inkluderet i Akutafdelingen. Han oplevede inklusionen som en ekstra belastning ifm. 

indlæggelsen og havde foretrukket, at den var sket på anden dag. Med den ændrede inklusionspraksis 

fandt jeg frem til de gamle via den koordinerende sygeplejerske, som på dette tidspunkt stod for at 

visitere patienterne i dagtiden fra Akutafdelingen og til de medicinske afsnit. Den koordinerende 

sygeplejerske blev også en vigtig gatekeeper, idet hun gennemgik alle de medicinske patienter over 80 

år, som dagen før var indlagt via Akutafdelingen. I gennemgangen blev patienter, som var 

ukontaktbare, ikke orienteret i tid, sted og egne data, i ustabil sygdomstilstand eller havende en 

specialediagnose, sorteret fra, hvorefter hun typisk endte med en patient. En enkelt gang endte hun 

med to patienter, hvoraf jeg valgte en gammel dame (Hedda), som havde haft flere genindlæggelser 

indenfor få måneder og derfor kunne tilføre nye perspektiver til de gamles indlæggelsesforløb.  

Den anden tilretning var en afvigelse fra inklusionens fremgangsmåde og kriterier, da jeg til sidst 

inkluderede en 78-årig kvinde (Agnes), som jeg hørte om på et af de geriatriske afsnit pga. hendes 

mange skift mellem afsnittene. Jeg havde flere gange ifm. feltobservationerne af tavlemøderne hørt om 

gamle, som flyttede flere gange mellem afsnittene, men det var hidtil ikke forekommet så hyppigt for de 

fulgte gamle. Da jeg endelig havde mulighed for at følge en patient med flere afsnitsskift, valgte jeg 
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derfor at inkludere hende for at tilføre perspektiver til feltobservationerne, som den oprindelige 

fremgangsmåde ikke på samme måde havde skabt mulighed for.  

 

De gamles fordeling mellem de medicinske afsnit  

De 13 gamle fordeler sig mellem indlæggelse på følgende medicinske specialafsnit: det oprindelige 

hjertemedicinske afsnit, det nyoprettede hjertemedicinske afsnit, lungemedicinsk afsnit, 

nefrologisk/endokrinologisk afsnit, gastroenterologisk afsnit, geriatrisk afsnit samt apopleksi- og 

rehabiliteringsafsnittet. Det er således på disse afsnit, at mine feltobservationer har været gennemført, 

og som min analyse tager udgangspunkt i. Der skelnes almindeligvis mellem specialafdelinger og -afsnit. 

Specialbetegnelsen refererer til det lægefaglige speciale. Afdelingsbetegnelsen refererer til: ”del af hospital 

som består af et eller flere afsnit og har én klinisk eller administrativ ledelse” (Sundhedsdatastyrelsen 2018), mens 

afsnitsbetegnelsen refererer til: ”del af en afdeling bestemt for én eller få afgrænsede funktioner” 

(Sundhedsdatastyrelsen 2018). På Holbæk Sygehus skelnes mellem f.eks. kirurgiske og medicinske 

specialafdelinger, som har hver deres selvstændige kliniske afdelingsledelser, og som består af flere 

specialeafsnit. Denne skelnen er dog ikke entydig, idet specialafsnittene på sygehuset også har hver 

deres kliniske afsnitsledelse med ikke en afsnits-, men en afdelingssygeplejerske som sygeplejefaglig 

leder. Nogle af specialafsnittene i de lokale instrukser og retningslinjer betegnes som afdelinger f.eks. 

kardiologisk afdeling og lungemedicinsk afdeling (Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2016b) samtidig 

med, at de er afsnit i medicinsk afdeling. Den manglende entydighed går igen i både interview med de 

professionelle og i feltobservationerne, hvor afdelinger og afsnit anvendes vilkårligt. I forsøget på at 

opretholde en vis entydighed skelner jeg mellem afdelinger og afsnit, hvor afdeling refererer til den 

overordnede medicinsk afdeling og afsnit til det enkelte specialafsnit. 

 

De metodiske værktøjer 

I udforskningen af de gamles indlæggelsesforløb har jeg gjort brug af de metodiske værktøjer: 

feltobservationer, dokumenter og interview, som jeg i det følgende vil uddybe. 

 

Feltobservationer 

Feltobservationerne udgøres af sygehusets kapacitetskonferencer og observationer af tavlemøder på de 

medicinske afsnit, hvor de 13 gamle har været indlagt. Tavlemøderne er daglige planlægningsmøder, 

hvor de professionelle drøfter, tilrettelægger og justerer patienternes indlæggelsesforløb, mens 

kapacitetskonferencer er daglige møder, hvor de professionelle vurderer sygehusets samlede kapacitet 

og fordelingen af patienterne mellem afdelinger og afsnit med henblik på en optimal udnyttelse af 

sygehusets sengekapacitet. Tavlemøder og kapacitetskonferencer kan ses som sociale fællesskaber, hvor 

diskurser eller selvfølgeligheder ift. de tre praksisser skabes, udfoldes og derved kan indfanges via de 

professionelles handlinger og italesættelser.  

Jeg er ifm. præsentation af ph.d.-projektet flere gange blevet spurgt om, hvorfor jeg ikke har valgt at 

observere de gamles indlæggelsesforløb fra deres sengekant. Det har jeg fravalgt, fordi jeg har været 

interesseret i at udforske sygehusvæsenets indretning i form af de tre praksisser ud fra de 

professionelles handlinger og italesættelser, hvilket ville være sværere siddende ved de gamle. Desuden 

mødte jeg på et ph.d.-kursus en anden ph.d.-studerende, som havde forsøgt sig med dette i sit projekt. 
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Hun havde erfaret, at flere af de gamle patienter oplevede det som en ekstra belastning at have en 

observatør ved sengekanten, hvilket betød, at flere valgte at springe fra midt i observationsforløbet.  

Afdelingsledelserne af Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling har givet deres skriftlige samtykke til, at 

jeg må følge, observere og interviewe læger og sygeplejersker i deres afdelinger og afsnit (Bilag 3). De 

professionelle i de involverede afdelinger og afsnit er også blevet informeret mundtligt og skriftligt 

(Bilag 2) om projektet på forskellige afdelings- og afsnitsmøder. 

 

Dokumenter 

Jeg har indsamlet diverse dokumenter om de gamle samt de tre praksisser. Det har været optegnelser af 

de gamles indlæggelse i den elektroniske sygeplejeplejedokumentation og lægejournal samt retningslinjer 

og instrukser gældende for Holbæk Sygehus om de tre praksisser på Region Sjællands elektroniske 

dokumentportal D4. Hertil kommer information om de tre praksisser i elektroniske nyhedsbreve fra 

Region Sjælland og Holbæk Sygehus på Region Sjællands Intranetportal og forskellige politikker og 

driftsaftaler for Holbæk Sygehus på Region Sjællands Internetportal. 

 

Interview 

Jeg har gennemført interview med både de gamle og de professionelle med afsæt i en semistruktureret 

interviewguide (Kvale & Brinkmann 2015), som kontinuerligt er blevet justeret i takt med og i dialektisk 

samspil med nye empiriske og teoretiske erkendelser. I interviewene med de gamle har spørgsmålene 

omhandlet de gamles liv og deres oplevelser af indlæggelserne, mens spørgsmålene i interviewene med 

de professionelle har handlet om deres beskrivelser af og perspektiver på de tre praksissers udfoldelse. 

 

De interviewede gamle  

Jeg har interviewet 6 af de 13 fulgte gamle efter indlæggelsen. De inkluderede gamle blev allerede ifm. 

feltobservationerne informeret om og gav deres samtykke til interview efter deres udskrivelser. Jeg 

kontaktede derfor de gamle 2-4 uger efter deres udskrivelse, så de havde haft mulighed for at finde sig 

til rette og få styr på aftaler ift. f.eks. hjemmehjælp. 6 (Anton, Dagmar, Gudrun, Ingvar, Jens og Vigga) 

takkede ja til interviewet. Af de resterende 7 var 2 (Edvard og Hedda) døde kort tid efter indlæggelsen, 

1(Frederik) svarede ikke telefonisk trods flere henvendelser, 1 (Carl) takkede nej til interviewdelen pga. 

hans utilfredshed ifm. inklusionen ved indlæggelsen, 1(Knud) takkede nej med begrundelsen, at han 

ikke længere havde sin hustru, 1 (Agnes) takkede nej pga. afkræftelse og 1(Børge) takkede datteren nej 

på vegne af faderen, som efter indlæggelsen var blevet tiltagende konfus og afkræftet. Ved den 

telefoniske henvendelse til Knud og Agnes fik jeg lejlighed til at spørge om deres velbefindende og 

oplevelser af indlæggelsesforløbet, hvilket er medtaget i analysen.  

De gamle er interviewet i deres hjem og dermed i deres vante omgivelser ud fra den betragtning, at det 

ville skabe tryghed for dem og bevirke, at de havde lyst til at fortælle om deres liv og oplevelser 

(Christensen, Nielsen & Schmidt 2011, p. 73). Valg af de gamles eget hjem som ramme for 

gennemførelse af interviewene kan også ses som et forsøg på at udligne den velkendte asymmetri, som 

uvilkårligt eksisterer mellem interviewer og informanter (Kvale & Brinkmann 2015, p. 56), idet jeg i 

deres hjem er ”gæsten”, mens de er ”vært” og på ”hjemmebane” (Christensen, Nielsen & Schmidt 2011, p. 

73). Interviewene fandt sted 2-6 uger efter deres udskrivelser og valg af tidspunkt afhang af, hvornår 
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den enkelte vurderede at være klar til at gennemføre interviewet. Jeg var samtidig interesseret i, at der 

ikke skulle gå for lang tid, så de ikke havde glemt detaljer om indlæggelsen. 

I interviewene med tre af de gamle (Gudrun, Ingvar og Jens) deltog hhv. en søn (Gudruns søn Peter) 

og deres hustruer (Ingvars hustru Anna og Jens’ hustru Bente). Jens’ hustru Bente var i lighed med Jens 

netop udskrevet fra sygehuset og svarede tilsvarende på spørgsmålene med afsæt i sin egen historie, 

hvorfor jeg har medtaget hendes udsagn som empiri og brug i analysen.  

 

De interviewede professionelle 

Jeg har interviewet 20 professionelle, som fordeler sig på 4 koordinerende sygeplejersker, 2 

flowkoordinatorer, 5 afdelingssygeplejersker, 3 sygeplejersker, 5 speciallæger og 1 praktiserende læge. 

De professionelle er udvalgt, fordi de på forskellig vis bidrager med viden om og perspektiver på de tre 

praksissers udfoldelse og realisering på sygehuset.  

De koordinerende sygeplejersker og flowkoordinatorerne kan bidrage med viden om især praksis for 

specialisering og gamle medicinske patienter, idet de hhv. har haft og har ansvaret for visitationer og 

omvisitationer af de gamle medicinske patienter. Da jeg påbegyndte mit feltarbejde var det de 

koordinerende sygeplejersker, der udgjorde en stabsfunktion med reference til medicinsk 

afdelingsledelse, som havde overblik over og visiterede patienter til de medicinske afsnit (Medicinsk 

Afdeling, Holbæk Sygehus 2013). Deres funktion blev i 2016 erstattet af flowkoordinatorer, som er 

sygeplejersker med reference til afdelingsledelsen i Akutafdelingen, og som har overblikket ikke kun 

over de medicinske senge, men over sygehusets samlede sengekapacitet og er med til at koordinere 

patientforløbene med henblik på at sygehusets sengekapacitet udnyttes bedst muligt (Akutafdelingen, 

Holbæk Sygehus 2016a) (Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2015, 20. november). Mit feltarbejde pågår 

både i den periode, hvor det er koordinerende sygeplejersker, som varetager visitationen af de gamle 

medicinske patienter, og i perioden hvor flowkoordinatorerne overtager. Jeg har derfor interviewet og 

gør brug af udsagn fra både de koordinerende sygeplejersker og flowkoordinatorer, idet deres 

visitationsfremgangsmåde ift. de gamle medicinske patienter er sammenfaldende og deres udsagn 

supplerer og beriger hinanden. ”Visitation” samt ”ud- og omvisitation” er hyppigt og typisk anvendte 

betegnelser blandt de professionelle for ud- og omflytningerne af patienterne. Jeg har derfor valgt at 

bibeholde betegnelserne i afhandlingen. De er ligesom andre medicinske fagudtryk forklaret i listen 

over medicinske ord- og fagudtryk (Bilag 6). 

Afdelingssygeplejersker, sygeplejersker og speciallæger kan bidrage med viden om og perspektiv på de 

tre praksissers udfoldelse samt deres egen position og deres indbyrdes samarbejde. Afdelings-

sygeplejerskerne og flere af speciallægerne stod som ledere for at få aktiveret sygehusets agenda ift. 

praksisserne, mens sygeplejerskerne og de øvrige speciallæger hørte til de professionelle, som skulle 

virkeliggøre praksisserne i afsnittene. Både sygeplejersker og læger har været deltagere i de daglige 

tavlemøder på de medicinske afsnit, hvor de gamles indlæggelsesforløb er blevet drøftet og justeret. Det 

ville have været nærliggende at interviewe netop de læger og sygeplejersker, som har været til stede ved 

de specifikke tavlemøder på de specifikke dage. Jeg forsøgte således efter tavlemøderne ved de første 

fulgte gamle at tale med de professionelle bagefter, hvilket synes umuligt pga. travlhed på afsnittene. Jeg 

valgte i stedet at interviewe afdelingssygeplejerskerne på de medicinske afsnit, hvor jeg fulgte de gamle 

samt speciallæger og sygeplejersker fra de specialer, som i mine feltobservationer synes at ”stritte ud” 

eller i de første interview blev nævnt som ”poler” i specialiseringen. Speciallægerne repræsenterer således 
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specialerne hjertemedicin, geriatri og intern medicin, mens sygeplejerskerne kommer fra det geriatriske, 

det nyoprettede og det oprindelige hjertemedicinske afsnit.  

Hertil kommer en praktiserende læge, som selv tilbød, at jeg kunne interviewe ham for at få de gamle 

medicinske patienters indlæggelsesforløb set udefra.  

De professionelle er med undtagelse af den praktiserende læge, som blev interviewet i sin lægepraksis, 

interviewet på sygehuset i enten deres kontor, mit kontor og i et enkelt tilfælde et konferencerum. Valg 

af sted for gennemførelse af interviewene har jeg overladt til de professionelle at bestemme ud fra den 

antagelse, at det i lighed med de gamle medicinske patienter skulle være det sted, som de følte sig mest 

trygge ved at være, og hvor vi ikke kontinuerligt blev forstyrret. 

 

Samspillet mellem empirien 

Med de beskrevne metodiske værktøjer blev der skabt viden, hvilket var hensigten med feltarbejdet.  

Feltobservationer og interview med de professionelle har bidraget med viden om de tre praksissers 

materialisering, udfoldelse og samspil samt de selvfølgeligheder, de rummer. De forskellige dokumenter 

fra Holbæk Sygehus og Region Sjælland har bidraget med viden om praksissernes udfoldelse fra et 

sygehus- og dermed statsperspektiv. Feltobservationer og interviewene med de professionelle har 

bidraget med viden om praksissernes udfoldelse set fra de professionelles perspektiv, mens optegnelser 

i sygeplejedokumentation og lægejournal samt samtaler ifm. feltobservationer og interview med de 

gamle har bidraget med praksissernes udfoldelse set fra de gamles perspektiver. Feltobservationer, 

dokumenter og interview har samtidig bidraget med viden om indbyrdes forhold mellem de forskellige 

perspektiver og mellem de professionelle professioner.  

De metodiske værktøjer i det nutidige feltarbejde indgår på samme måde som kilderne i det historiske i 

et dialektisk samspil, hvor de både beriger og udfordrer hinanden. Retningslinjer og instrukser fra 

Region Sjællands dokumentportal D4 har f.eks. givet viden om, hvordan man fra et sygehus- og 

ledelsesmæssigt perspektiv har tænkt organiseringen af de gamles forløb. Feltobservationer og de 

interviewede professionelle har beriget og udfordret med fortællinger om praksis i virkeligheden.  

Efter gennemgangen af det kulturhistoriske og nutidige feltarbejde vil jeg i næste kapitel kort redegøre 

for strategi for analysen af den skabte empiri. 
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KAPITEL 7: Analysestrategien 

 

I dette kapitel redegøres kort for de overordnede linjer i strategien for analyse og diskussion, med afsæt 

i den teoretisk udviklede begrebsstruktur, af det empirisk skabte og indsamlede materiale, mens jeg ved 

hver af analyserne i det enkelte kapitler vil uddybe, hvordan jeg har grebet dem an.  

 

Sammentænkningen af en strukturel dialektisk analyse og diskursanalysen 

Analysestrategien vil igen bestå af en kombination af Højrup og Foucault i form af en sammentænkning 

af en strukturel dialektisk analyse og en foucaultsk diskursanalyse.  

Stats- og livsformsteorien gør, med afsæt i den strukturelle dialektik, brug af en analyse af de strukturer, 

former og processer, som i et dialektisk samspil både historisk og i dag danner og udvikler kulturer og 

praksisser, i det her tilfælde de tre praksisserne for specialisering, styring og gamle medicinske patienter. 

Strukturen udgøres af statssystemet, staten, praksisser og de enkelte subjekter, som ift. hinanden har 

indtaget og indtager forskellige former forstået som struktur og funktion, mens processerne refererer til 

deres indbyrdes anerkendelses- og interpellationsprocesser. I afhandlingen handler det om 

statssystemet, staten og de tre praksisser samt alle de andre praksisser, der indgår og er koblet hertil på 

mange niveauer. Hertil kommer de professionelle og de gamle, som har indgået og indgår i dialektisk 

samspil og i forskellige anerkendelses- og interpellationsprocesser. En foucaultsk diskursanalyse kan ses 

som en analyse, der har til formål at afdække diskurser som selvfølgelige måder at italesætte, skrive og 

handle på indenfor de forskellige former for praksis og vil i afhandlingen være diskurser koblet til de tre 

praksisser historisk og i dag. 

 

Form-, proces- og diskursanalyser 

Analysen udgøres således af form-, proces- og diskursanalyser baseret på denne sammentænkning og 

med afsæt i den teoretisk udviklede begrebsstruktur. 

Formanalyserne vil bestå af analyser af stats-, praksis- og livsformer knyttet på forskellig vis til de tre 

praksissers tilblivelse, udvikling og udfoldelse. Form forstås her som bestående af den struktur og 

funktion, som de forskellige praksisser på mange niveauer til forskellige tider har indtaget og indtager i 

det gensidige forhold til hinanden, formet af praksissernes mål, midler, begreber og vilkår. I analyserne 

af praksisserne anlægges inde- og udefra-perspektiver. Indefra-perspektivet refererer til 

formpraksissernes egne mål, midler, begreber og vilkår, mens udefra-perspektivet refererer til, hvordan 

formpraksisserne har indgået og indgår dialektisk og har taget og tager form ift. hinanden ved at være 

gensidigt afhængige, komplementerende, negerende og i anerkendelseskampe.  

Procesanalyserne vil bestå af analyser af anerkendelses- og interpellationsprocesser mellem staten, de 

professionelle og de gamle medicinske patienter, som både har aktiveret og aktiverer praksisserne og 

forbinder dem, og som er baseret på strategi, dannelse, diskurser og styringsteknologier. I analyserne 

betragtes interpellationsprocesserne ud fra en tilpasset udgave af de forskellige niveauer, som udgør 

stats- og livsformsteoriens struktur. Den tilpassede udgave består af statssystemer/statens perspektiver 

samlet som et, de professionelles og de gamles perspektiver samt deres indbyrdes relationer. 
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Diskursanalyserne omhandler analyser af selvfølgelige måder at italesætte og handle til skiftende tider 

indenfor de tre praksisser og forskellige praksisser knyttet hertil, som set ud fra stats- og 

livsformsteorien kan synes at støtte op om og være i tråd med statens nødvendige forsvarsbehov og 

strategi, og som samtidig stiller bestemte talepositioner til rådighed. I analyserne fokuseres på, hvordan 

diskurserne har materialiseret og materialiserer sig i tale, skrift og indretning og giver særlige positioner 

eller måder at være sygehus, professionel og gammel patient på. 

 

Analysestrukturen  

Analysen består af flere delanalyser, der skaber forudsætning for hinanden, og som derpå vil blive 

sammenholdt og diskuteret med henblik på afdækning af problemstillingen. 

Den første analyse i kapitel 9 er en form-, proces- og diskursanalyse af de tre praksissers historiske 

tilblivelse, udfoldelse og samspil på Holbæk Sygehus. Analysen udgør et fundament for de nutidige 

analyser og skal bidrage til en forståelse af den udvikling og de ændringer indenfor de tre praksisser og i 

deres samspil, der har ført til problemstillingen med sygehusvæsenets indretning ift. gamles 

indlæggelsesforløb.  

De næste analyser i kapitel 10-11 er livsformanalyser af de 13 fulgte gamle medicinske patienters liv og 

måder at navigere på før, under og efter indlæggelserne på Holbæk Sygehus, som bidrager til en 

skabelse af viden om, hvem de er og hvad det er for vilkår, styrker og udfordringer, de har med sig. I 

kapitel 11 medtages en analyse af udfordringer og behov hos gamle, når de er syge baseret på geriatrisk 

forskningslitteratur.  

Viden om de 13 fulgte gamles vilkår, styrker, udfordringer og behov ifm. indlæggelse samt pointer fra 

den historiske analyse bringes med over i kapitel 12, hvor de indtænkes i en form- og diskursanalyse af 

den nutidige udfoldelse af de tre praksisser i de gamles møde med sygehusvæsenets indretning i deres 

indlæggelsesforløb på Holbæk Sygehus.  

På baggrund af analyserne i kapitler 9-12 er det muligt i kapitel 13 at foretage en konklusion, diskussion 

og perspektivering af problemstillingen, betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle 

medicinske patienters indlæggelsesforløb. 
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KAPITEL 8: Min position som forsker  

 

Ifm. ph.d.-projektet indtager jeg en position som forsker i eget praksisfelt. Jeg er uddannet 

sygeplejerske og har før forløbet i sammenlagt 11 år været ansat i det sygehusvæsen, som jeg nu 

udforsker. Det er, som nævnt i indledningen, mit tidligere virke som koordinerende sygeplejerske, der 

har ført til en erkendelse af problemstillingen. Hastrup taler om, at feltarbejde er farvet af forskerens 

”position i felten” (Hastrup, 2015, p. 55). Det kalder på refleksioner, idet positionen som forsker i eget felt 

både har haft styrker, udfordringer og givet uventede reaktioner, som jeg i det følgende vil uddybe.  

 

Styrker 

En styrke ved at forske i eget praksisfelt har været at kunne få øje på problematikker, som 

udenforstående ikke umiddelbart ville se. Læge og aldringsforsker Henning Kirk skriver i sin 

doktordisputats, at dele af disputatsen med fordel kunne være skrevet af en historiker. En historiker 

ville imidlertid ikke have kunnet definere disputatsens problemstilling, som han qua sit lægefaglige virke 

har kunnet gøre det (Kirk 1995, p. 20). Kirks perspektiv kan jeg genkende, da det ville være svært at se 

og beskrive afhandlingens problemstilling, hvis man ikke har virket i sygehuspraksisfeltet.  

En anden styrke har været adgangen til felten, hvilket typisk i sig selv kan være en udfordring at opnå i 

feltarbejde (Tjørnhøj-Thomsen & Whyte 2011, p. 98). Jeg har haft en accepteret og legitim adgang ift. 

såvel professionelle og patienter i kraft af min ansættelse på sygehuset. Jeg synes ligeledes qua denne 

ansættelse samt min sygeplejerskebaggrund at have haft mulighed for at indgå som legitim perifer 

deltager (Lave & Wenger 1993). Legitimiteten oplevede jeg at have ved tavlemøderne på de medicinske 

afsnit, hvor ingen af de professionelle undrede sig over min tilstedeværelse, som samtidig havde 

karakter af en perifer deltagerposition, da jeg var til stede som ikke deltagende observatør. De 

professionelle stod tillige til rådighed for mine spørgsmål, hvilket jeg tolkede, som at de betragtede mig 

som del af praksisfeltet. Dag Album erfarede ifm. sin udforskning af eksistensen af et 

specialeprestigehierarki, at det var svært som udefrakommende sociolog at få de professionelle til at 

sætte ord på bagsiden af sygehusvæsenets specialiseringspraksis (Album & Engebretsen 2013). 

 

Udfordringer 

En udfordring har samtidig været, at jeg netop er uddannet og har virket som sygeplejerske. Det kom 

f.eks. til udtryk ved, at jeg ved tavlemøderne var fortrolig med det fagsprog, som de professionelle 

anvendte. Ifølge Wackerhausen hersker der indenfor sundhedsprofessionerne en særlig spørgekultur. 

Det vil sige, at bestemte sygdomsbegreber, grundantagelser og værdiopfattelser afspejles i bestemte 

måder at stille spørgsmål på, som allerede under professionernes uddannelser tilegnes (Wackerhausen 

2004). Med interpellationen til sygeplejerske kan analyseres at følge en blindhed overfor 

selvfølgeligheder, som jeg netop var på udkig efter i feltarbejdet. At jeg alligevel fik øje på 

problemstillingen kan handle om, at jeg er interpelleret under andre måder at være sygeplejerske og 

udøve sygepleje til gamle, som strider mod den måde, hvorpå det gøres i dag. For at håndtere denne 

bagage af interpellation og selvfølgeligheder ekspliciterede jeg inden feltarbejdet min forforståelse for at 

undgå, at afhandlingen blot blev en reproduktion af netop den. Desuden beskrev jeg i detaljer alt, hvad 
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jeg under feltarbejdet observerede og måske i første omgang fandt irrelevant for at netop at indfange 

selvfølgelighederne. Jeg stillede tillige spørgsmål til de professionelles, for mig, selvfølgelige handlinger. 

En anden udfordring, som blev tydelig under feltarbejdet, er den særlige forpligtelse og handletvang, 

som også fortæller noget om styrken af min interpellation. Jeg oplevede, at jeg nærmest pr. automatik 

brød ud af min rolle som observatør og blev sygeplejerske, da den ene af de gamle, Anton, var blevet 

overset af de professionelle, hvilket kunne have fået konsekvenser for ham. Episoden vil blive udfoldet 

i kapitlet om de gamles indlæggelsesforløb.   

En tredje udfordring har været den uventede modstand og manglende anerkendelse, som jeg er blevet 

mødt med i projektet. Med uventede tænker jeg, at det kom som en overraskelse for mig, at 

professionelle, som jeg opfattede at være én iblandt, reagerede med modstand. Modstanden og den 

manglende anerkendelse er kommet til udtryk i form af professionelle, der i deres italesættelser har sået 

tvivl om projektets videnskabelige gyldighed eller i et enkeltstående tilfælde ved at have udvandret fra 

en præsentation af projektet. Det kan tolkes på flere måder. 

Set ud fra et stats- og livsformsteoretisk perspektiv kan modstanden ses som udtryk for kampen mellem 

professioner om positioner, legitimitet og anerkendelse. Jeg har med forskningsprojektet således kastet 

mig ud i en udfordring af sygehusets eksisterende, kendte og selvfølgelige praksisser for specialisering, 

styring og gamle patienter, ved at stille spørgsmålstegn ved og antyde, at praksisserne kan tænkes 

anderledes. Jeg kan også ses at have udfordret den selvfølgelige måde at være sygeplejerske på. Ved som 

sygeplejerske at indtage en position som ph.d.-studerende, som tidligere har været forbeholdt lægerne, 

kan jeg ses at overskride andre professionelles forståelse af den plads og funktion, jeg som sygeplejerske 

ellers har legitim adgang til.   

Med praksisudforskningen og indtagelsen af ph.d.-positionen har jeg med reference til Hegels 

dannelsesbegreb udfordret det eksisterende ”i-sig”, idet jeg implicit har lagt op til alternative og 

fremmede praksisser og måder at være sygeplejerske på. Det har ift. det eksisterende ”i-sig” skabt ”for-

sig” og muligheden for at reflektere over det selvfølgelige ”i-sig” i håbet om, at det kan skabe mulighed 

for at den selvfølgelige ”i-sig” praksis sammentænkt med en alternativ praksis ”for-sig” kan skabe 

grobund for nye praksisser og måder at være sygeplejerske på. Dermed kan der ske en ophævelse af ”i-

sig” og ”for-sig” i ”i-og-for sig”. Udfordringen, af de kendte og selvfølgelige praksisser og måder at være 

sygeplejerske på, kan ses som at have bragt mig ud i en kamp med andre professionelle, som 

repræsenterer det eksisterende og selvfølgelige og hvis praksisser er bundet op på dette. En kamp om 

sygehusets anerkendelse af bestemte praksisser og om den ”diskursive magt” og ret til at definere disse, 

som har givet sig udslag i de forskellige former for modstand og forsøg på eksklusion som udtryk for 

professionelles etnocentriske kamp for egne praksisser og ekspertpositioner.  

Set ud fra et Foucaultsk perspektiv kan modstanden på sygehuset tolkes at handle om at skrive sig ud af 

og udfordre den herskende biomedicinske diskurs, som har dybe rødder i lægevidenskaben og kommer 

til udtryk i sygehusets opbygning, vidensopfattelse og forskningstradition. Projektet udfordrer ved at 

italesætte ting, der ikke nødvendigvis tales om indenfor denne diskurs, såsom at den selvfølgelige 

indretning af sygehuset baseret på den lægefaglige specialiseringspraksis har en bagside i form af 

udfordringer for nogle patientgrupper som f.eks. de gamle. I afhandlingen gøres desuden brug af andre 

forskningsmetoder end dem, som tager afsæt i den biomedicinske og på sygehuset anerkendte 

forskningstradition. Projektet kan således, uden at være tilsigtet, opfattes som et angreb på den 

herskende biomedicinske tradition, hvilket også kan have ført til den manglende anerkendelse. 
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KAPITEL 9: Praksissers udfoldelse og samspil på 

Holbæk Sygehus fra 1844 til i dag 
 

I dette kapitel foretages en stats-, praksis- og livsformsanalyse, baseret på empiri fra det kulturhistoriske 

og det nutidige feltarbejde, af den konkrete udfoldelse og materialisering på Holbæk Sygehus af 

praksisserne for specialisering, styring og gamle syge mennesker/patienter, fra de blev til i 1800-tallet og 

frem til i dag. Analysen vil samtidig være en diskursanalyse af selvfølgeligheder indenfor de tre 

praksisser samt den gode måde at være sygehus, professionel og patient på. Analysen har til hensigt at 

afdække den udvikling og de forandringer indenfor de tre praksisser og deres samspil, der har ført til, at 

sygehusvæsenets indretning i dag kan synes at skabe særlige udfordringer for gamle medicinske 

patienters indlæggelsesforløb. Den kulturhistoriske analyse med den store variationsbredde i de måder, 

hvorpå praksisserne har taget form og spillet sammen, kan samtidig vise, at deres form og udfoldelse 

ikke er del af en naturgiven og bestemt udvikling, som ikke kunne have været og dermed heller ikke i 

dag kan være anderledes. Kapitlet afsluttes med en sammenfatning af pointerne. 

 

Strukturen i analysen af de tre praksissers historiske materialisering 

Analysen af praksissernes udfoldelse og materialisering på Holbæk Sygehus vil for hver af de 

udspecificerede historiske perioder bestå af: sygehuset set i et statsperspektiv, hver af de tre praksissers 

materialisering, de professionelles og patienternes perspektiver samt en sammenfatning. 

Sygehuset set i et statsperspektiv er en analyse af, hvilken politisk agenda set fra et hhv. stats-, 

amts/regions, købstads/kommunes, sygehus perspektiv, der har skabt tilblivelses- og 

mulighedsbetingelser for de tre praksissers udfoldelse på Holbæk Sygehus.  Amt/region, 

købstad/kommune og sygehus kan ses som del af staten, samtidig med at de er afhængige subjekter i 

statens tjeneste, som er interpelleret til at opfylde den statslige, nationale agenda. Statens 

anerkendelsesarbejde på et interstatsligt niveau samt praksissernes udfoldelse på et overordnet nationalt 

niveau er allerede behandlet i bestemmelser af de historiske perioder og vil derfor ikke blive gentaget, 

men i stedet inddraget i analysen af den lokale materialisering.  

Specialiseringspraksissens materialisering er en analyse af denne praksis’ materialisering på Holbæk 

Sygehus, som den har taget form i forhold sygehusets indretning og praksis. Styringspraksissens 

materialisering er en analyse af den praksis’ materialisering på Holbæk Sygehus, som har taget form af 

interpellation af udvalgte borgere for at realisere den statslige agenda. Praksis for gamle syge 

mennesker/gamle medicinske patienters materialisering er en analyse af, hvad det var for en særlig 

statslig praksis for gamle mennesker i Holbæk Købstad og siden har været for gamle medicinske 

patienter på Holbæk Sygehus.  

De professionelles perspektiv er en analyse af de professionelle analyseret ud fra særlige livsformer, 

deres vilkår, rammer og samspil samt den gode måde at være professionel på, som kan udledes heraf.  

Patienternes perspektiv er en analyse af patienterne tillige analyseret ud fra bestemte livsformer, deres 

vilkår, rammer og den gode måde at være patient på, som kan udledes heraf. Der vil også indgå en 

analyse af, hvilken patientpraksis, baseret på paradigmer jf. Juul Jensen, der i den pågældende periode er 

skabt mulighedsbetingelser for. 



 

81 
 

Jeg trækker i stats-, praksis- og livsformsanalysen på Højrup, Rahbek Christensen, Buus, Ramhøj og i 

diskursanalysen på Foucault og andres udlægninger. Teorien er udfoldet i kapitel 2 og vil fremgå 

implicit i analysen. 

 

Første historiske periode 

I den første historiske periode fra 1800-tallet og frem til slutningen af 1920’erne blev der skabt 

tilblivelses- og mulighedsbetingelserne i sygehusregi for praksisserne for specialisering, styring og gamle 

patienter i købstaden Holbæk. Det skete med oprettelsen af Holbæk Amtssygehus i 1844.  

 

Holbæk Amtssygehus set i et statsperspektiv 

Opførelsen af amtssygehuset i Holbæk Købstad blev besluttet af amtsrådet for Holbæk Amt (Birch-

Jensen 1944) og var det første i amtet, der udover Holbæk Købstad rummede købstæderne Kalundborg 

og Nykøbing Sjælland, hvor der senere blev opført amtssygehuse i hhv. 1854/187231 og 1877 (Vallgårda 

1985, p. 122-124) (Trap 1954, p. 358, 378). I 1893 kom der ligeledes amtssygehus i Sæby og i 1919 i 

Tranebjerg på Samsø, som dengang også hørte under Holbæk Amt (Ibid., p. 461, 580). 

Holbæk Amtssygehus’ opførelse kan ses som led i den danske mercuriale liberalistiske stats opbygning 

af et nationalt sygehusvæsen i 1800-tallet, hvor staten med resolutionen fra 1806 fra Det Danske 

Kancelli (Vallgårda 1985, p. 21, 43) om etableringen af sygehuse i alle amter, uddelegerede realiseringen 

til amterne, herunder Holbæk Amt. Købstaden Holbæk fik således et amtssygehus i samme periode, 

som amtssygehuse kom til i andre danske købstæder (Ibid., p. 122). Amtssygehuset blev drevet af en 

sygehusdirektion, som bl.a. bestod af amtsligt udpegede medlemmer, en sygehuslæge, en inspektør og 

amtmanden, der fra 1859 var formand (Birch-Jensen 1944). Ansvaret for driften af amtssygehuset blev 

senere fordelt mellem Holbæk Amt og købstaden Holbæk, hvilket jeg vender tilbage til i den næste 

historiske periode. 

Amtssygehusets opførelse var samtidig også af interesse for både Holbæk Amt og Købstad set i lyset af 

deres daværende udfordringer. Amtsrådets beslutning havde også afsæt i et forslag fra datidens 

embedslæge, den daværende landfysikus32 Arends (Ibid.). Landsfysikus Arends forslag udsprang, ifølge 

gartner Søren Peter Sørensens håndskrevne erindringer, af de stigende udfordringer ift. epidemier 

blandt befolkningen, som både Holbæk Amt og Købstad stod med i lighed med resten af Danmark 

(Vallgårda 1985) og hele den vestlige verden (Porter 1997, p. 401-404). Sørensen har skrevet følgende: 

”Med hensyn til sygehus var både amt og by indtil 1844 meget dårligt stillede. Under en epidemi i 1839 lånte amtet et 

par stuer i byens gård, fattiggården, til indlæggelse af syge fra omegnen” (Sørensen 1986). Udfordringer med 

epidemier kan ses i lyset af den støt voksende befolkning og dermed befolkningstæthed i købstaden. I 

perioden 1801 til 1850 blev Holbæk Købstads indbyggertal fordoblet fra 1300 til 2600 indbyggere pga. 

bl.a. indvandringen fra de omkringliggende landområder (Hertz 1986, p. 17-18).  

                                                           
31 Amtssygehuset i Kalundborg står i Vallgårdas værk: ”Sjukhus och fattigpolitik : et bidrag til de danska sjukhusens historia 1750-
1880” som oprettet i 1854 (Vallgårda 1985), mens det i Traps ”Danmark. Holbæk Amt” står oprettet i 1872 (Trap 1954). Jeg 
har derfor opgivet begge årstal. 
32 Fysikus blev anvendt fra omkring 1600-tallet om medicinske læger i embedsstillinger. Senere kom landfysikus til som 
indikerede stedet, hvor embedet blev udført (Rørbye 2002, p. 264-265). 
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Før amtssygehusets opførelse fandtes der i Holbæk Købstad af institutioner til syge et spedalskhospital 

samt sygestuer i købstadens fattiggårde (Sørensen 1986). Det var på dette tidspunkt almindeligt, at 

familien eller husholdet tog sig af ”sine egne” syge, mens fattiggårdene tog sig af de syge, fattige og gamle, 

der var uden familie eller ikke tilhørende et hushold. Husholdet skal på det tidspunkt forstås som 

udgørende hele husstanden og ikke blot de nære familiemedlemmer (Petersen, Petersen & Christiansen 

2010, p. 161, 202-203).  

 

Holbæk Amtssygehus’ specialiseringspraksis 

Med opførelsen af amtssygehuset var grundlaget lagt for en specialiseringspraksis, som i løbet af 

perioden kunne spores i sygehusets indretning og praksis, men først for alvor slog igennem i den næste 

historiske periode.  

En spæd form for specialisering kunne anes i amtssygehusets indretning ved opførelsen, mens det ikke 

var specialisering, der prægede amtssygehusets praksis, som mere havde karakter af social forsørgelse 

end egentlig behandling. Amtssygehuset fungerede således i begyndelsen som en udbygning af 

fattiggården, idet det rummede både en arbejdsanstalt, sindssygeanstalt og distriktssygehus med plads til 

hhv. 16 lemmer, 12 sindssyge og 12 somatisk syge (Birch-Jensen 1944), som var samme grupper, 

fattiggården tog sig af. Til forskel for fattiggården var lemmer, sindssyge og somatisk syge adskilt på 

amtssygehuset, hvilket kunne ses som det første spæde træk af specialisering i indretningen. Sygehuset 

bestod ved opførelsen af en T-formet bygning med en fløjtilbygning i hver ende af den vandrette 

bygning i T-et, som sammen med brandmure dannede to gårde. I den østlige gård var indgangsporten 

til sygehuset, mens den vestlige gård var opdelt i to mindre gårde til hhv. lemmer og sindssyge. De 

sindssyge og de somatisk syge havde til huse i den vandrette bygning, mens lemmerne sammen med 

inspektørboligen var placeret i den lodrette midterfløj af T-et. Sygehuset havde eget køkken, egen have, 

grisestald og hønsegård (Flindt 1887a) og tog form af et hushold for lemmer, psykisk syge og somatisk 

syge, ligesom det i øvrigt gjorde for de professionelle, der ligeledes boede på sygehuset.  

Sygehusets behandlingspraksis var ikke specialiseret men generel behandling, idet sygehuset, i lighed 

med andre provinssygehuse i 1800-tallet, var indrettet som et ”blandet sygehus”, hvor patienterne uanset 

sygdom, med undtagelse af de psykiske sygdomme, var placeret på samme sengestuer. Professor Flindt 

skrev om dette:  

”De Sygdomme, som hidtil er komne, og som kunne komme under Behandling i Amtssygehuset, henføre 

til fire Hovedkategorier: Sindssygdomme, kirurgiske, almindelige medicinske og epidemisk-smitsomme 

Sygdomme. Nogen egentlig Sondring i forskellige Afdelinger af Sygehuset af de 3 sidste Grupper har ikke 

funden og kan, som Forholdene er, ikke finde Sted” (Flindt 1887d).  

Alle patienterne blev ligeledes behandlet af en og samme læge, som ikke var specialiseret, men tog sig af 

både de somatisk syge og de sindssyge. Den første var sygehuslæge Kjerkegaard, der havde sit virke fra 

1844 og frem til sin død i 1876. Han blev efterfulgt af først Fysikus Tolderlund frem til 1886, dernæst 

professor Flindt frem til 1907 og herefter kirurg Harpøth frem til 1936. De fungerede alle i hver deres 

periode som eneste overlæge for amtssygehuset (Birch-Jensen 1944) og arbejds- og sindssygeanstalten 

(Sygehusbladets Redaktion 1940). Det var først med Harpøths fratrædelse i 1936 og opdelingen i en  

kirurgisk og medicinsk afdeling i 1937, at der for første gang blev ansat to overlæger. Der blev dog 

under Flindts virke i 1897 ansat sygehusets første reservelæge (Birch-Jensen 1944). Gennem tiden kom 

flere til, hvilket fremgår af foto af amtssygehusets stab fra 1920-21, hvor Harpøth er flankeret af to 

reservelæger. Med ansættelsen af Harpøth fulgte amtssygehuset det på det tidspunkt typiske for  
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provinssygehusene, hvor det var kutyme, at det var en kirurg, som stod i spidsen for behandlingen af 

alle patienterne (Vallgårda 1992, p. 101). 

Amtssygehuset gennemgik i den historiske periode flere udbygninger, hvori træk kunne skimtes af en 

specialisering med opdeling og inddeling af patienterne ift. den lægelige specialisering. Udbygningerne 

hang sammen med efterspørgslen på amtssygehusets sengepladser. Der var fra begyndelsen stor 

efterspørgsel, da sygehuset de første 10 år skulle dække hele Holbæk Amt, idet det indtil opførelse af 

Kalundborg Amtssygehus i 1954/1872 var det eneste i amtet. Efterspørgslen aftog dog ikke, hvorfor 

amtssygehuset blev udbygget af flere omgange. Allerede ni år efter opførslen i 1855 blev det udbygget 

med en etage ovenpå den vandrette bygning i T-et, hvilket skabte 18 nye sengepladser. Der blev midt i 

den nye etage indrettet en kirkesal med en tårnlignende tagkonstruktion. Siden blev sygehuset udbygget 

med en tilbygning i 1878, som skabte plads til 40 somatiske patienter, og i 1927 blev den lodrette 

midterfløj i T-et med inspektørboligen nedrevet og erstattet med en ny midterfløj lidt forskudt fra den 

nedrevne. 1927-fløjen kunne rumme 50 somatiske patienter (Harpøth 1944).  

I 1890 blev der tillige opført en arbejds- og sindssygeanstalt over for sygehuset, hvortil lemmer og 

sindssyge blev flyttet, ligesom der i 1909 blev indviet et nybygget epidemisygehus på en grund nord for 

sygehuset og et tuberkulosehospital i 1910 på den modsatte side af jernbaneoverskæringen og 

sygehusets beliggenhed. I 1914 skete der igen en sammenlægning af sygehuset og anstalten ifm. at først 

arbejds- og sindssygeanstaltens inspektør Kjær døde og kort tid efter sygehusets inspektør Hagen, 

hvorefter det syntes nærliggende at ansætte en inspektør med ansvar for både sygehus og anstalt (Birch-

Jensen 1944). Udflytningen af lemmer og de sindssyge til den nyopførte anstalt på den modsatte side af 

sygehuset og den senere opdeling af de somatisk syge og de epidemisk syge med oprettelsen af hhv. 

epidemisygehuset og tuberkulosehospitalet (Ibid.) kan ses som specialisering i indretningen. Træk af en 

mere specialiseret behandling kunne også ses i indretningen af bygningerne, hvor der i 1921 blev 

indrettet operationsstue i kirkesalen33 og med opførelse af fløjen i 1927, hvor der i kælderen blev 

indrettet røntgenværelse og lys- og badeanstalt. Under Harpøth gennemførte sygehuset et stigende antal 

operationer og i slutningen af 1920’erne blev årligt udført over 700 operationer. De forskellige 

bygningsudvidelser og udflytninger betød, at amtssygehuset i slutningen af den historiske periode i 1928 

rummede 98 somatiske sengepladser på sygehuset, 20 sengepladser på Epidemisygehuset og 24 

sengepladser på tuberkulosehospitalet (Kirkeskov & Larsen, 1933, p. 97-98). På arbejds- og 

sindssygeanstalten var der omkring 1920 plads til 82 arbejdslemmer, 36 tvangsarrestanter og 120 

sindssyge (Trap 1920, p. 407). 

På amtssygehuset var man vidende om den specialisering, der pågik i primært de store byer i perioden. 

Ifølge Flindt kunne amtssygehuset, som værende et ”blandet sygehus”, forsvares pga. dets størrelse og så 

længe man var opmærksom på at holde de smitsomme syge adskilt fra de øvrige patienter. Han 

formulerede det på denne måde: 

”Hvorvel en Behandling af kirurgiske og almindelige medicinske Patienter paa samme Hospitalsafdeling 

og i samme Sygeværelse efter de her i Landet indhøstede Erfaringer ikke kan anses som ubetinget heldig, 

kan den dog paa et ikke alt for stort Sygehus forsvares (…) til ethvert vel indrettet Sygehus stille den 

principielle Fordring, at det gør alt, hvad der staar i menneskelig Magt for at hindre, at smitsomme 

Sygdomme overføres fra den ene Patient til den anden” (Flindt 1887d).  

                                                           
33 Der havde også tidligere været foretaget operationer under mere ”primitive” forhold på først ”Rullestuen” og siden to små 
operationsstuer, der blev opvarmet ved porcelænsovne (Harpøth 1944).   
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Flindt forsøgte dog at gøre op med sygehusets funktion af social karakter og et hushold, hvilket kan 

kobles til, at han måske ønskede, at det skulle være behandlingen, som var i centrum i en periode, hvor 

lægevidenskaben bød på fremskridt. Han repræsenterede selv fremskridtet i kraft af at være 

hygiejniker34, som var en specialistfunktion, der blev til indenfor lægevidenskaben med opdagelse af 

bakteriologien. Flindts opgør kom til udtryk i hans klage til amtsrådet, hvor han omtalte amtssygehusets 

grise- og hønsehold, som han ikke mente hørte sig til på et sygehus. Han skrev:  

”Det er urimeligt, at der findes Svinehold i Anstalten. Alt, hvad der kan fordærve Luften og Jordbunden 

i og omkring Sygehuset, bør for enhver Pris undgaas (…) Hvorvel et større Hønsehold ikke kan blot 

tilnærmelsesvis foraarsage hygiejniske Ulemper, der kan sammenlignes med de af Svineholdet flydende, 

maa det dog anses for mindre vel betænkt, som sket er, at anbringe Hønsehuset umiddelbart op ad 

Sygehusbygningerne, hvorved Renheden af den Luft, som ved Ventilationen føres ind i disse, kun kan 

forringes” (Ibid.). 

 

Holbæk Amtssygehus’ styringspraksis 

Ifm. oprettelsen af amtssygehuset opstod behovet for en styringspraksis, forstået som en amtslig 

interpellation af udvalgte borgere, der kunne bidrage til realisering og aktivering af sygehusets praksis. 

Der var i denne interpellation tale om professionalisering snarere end den specialisering, som på samme 

tidspunkt fandt sted i de store byer af lægerne. Specialiseringen af lægerne på amtssygehuset vandt først 

fodfæste i den anden historiske periode. Professionalisering kan jf. Højrup ses som uddannelse og 

oplæring af borgere til at varetage bestemte opgaver. På sygehuset bestod professionaliseringen i 

ansættelse af en uddannet læge, en inspektør, en sygevogterske og tre piger. De tre sidstnævnte grupper 

havde ikke en egentlig uddannelse. For inspektørerne havde de erfaring med virksomhedsdrift, mens 

sygevogtersken og pigerne blev oplært gennem arbejdet.  

Der blev fra begyndelsen ansat en sygehuslæge, Kjerkegaard, der ligesom sine efterfølgere skulle kunne 

varetage patientbehandlingen til alle typer af patienter på både sygehuset og anstalten. Der blev tillige 

ansat en inspektør til sammen med sygehuslægen at drive amtssygehuset. Den første inspektør, 

Wamberg, fungerede på amtssygehuset indtil 1862. Efter ham fulgte Kammerraad Boeck, som 

fungerede til 1894, og inspektør Hagen, som virkede til sin død i 1913. Herefter fulgte inspektør 

Gabrielsen, som også virkede til sin død to år senere i 1916. Det var under inspektør Gabrielsen, at 

sygehuset og anstalten igen fik samme inspektør. I 1917 fik sygehuset og anstalten Birch-Jensen som 

inspektør (Birch-Jensen 1944), som fortsatte til sin pension som 68- årig i 1947 og døde to år senere 

(Holbæk Amtstidende, 8. juli). Inspektørernes baggrund var som sagt ikke en faglig uddannelse, da en 

sådan ikke fandtes på daværende tidspunkt, men erfaring med at drive virksomhed. Der står i Birch-

Jensens nekrolog om hans baggrund: ”Der stilledes da andre krav end nu med hensyn til faglige kvalifikationer. 

Birch-Jensen, der var født i Holmstrup ved Jyderup, havde i de unge aar drevet Olstrupgaarden i Bregninge sogn” 

(Holbæk Amtstidende 1949, 9. juli).  

Etableringen af amtssygehuset i Holbæk skabte mulighedsbetingelser for andre typer ansatte. 

Udviklingen med sygeplejersker, der erstattede syge- og vågekoner på hospitalerne i de store byer, 

spredte sig til amtssygehuset i løbet af perioden, hvor tilstedeværelsen af uddannede sygeplejersker 

fremgår af Flindts klage i 1887. Han skrev: ”Sygeplejerpersonalet bestaar af en uddannet Sygeplejerske, der har 

Overopsynet over hele Sygehuset og 3 Piger” (Flindt 1887c). Staben blev udover uddannede sygeplejersker 

                                                           
34 En ”hygiejniker” refererer til en læge, der særligt beskæftiger sig med hygiejne (Den Store Danske 2018). 
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udvidet i løbet af perioden med reservelæger, portører, kontorpersonale og en økonoma, som det f.eks. 

kan ses af foto af amtssygehusets stab fra 1920-21.  

 

Holbæk Sygehus 1920-1921.(På forreste række fra venstre: to sygeplejersker med slør, herefter læge på Orø Rasmus Poulsen Rasmussen, reservelæge Møller Nielsen, kirurg 

Harpøth, reservelæge Iversen, inspektør Birch-Jensen, og igen to sygeplejersker med slør. På bagerste række fra venstre: en mandlig portør, en stuepige uden hovedbeklædning, 

mørkklædt kontordame frk. Ratche, tre sygeplejersker med slør, en stuepige uden hovedbeklædning, fire sygeplejersker med slør hvoraf den sidste er oversygeplejerske Mørch, en stuepige 

uden hovedbeklædning, fru Gerda Nielsen, to køkkenpiger med kappe, økonoma frk. Riber uden kappe, fire køkkenpiger med kappe og en mandlig portør). Kilde: Holbæk Museum 

I slutningen af den historiske periode omkring 1930 bestod amtssygehusets stab udover kirurg Harpøth 

og inspektør Birch-Jensen af en 1. reservelæge, to kandidater/læger, en oversygeplejerske, fire 

afdelingssygeplejersker og to afdelingsassistenter, en linnedjomfru, en autoriseret massøse, en portør, 21 

elever samt en stor administrativ stab. Staben stod for både amtssygehuset, arbejds- og sindssyge-

anstalten, epidemisygehuset og tuberkulosehospitalet. Der var til arbejdsanstalten knyttet et gartneri og 

et vaskeri. Den samlede stab udgjorde på daværende tidspunkt ca. 100 personer (Kirkeskov & Larsen 

1933, p. 98 -101). 

 

Holbæk Amtssygehus’ professionelle 

Oprettelsen og driften af amtssygehuset kan ses som at tage form af en slags enkel vareproduktion, som 

skabte eksistensberettigelse for en særlig udgave af den selvstændige livsform, hvor de selvstændige ikke 

ejede virksomheden, men drev den, som var den deres egen. Desuden skabte produktionsmåden 

eksistensberettigelse for en professionel udgave af husmoderlivsformen, som almindeligvis er udledt af 
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en kapitalistisk produktionsmåde. Livsformerne repræsenterede samtidig de gode måder at være 

professionelle på dette tidspunkt. 

Amtssygehuset blev drevet af en sygehuslæge og en inspektør på en måde, som kunne analyseres at 

have træk af den selvstændige livsforms drift af egen virksomhed og livsværk. Det kom til udtryk ved, 

at amtssygehuset for både læger og inspektører i perioden udgjorde en stor del eller hele deres liv. For 

både læger og inspektører var der tale om lange ansættelser, og for flere virkede de til deres død eller til 

sygdom gjorde, at de var nødsaget til at stoppe. Sygehuslægerne Kjerkegaard, Tolderlund, Flindt og 

Harpøth virkede i hhv. 32, 11, 20 og 30 år, og for Kjerkegaard var det til hans død. For inspektørerne i 

samme periode, Wamberg, Boeck, Hagen, Gabrielsen og Birch-Jensen, virkede de i hhv. 18, 32, 19, 2 

og 29 år og for Hagen og Gabrielsen til deres død, mens det ifølge en nekrolog om Birch-Jensen var 

sygdom som ”tvang” ham til at trække sig tilbage fra sin ”gerning” (Holbæk Amtstidende, 1949, 9. juli). 

Der syntes ikke at være en skarp adskillelse mellem arbejde og fritid i tråd med den selvstændige 

livsform. Birch-Jensen havde sin inspektørbolig i den lodrette midterfløj på sygehuset (Harpøth 1944), 

hvor skrivebordet sandsynligvis har stået, som han er afbilledet siddende ved på fotoet.  

 

Inspektør Birch-Jensen ved sit skrivebord. Kilde: Holbæk Museum (Foto er samlet af reservelæge V. Brandt omkring 1904-1905). 

Læger og inspektører arbejdede utrætteligt med at drive sygehuset, som var det deres eget og i 

kontinuerlig stræben for sygehusets overlevelse. Det var det billede, der blev tegnet af Harpøth i hans 

nekrolog, hvor der stod: ”Han kunne virke afmaalt, vel mest naar træthed tyngede ham, saa var det ikke meget, han 

sagde til sine patienter. Men ellers var han elskværdigheden og hjælpsomheden selv, og man var tryg ved ham som ved 

nogen, fordi man altid mærkede det ansvar, hvormed han tog sin gerning og hjertelighed, han viste sine patienter” 

(Holbæk Amts Venstreblad, 3. januar 1952). Et tilsvarende billede blev tegnet af Birch-Jensen i 

præstens tale, som den blev gengivet i avisen: ”Han var en levende og virksom mand, optaget af det, han havde at 

gøre, et kæmpende menneske”. (Holbæk Amtstidende 1949, 13. juli). De udviste et personligt engagement og 

en dedikation ift. amtssygehuset, som var det netop deres eget. Det blev bl.a. tydeligt i Flindts 

fyldestgørende klageskrivelse til amtsrådet vedr. de hygiejniske forhold på sygehuset. Klagen vidnede 

om en sygehuslæge, der kendte hver en arbejdsgang og kringelkrog på ”sit” sygehus. I klagen indgik 

implicit en indignation over de kritisable forhold, som i følgende uddrag: ”Patienterne faar rene Lagner og 
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Haandklæder efter Omstændighederne 1 a 2 Gange om Ugen. Der leveres kun et Haandklæde til hver Stue, saa at alle 

på samme Stue værende Patienter maa dele om et” (Flindt 1887b).  

Flindts dedikation for sygehuset viste sig også i hans dyrkelse af maleriet ved siden af lægegerningen, da 

han som en selvfølgelighed brugte sygehusets indgangsport som motiv. Maleriet forefindes i dag på 

Holbæk Museum. Sygehuslægen og inspektøren, som var mænd, kan analyseres af have udgjort en slags 

patriarker for deres hushold, som de ledede og sørgede for husly, mad og beskæftigelse til. Det synes 

fotoet af staben fra omkring 1920 at være en fin illustration af. Harpøth og Birch-Jensen sidder i 

centrum af fotoet omgivet af deres hushold.  

Analyseret ud fra en enkel vareproduktion kan sygehuset ses som en enhed med specialister i at 

behandle patienterne i amtet. For deres specialiserede behandling kunne de bytte sig til en særlig status 

og indflydelse i Holbæk Købstad og omegn, hvor f.eks. læger og inspektører nød særlig anseelse. 

Lægerne indtog lokalt en central rolle i den amtslige styring og indretning af sygehusvæsenet, i lighed 

med den nationale, hvor de udgjorde det rådgivende Sundhedskollegiet ift. staten (Hertz 1996). Det var 

f.eks. på baggrund af Flindts klage over amtssygehusets hygiejniske forhold, at amtsrådet i 1891 

bevilgede en mindre sidebygning, et forbedret ventilationssystem, indretningen af to mindre 

operationsstuer og adskillelse mellem de epidemiske og de øvrige syge.  

 

Foto tv. Professor Flindt. Kilde: Holbæk Sygehus. Foto th. Professor Flindt ved en hestedrossel, mens Holbæk Amtssygehus indgangsport kan skimtes i baggrunden. 

Kilde: Holbæk Museum (Foto er del af samling samlet af reservelæge V. Brandt omkring 1904-1905). 

Det var ligeledes lægernes klager i pressen over amtssygehusets utidssvarende bygninger, der førte til 

nedrivningen af den lodrette midterfløj i T-et, som blev erstattet af 1927-bygningen (Kirkeskov & 

Larsen 1933, p. 97-98). Læger og inspektørers status og indflydelse kan også ses som del af den amtslige 

interpellation, hvor de erhvervede sig status og indflydelse ved at påtage sig opgaven at drive sygehuset 

for amtet. En opgave som f.eks. Birch-Jensen blev anset for at have opfyldt til fulde ifølge præstens tale 

ved hans begravelse, hvor det blev nævnt at: ”Han blev i økonomisk henseende Holbæk amt en god mand” 
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(Holbæk Amtstidende 1949, 13. juli). Lægernes indflydelse kan også ses som udtryk for ”det medicinske 

hegemoni”, som lægerne opnåede i 1800-tallet med naturvidenskabens betydelige fremskridt. Der synes 

ikke at herske tvivl om, at Flindt besad en særlig betydningsfuld position på fotoene af ham. På det ene 

er han stående ved sin drossel iført pelshue og -frakke og på det andet pelsfrakke. 

Amtssygehuset skabte også mulighed for en særlig professionel udgave af husmoderlivsformen, hvor 

kvinder i tjeneste som sygeplejersker, assistenter og piger fik mulighed for en professionel husholdning 

og omsorgsudøvelse, Derigennem opnåede de en samfundsmæssig legitimitet og position. 

Sygeplejerskegerningen gav således en legitimitet for ugifte kvinder fra de bedre samfundslag. 

Afdelingssygeplejerskerne på amtssygehuset var frøkner og døtre af en skoleinspektør, en lærer, en 

slagter, en skovløber, en boelsmand og flere gårdejere (Kirkeskov & Larsen 1933, p. 101). 

Sygeplejerskerne fik, som det er tydeligt på de to fotos af en patientbehandling og en stuegang på side 

92, rollen som lægens assistent og hjælper. På det ene foto holder sygeplejersken det medicinske udstyr, 

mens lægen udfører behandlingen. På det andet står sygeplejersken klar til at assistere ved patientens 

side, mens lægen måler patientens puls. For denne gruppe af sygeplejersker, assistenter og piger var der 

heller ingen adskillelse mellem arbejde og fritid, idet de typisk også boede på værelser på amtssygehuset 

(Harpøth 1944). Det var ikke just få arbejdsopgaver pigerne havde, idet de tre piger, i perioden hvor 

Flindt var sygehuslæge, varetog plejeopgaver, al rengøringen på sygehuset ”uden undtagelse” og på skift 

havde nattevagt hver 3. uge for hele sygehuset (Flindt 1887c). Sygeplejerskernes arbejdsuge på 

amtssygehuset var i 1924, ifølge den senere forstanderinde på sygehuset Hielm Schmidt, på 60 timer og 

72 timer, når der var nattevagt (Sjællands Tidende 1969, 16. juli). 

 

Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale broderer i hvad der formentlig er sygeplejerskernes dagligstue.  

Kilde: Holbæk Museum (Foto er del af samling samlet af reservelæge V. Brandt omkring 1904-1905). 

Professionaliseringen betød for sygeplejerskerne særlige goder såsom egen beboelse og værelse på 

amtssygehuset, hvor den uddannede sygeplejerske havde sit eget værelse (Flindt 1887a). Ovenstående 

foto indikerer ordnede og gode rammer, datidens standarder taget i betragtning. Sygeplejerskerne sidder 

ved et bord med en broderet dug og stuen har lampe, gardiner og diverse platter på væggen. De er 

samtidig i gang med den tids typiske kvindelige syssel: at brodere. Kvinderne kan analyseres som en 

slags professionelle husmødre, som bistod og assisterede patriarkerne, sygehuslægen og inspektøren.   



 

90 
 

Holbæk Amtssygehus’ patienter  

Patienterne på amtssygehuset var i første del af perioden, i lighed med andre provinssygehuse, primært 

ubemidlede borgere, som var hensat til amtssygehusets behandling, da de ikke havde andre muligheder. 

Ifølge Flindt søgte de mere velstillede borgere ikke behandling på amtssygehuset, som var under deres 

værdighed, idet de betragtede sygehuset som del af anstalten eller ”Arbejdsgaarden”. Flindt formulerede 

det på følgende måde:  

”Saalænge Tvangs-arbejdsanstalten er knyttet til Sygehuset, vil blive vanskeligt at faa det store Publikum 

til at forstaa, at Sygehuset er en ren human Institution, som i lige høj grad skulde komme Rige og Fattige 

tilgode; faktisk er Forholdet for Øjeblikket saaledes, at de allerfleste betragter det halvvejs som en Skam 

at komme paa ”Arbejdsgaarden”, som det hedder, og i Reglen kun paa Grund af de mest tvingende 

Omstændigheder indlader sig paa at søge dertil. Derved kommer de utvivlsomme Fordele 

Hospitalsbehandlingen i saa mange Tilfælde frembyder, et langt ringere Antal Lidende tilgode, end den 

burde og under andre Forhold vilde” (Flindt 1887d).  

Amtssygehusets behandling syntes i løbet af perioden i lighed med andre provinssygehuse at være til 

gavn for borgerne. Der herskede for Flindt ikke tvivl om, at behandlingen var til gavn for patienterne 

med anvendelse af ”utvivlsomme” i citatet ovenfor. For de ubemidlede kunne indlæggelse på 

amtssygehuset betragtes som et kærkomment om end kortvarende ophold, hvor de både fik kost og 

logi. Stuerne på amtssygehuset var indrettet med træ- og jernsenge, hvortil hørte hømadras, krølhårs-

madras, to uldtæpper, en hovedpude, lagner og pudevår (Flindt 1887a). De må have været vigtige for 

patienterne, da reglementet foreskrev, at der ikke måtte ske opvarmning om natten i de kakkelovne, 

som der var placeret på sengestuerne (Flindt 1887b). Over hver af sengene hang en tavle med 

patientens navn og hver patient havde eget bord, stol og natpotte samt på nogle stuer også et spejl 

(Flindt 1887a). Patienter forrettede deres nødtørft på et latrin på gangen, som blev delt af sengestuer på 

flere etager (Flindt 1887c). Sengestuerne blev oplyst af et enkelt belysningsgasblus, mens der ikke 

fandtes gasblus på latriner eller sindssygeafdelingens celler. Der fandtes et klokkesystem i gangkorri-

doren, hvor patienterne kunne påkalde plejepersonalet (Flindt 1887b). I sidste del af perioden blev det 

mere almindeligt, at også resten af Holbæk Amt og Købstads borgere søgte indlæggelse i lighed med 

den nationale udvikling. Lægevidenskabens fremskridt betød en reel mulighed for behandling og 

eventuelt helbredelse. Patienterne var typisk bønder og arbejdere, idet Holbæks Amts befolkning midt i 

perioden overvejende var ansat indenfor jordbrug og industri. I en opgørelse af befolkningens fordeling 

på erhverv fra 1890 var 38 procent ved jordbrug og 25 procent ved industri (Hertz 1986, p. 58).  

Amtssygehusets patientpraksis synes at tage form af det, Juul Jensen betegner som en sygdoms-

orienteret praksis (Juul Jensen 1986, p.205), idet den i stigende grad var baseret på specialiseret, 

fragmenteret og naturvidenskabelig viden. Flindt var særlig optaget af amtssygehusets hygiejniske 

forhold, som kan ses i lyset af 1800-tallets opdagelse af bakteriologien (Porter 1997. p. 428) (Bynum 

m.fl. 2006, p. 123). Lægens kliniske blik var også på amtssygehuset rettet mod at behandle den 

biologiske funktionsfejl, mens patienten blev til objektet for lægens blik. Objektgørelsen af patienterne 

bliver tydelig på fotoerne af patientbehandling og stuegang på amtssygehuset. På det ene foto er en læge 

i færd med at behandle en patient, som passivt ligger i sengen og lader sig fotografere med blottede 

kønsorganer. Fotoet kunne have været en illustration af sygehusets behandling af kønssygdomme, som 

var en af de smitsomme sygdomme, der var datidens store sygdomsudfordring (Vallgårda 1998, p. 22). 

På det andet foto ligger patienten på samme måde passiv og afventende. 
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Patientbehandling på Holbæk Amtssygehus. Kilde: Holbæk Museum (Foto fra samling samlet af reservelæge V. Brandt omkring 1904-1905). 

 

Formentlig stuegang på Holbæk Amtssygehus. Kilde: Holbæk Museum (Foto fra samling samlet af reservelæge V. Brandt omkring 1904-1905). 

Både de ubemidlede patienter og siden andre borgere kan med afsæt i fotos af patienterne synes at have 

været autoritetstro og have føjet og indordnet sig læger som Flindts behandling i lighed med den for 

tiden typiske patients adfærd (Ibid., p. 26). For de ubemidlede patienter kan den måde at være patient 

på handle om, at de var nødt til at indrette sig, da de ikke havde et alternativ. For de selvstændige og 

arbejderne, som siden kom til på amtssygehuset og repræsenterede den selvstændige livsform og 

lønarbejderlivsformen, kunne den måde at være patient handle om, at de selvstændige kunne 

identificere sig med lægen, som ligesom dem var en form for selvstændig, mens arbejderne indordnede 

sig lægen, som de så som en autoritet på lige fod med deres arbejdsgiver.   
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Praksis for gamle mennesker i købstaden Holbæk  

Der var med amtssygehuset også skabt et grundlag for en praksis for gamle mennesker i sygehusregi, 

som dog først blev realiseret i den anden historiske periode. Der var, som det fremgår af nogle af de 

fundne fotos, gamle blandt fattiglemmer og patienterne, men der eksisterede ingen særlig geriatrisk 

praksis. De gamle er, i det materiale jeg har haft til rådighed, ikke nævnt som en særlig gruppe. De 

første antydninger af en ændret praksis for gamle i købstaden Holbæk kom dog med etableringen af 

alderdomshjem. I 1908 oprettedes alderdomshjemmet ”De Gamles Hjem” centralt i Holbæk Købstad 

med 16 beboelsesstuer, som blev udvidet af flere omgange (Kirkeskov & Larsen 1933, p. 95). De gamle 

havde, i lighed med andre steder i landet, været vant til at blive passet i hushold/familier, men fordi 

flere og flere havde lønarbejde udenfor hjemmet, opstod behovet for institutioner, som også i Holbæk 

kunne tage vare på de gamle. Der blev ifm. vedtagelsen om opførelse af et andet kommunalt 

alderdomshjem, ”Holbæk Alderdomshjem” i 1910, af kommunens alderdomsudvalg lagt vægt på, at 

indretningen af alderdomshjemmet skulle bidrage til ”Hygge og Hjemlighed” (Danmarks Kommunale 

Efterretninger 1910). En ændret praksis som, set fra et statsperspektiv, kan ses som udtryk for den 

forsørgerpligt, som staten fik med Grundlovens vedtagelse i 1849 og som senere blev fulgt af loven om 

alderdomsunderstøttelse i 1891 (Petersen, Petersen & Christiansen 2010, p. 568, 319).   

Den ændrede praksis for gamle skabte tillige mulighed for nye professionelle. På alderdomshjemmet 

”De Gamles Hjem” var der i omkring år 1930 ansat en afdelingsbestyrerinde, en køkkenbestyrerinde, 11 

unge piger og en nattevagt til at tage sig af de gamle (Kirkeskov & Larsen 1933, p. 95). På samme måde 

som i sygehusregi, var der for kvinderne med aldershjemmenes etablering skabt mulighed for at udøve 

en professionel udgave af husmoderlivsformen. 

 

Sammenfatning 

Der blev med oprettelse af Holbæk Amtssygehus skabt tilblivelses- og mulighedsbetingelser for de tre 

praksisser for specialisering, styring og gamle mennesker. Der anedes de første spæde træk af en 

specialiseringspraksis i indretningen af sygehuset med inddeling af patienterne og en styringspraksis 

baseret på professionalisering tog form. En praksis særskilt for gamle patienter var derimod ikke 

etableret, men der var en begyndende ændring af statens praksis for gamle, som også i købstaden 

Holbæk i stigende grad blev institutionaliseret på alderdomshjem.  

Praksissernes fremkomst skabte både behov og mulighed for interpellation i form af professionalisering 

af udvalgte borgere. Det drejede sig i begyndelsen om læger, inspektører, sygeplejersker og piger i 

forskellige funktioner, mens der i slutningen af perioden også var kommet portører og gartnere til. 

Amtssygehuset kunne synes at blive drevet som en enkel vareproduktion, som skabte særlige 

eksistensbetingelser for den selvstændige livsform og en professionel udgave af husmoderlivsformen. 

Den gode måde at være læge og inspektør var knyttet til den selvstændige livsform. Læge og inspektør 

drev amtssygehuset med et personligt engagement og dedikation, som var det deres eget, og i en 

kontinuerlig stræben efter dets overlevelse. De indtog ligeledes positionen som patriark for 

amtssygehusets hushold. Den gode måde at være sygeplejerske, assistent og pige var knyttet til en 

professionel udgave af husmoderlivsformen og omfattede varetagelse af husholdning og 

omsorgsudøvelse på amtssygehuset. De agerede ift. læger og inspektører som assisterende husmødre.  

Patienterne var i den første del af perioden ubemidlede uden andre alternativer, men med 

lægevidenskabens fremskridt fulgte også andre borgere. Amtssygehusets patientpraksis syntes baseret 

på en sygdomsorienteret praksis, hvor den gode måde at være patient på var forbundet med at indordne 
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sig og være objekt for lægens blik og behandling, hvilket ikke faldt svært for patienterne, som 

repræsenterede den selvstændige livsform og lønarbejderlivsformen.  

 

Anden historiske periode 

I den anden historiske periode fra 1930’erne frem til slutningen af 1980’erne ændrede muligheds-

betingelserne sig for de tre praksisser på Holbæk Amtssygehus, som blev til et centralsygehus.  

 

Holbæk Centralsygehus set i et statsperspektiv 

Holbæk Amtssygehus gik, i tråd med den statslige politiske agenda, fra et ”blandet sygehus” til at være et 

centralsygehus i 1937, da sygehuset blev indrettet med en medicinsk og en kirurgisk afdeling, mens 

røntgenafdelingen allerede var oprettet i 1920’erne (Harpøth 1944). 

Ansvaret for driften af amtssygehuset fordeltes i denne periode mellem Holbæk Amt og Købstad, da 

sidstnævnte i 1946 blev medejer af sygehuset og stod for 3/10 af den økonomiske finansiering, mens 

amtet betalte resten. Købstaden fik herefter tre af de otte pladser i sygehusbestyrelsen, mens de 

resterende fem pladser var amtsrådets og den ene amtmanden, som fortsat var formand (Hertz 1986, p. 

302). En deling der skete langt senere end på nationalt plan, hvor de første delinger allerede havde 

fundet sted i 1848 (Petersen, Petersen & Christiansen 2012a, p. 373). Holbæk Centralsygehus og 

Kommune skulle dog siden, som det vil fremgå senere, blive blandt de første ift. forskellige tiltag for 

gamle mennesker og patienter. Med Holbæk by som medejer fulgte, som det kan følges i avisudklip i 

scrapbøgerne, i de næste to årtier kampe og konflikter mellem Holbæk Amtsråd og Holbæk Byråd om 

indretningen og finansieringen af sygehuset. F.eks. fandt en konflikt sted i 1950 omhandlende 

ansættelsen af en socialrådgiver, som amtsrådet initierede, men som byrådet nægtede at betale til 

(Sjællands Posten 1950, 7. juli). Socialrådgiveren blev året efter afskediget pga. ”besparelser” (Holbæk 

Amts Venstreblad 1951, 3. april). En anden konflikt var Holbæk Amtsråds beslutning om 

sygehustakstforhøjelse og moderniseringsstop på sygehuset i 1955, hvilket vakte harme i Holbæk Byråd, 

som ikke var blevet hørt (Holbæk Amts Venstreblad 1955, 18. marts). 

Som det kan følges i scrapbøgerne, udspillede der sig i samme periode ligeledes kampe mellem byernes 

byråd i Holbæk Amt ift. hver ”deres” sygehus, omhandlende sygehusudvidelser, oprettelse af 

specialafdelinger, flere speciallæger og i det hele taget ”deres” sygehus’ eksistensberettigelse. Holbæk 

Centralsygehus synes at have være fredet og at indtage en særstatus. Det betød, at mens de andre 

sygehuse og deres byråd i amtet fik afvist deres ansøgninger om udvidelse og overlæger og tilmed blev 

truet med nedlæggelse, fik centralsygehuset modsat nye specialafdelinger, speciallæger, udbygninger og 

embedsboliger. Nedlæggelse af sygehuse var f.eks. på dagsordenen i Holbæk Amt i 1950’erne, hvilket 

kan ses som led i den nationale politiske agenda om centralisering af sygehusvæsenet. I 1958 foreslog 

amtet, efter samråd med Sundhedsstyrelsens medicinaldirektør Frandsen, en reduktion i amtets 

sygehuse i form af nedlæggelse af Sæby Sygehus og Sct. Elisabeths Hospital. Sidstnævnte havde siden 

1947 fungeret som medicinsk afdeling for Holbæk Centralsygehus pga. mangel på sengepladser 

(Knudsen, Laulund, Andersen m.fl. 1962, p. 982). De resterende af amtets sygehuse i Holbæk, 

Nykøbing og Kalundborg skulle samtidig udbyggedes. For Holbæk Centralsygehus’ vedkommende 

handlede det om en deling af den kirurgiske afdeling i to med hver sin tilknyttet overlæge. Der skulle 

tillige foretages en udvidelse af Nykøbing Sygehus med en medicinsk afdeling som erstatning for 

Holbæk Centralsygehus’ sengepladser på Sct. Elisabeths Hospital (Holbæk Amts Venstreblad 1958, 17. 
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december). Holbæk Centralsygehus fik sin opdeling af kirurgisk afdeling og en sideordnet kirurgisk 

overlæge til daværende overkirurg Heiberg med overlæge Bindslevs ansættelse i 1959 (Holbæk 

Amtstidende 1959, 1. december), mens Nykøbing Amtssygehus tilsyneladende ikke fik den medicinske 

afdeling, de var stillet i udsigt. Sengepladserne blev i stedet fastholdt på Sct. Elisabeths Hospital indtil 

omkring 1974, hvor hospitalet35 blev overtaget af Holbæk Kommune og herefter omdannet til 

plejehjem (Holbæk Amts Venstreblad 1973, 11. august), hvilket det også fungerer som i dag. Et andet 

eksempel var kampen omkring placeringen af amtets sygeplejeskole sidst i 1950’erne, som trods store 

protester fra byrådene i Nykøbing og Kalundborg, endte med at blive placeret i Holbæk og nabo til 

centralsygehuset (Holbæk Amtstidende 1958, 12. februar) (Sjællands Posten 1958, 12. februar). 

Centralsygehusets særstatus kunne hænge sammen med, at det var amtets eneste centralsygehus og 

dermed repræsenterede netop den specialiserede sygehusudvikling, som den danske stat på dette 

tidspunkt satsede på. 

Med Kommunalreformen i 1970 blev Holbæk Amt lagt sammen med Sorø Amt og blev herefter til 

Vestsjællands Amt, som dermed overtog driften af sygehusene i de to amter. Holbæk Købstad blev 

samtidig til Holbæk Kommune med otte gange større areal og 8000 flere indbyggere (Hertz 1986, p. 

329). Med Kommunalreformen syntes Holbæk Centralsygehus’ særstatus at blive udfordret, da der med 

det nye Vestsjællands Amts dannelse også fulgte et tilsvarende centralsygehus i Slagelse. Da det nye 

Vestsjællands Amt fik påbud af Sundhedsstyrelsen (Holbæk Amts Venstreblad 1972, 27. maj) om at 

vælge et hovedsygehus, fulgte en kamp for anerkendelse og eksistensberettigelse mellem det nye amts 

to centralsygehuse i 1970’erne, som mundede ud i, at begge blev bevaret og delte hovedfunktionen 

(Sjællands Tidende 1976, 21. december). Der pågik dog en kontinuerlig sammenligning af de to 

centralsygehuse bl.a. ift. økonomi. Det ses af avisudklip fra slutningen af 1970’erne med følgende 

overskrift: ”Sygehusene lige dyre i Holbæk og Slagelse. Sygedagsudgiften lidt større i Holbæk, mens udgiften pr. 

behandlet patient er lidt mindre” (Holbæk Amts Venstreblad 1978, 26. august). 

 

Holbæk Centralsygehus’ specialiseringspraksis 

Specialiseringspraksissen på Centralsygehuset i Holbæk tog fart i den historiske periode i både 

sygehusets indretning og praksis.  

Det nyetablerede centralsygehus gik fra i 1937 at være indrettet med en medicinsk, kirurgisk og 

røntgenafdeling til i midten af 1970’erne at have, med få undtagelser, de typer af specialafdelinger, som 

også findes på sygehuset eller i hvert fald i regionen i dag. I 1974 havde centralsygehuset følgende 

specialer og afdelinger: fire kirurgiske afdelinger med specialerne parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, 

gynækologi, en operationsafdeling, en fødeafdeling, en modtageafdeling, fire medicinske afdelinger, en 

neurologisk afdeling, en langtidsmedicinsk afdeling, en lungemedicinsk afdeling, en øre-, næse-, 

halsafdeling, en anæstesi- og intensivafdeling, en blodbank, en røntgenafdeling, en fysiurgisk afdeling, 

en pædiatrisk afdeling, en øjenafdeling, en psykiatrisk afdeling, et central-laboratorium og et patologisk 

institut (Holbæk Centralsygehus 1974b). I modsætning til de kirurgiske afdelinger havde de medicinske 

afdelinger, med undtagelse af lungemedicinsk og langtidsmedicinsk, ikke medicinske 

grenspecialebetegnelser. Det kunne handle om, at de medicinske afdelinger endnu ikke var opdelt eller 

vægtede grenspecialiseringen. 

                                                           
35 Sct. Elisabeth Hospital havde siden 1931 været ejet og drevet af en katolsk søstre-orden Elisabethinerindernes 
kongregation (Knudsen, Laulund, Andersen m.fl. 1962, p. 982). 
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Med undtagelse af f.eks. arbejdsmedicinsk klinik, som kom til i 1982 (Holbæk Amts Venstreblad 1982, 

13. maj), synes der fra 1970’erne og frem til den historiske periodes afslutning ikke at ske oprettelser af 

nye specialafdelinger. Den sidste del af perioden var præget af centralisering og samling af de 

eksisterende specialafdelinger på udvalgte sygehuse i amtet, besluttet af Vestsjællands amtsråd, og 

Holbæk Centralsygehus både modtog og afgav specialafdelinger. Centralsygehuset overtog f.eks. 

Slagelse Centralsygehus børneafdeling, da sygehusenes børneafdelinger blev lagt sammen i 1980’erne 

(Sjællands Tidende 1983, 15. december).   

 

Luftfotoi/postkort af Holbæk Centralsygehus fra omkring 1970 med en del af tilbygningerne. Kilde www.vigsoe-rahbech.dk. 

Der skete parallelt med oprettelse af specialafdelinger om- og udbygninger af Holbæk Centralsygehus til 

specialafdelinger og -funktioner. Det drejede sig i slutningen af 1930’erne om en ekstra etage til 

medicinske patienter ovenpå epidemisygehuset, mens dette blev flyttet til tuberkulose-hospitalets 

bygninger, som blev nedlagt (Harpøth 1944). I 1940’erne var det opførelse af 1947-bygningen og i 

1950’erne opførelse af Krumbygningen36 med 90 sengepladser (Holbæk Amts Venstreblad 1952, 28. 

februar). I 1955 blev 1927-bygningen renoveret (Holbæk Amtstidende 1954, 20. september) og i 

1960’erne kom en ny østfløj til med bl.a. tre nye afdelinger med plads til 66 patienter (Holbæk Amts 

Venstreblad 1967, 21. marts). I 1970’erne skete en ombygning af 1947-bygningen (Holbæk Amts 

Venstreblad 1975, 18. oktober) og i 1980’erne en modernisering af 1927-bygningen og Krumbygningen 

                                                           
36 Betegnelsen Krumbygningen refererer til bygningens buede facon. 

http://www.vigsoe-rahbech.dk/
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(Holbæk Amts Venstreblad 1983, 5. august). Ifølge gartner Sørensens erindringer var der i 1979 411 

sengepladser på centralsygehuset og 226 på ”Sygehjemmet37” (Sørensen 1986).  

Med Centralsygehusets specialiseringspraksis blev sygehusets tidligere funktioner af mere social karakter 

gradvist afviklet. Arbejdsanstalten blev nedlagt i 1954 og arbejdslemmer herefter indlagt på Næstved 

Forsørgelsesanstalt. Sygehjemmets pladser blev i 1980’erne gradvist erstattet med psykiatriske pladser.  

 

Holbæk Centralsygehus’ styringspraksis 

Centralsygehusets styringspraksis, der skulle bidrage til realisering og aktivering af sygehusets praksis, 

bestod i lighed med den foregående historiske periode af interpellation af udvalgte borgere via 

professionalisering og i stigende grad specialisering, men andre styringsværktøjer dukkede også op. 

Den stigende specialisering med oprettelse af specialafdelinger skabte behov for speciallæger, som 

kontinuerligt kom til indenfor alle de nye specialer. Det betød, at hvor der med oprettelsen af 

centralsygehuset i 1937 var to specialoverlæger, en kirurgisk overlæge Fleischer-Hansen og en 

medicinsk overlæge Th. Hansen (Birch-Jensen 1944), var det antal i 1969-70 steget til 23 overlæge-

stillinger (Hertz 1986, p. 302), som var specialister indenfor de forskellige specialer, centralsygehuset 

rummede. En særlig geriatrisk praksis kom også til i 1969 med oprettelse af langtidsmedicinsk afdeling 

med egen overlæge (Sjællands Tidende 1972, 12. februar), hvilket jeg vender tilbage til. 

 
Overlægerne på Holbæk Centralsygehus ifm. den kirurgiske overlæge A. Bindslevs tiltræden. Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 2. feb. 1960 (Stående fra venstre: narkoselæge Ove 

Jacoby, røntgenoverlæge A. Buus, laboratorieoverlæge Th. Chr. Terkildsen. Siddende fra venstre: tuberkuloselæge Ulf Gad, dr. med. Viggo Thomsen, overkirurg Asger Bindslev, 

overkirurg Børge Heiberg og dr. med. Thorvald Hansen). Forhindret i at deltage var de to konsulenter, øjenlæge K. K. Dreisler og øre-, næse- halsspecialoverlæge E. B. Haase. 

                                                           
37 Arbejds- og sindssygeanstalten skiftede i perioden navn til ”Sygehjemmet”. Måske i forbindelse med nedlæggelse af 
arbejdsanstalten i 1950’erne, hvorefter der kun var psykisk syge tilbage. 
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Sygehuset blev i den periode drevet lægeligt af en og siden to overlæger. Det var frem til 1936 Harpøth, 

hvorefter det blev den medicinske overlæge Th. Hansen og den kirurgiske overlæge Fleischer-Hansen, 

der fra 1937 fungerede som sideordnede administrerende overlæger (Birch-Jensen 1944). Fleischer-

Hansen døde i 1948 (Holbæk Amts Venstreblad 1949, 19. januar), hvorefter hans post blev overtaget af 

den kirurgiske overlæge Heiberg frem til 1972 (Holbæk Centralsygehus 1972). Da Th. Hansen gik på 

pension i 1961 som 70-årig, blev hans stilling overtaget af V. Thomsen. Han havde siden 1937 fungeret 

som medicinsk overlæge på Sct. Elisabeths Hospital, som blev del af centralsygehuset i 1947 (Holbæk 

Amtstidende 1960, 19. oktober). Han virkede frem sin pensionering i 1969 (Holbæk Amts Venstreblad 

1974, 25. februar). Efter Heiberg og Thomsens fratrædelse blev det sværere at følge de administrerende 

overlæger, da de ikke figurerede i scrapbøgerne på samme måde som tidligere. Desuden var der i 

modsætning til tidligere kommet et væld af speciallæger, som udtalte sig i aviserne vedr. deres speciale. 

Centralsygehusets udvikling skabte behov for flere sygeplejersker til at assistere lægerne, hvilket fra 

starten af 1950’erne og til slutningen af 1970’erne resulterede i en mangel på sygeplejersker. I 1950 

havde centralsygehuset problemer med at rekruttere det nødvendige antal sygeplejersker og forsøgte at 

tiltrække med muligheden for embedsboliger (Holbæk Amtstidende 1950, 30. juni). I 1953 manglede 

centralsygehuset atter sygeplejersker, dels pga. sygehusvæsenets ”enorme udvikling”, men også fordi 

mange af centralsygehusets sygeplejersker opgav deres virke, når de blev gift (Holbæk Amts 

Venstreblad 1953, 17. november). Det samme var situationen i 1962, hvor man på centralsygehuset 

forsøgte at håndtere sygeplejerskemanglen, ifølge forstanderinde Hielm Schmidt, med: ”deltidsordningen, 

hvorefter gifte uddannede sygeplejersker kommer her nogle timer om dagen” (Holbæk Amtstidende 1962, 28. juni). I 

1970’erne syntes sygeplejerskemanglen at klinge af. Forstanderinde Storm Hansen udtalte til avisen, at 

centralsygehuset i foråret 1975 ville have alle sygeplejerskestillinger besat (Sjællands Tidende 1974, 19. 

december). En forklaring herpå kunne være, at sygehjælperne var kommet til og havde overtaget dele af 

sygeplejerskernes arbejdsopgaver.  

Sygehjælperne blev til som en faggruppe på centralsygehuset i perioden, men ikke pga. den daværende 

sygeplejerskemangel, som det ville være nærliggende at tænke i dag. Det handlede i stedet om, belært af 

2. verdenskrig og i lyset af den eksisterende kolde krig, at have et beredskab at kunne mobilisere ved 

fremtidige ”krigs- og katastrofesituationer”38.  

 

Foto fra uddannelsen af de frivillige sygehjælpere. Forstanderinde Hielm Schmidt fortæller om fostrets stilling, mens deltagerne fremstiller vattamponer.  

Kilde: Avisudklip fra scrapbøgerne fra Holbæk Amts Venstreblad 2. februar 1955. 

                                                           
38 I forbindelse med centralsygehusets opførelse af østfløjen i 1960’erne blev der i lyset af den kolde krig bygget beskyttelses-
rum og rum med operations- og røntgenfaciliteter til brug i en eventuel krigssituation. De eksisterer angiveligt i dag. 
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I 1954 begyndte centralsygehuset, anvist af Sundhedsstyrelsen, at uddanne ”frivillige sygehjælpere”, som 

blev hentet fra bl.a. Holbækegnens husmoderforeninger og spejderkorps, som centralsygehusets 

administrationschef og forstanderinde afholdt informationsmøder for (Sjællands Posten 1954, 17. 

februar). Kravene til de frivillige sygehjælpere var, at de var fyldt 20 år og skulle ”være af et godt helbred”. 

Kurset varede 51 timer, strakte sig over 17 aftener og omfattede spædbørnspleje, nødhjælp ved fødsel, 

medicingivning og hygiejne. Det blev efterfulgt af 20 timers øvelse på sygehuset. Deltagerne fik betalt 

transporten og siden udstedt et uddannelsesbevis. Efter uddannelsen kunne de under sygehusets ”travle 

perioder deltage i arbejdet” (Sjællands Posten 1954, 9. marts). I 1960 overgik uddannelsen til en formaliseret 

uddannelse rammesat af Sundhedsstyrelsen, og i 1962 berettede forstanderinde Hielm Schmidt, 

hvordan sygehjælperne gradvist var blevet en del af plejepersonalet på centralsygehuset (Holbæk Amts 

Venstreblad 1962, 7. juli). 

 

Foto af nybagte sygehjælpere anno 1973. (Fra venstre: G. Slott Jensen, A. Rasmussen, A. Eriksen, R. Petersen, I. Hemmingsen, B. Egholm, R. Petersen, I. Andersen).  

Kilde: Avisudklip fra scrapbøgerne fra Sjællands Tidende 31. juli 1973. 

Det var fortsat inspektører, som administrerede centralsygehuset sammen med overlægerne. De 

ændrede dog titel til administrationschefer i perioden, ligesom de gik fra at være bank/kontor- til 

universitetsuddannede, typisk cand.polit.er, hvilket fremadrettet blev den almindelige uddannelses-

baggrund for denne gruppe. Inspektør Birch-Jensen virkede som sagt til 1947 (Holbæk Amtstidende 

1949, 8. juli), hvorefter han blev efterfulgt af den bankuddannede inspektør M. Andersen, som i 1953 

skiftede titel til administrationschef, hvormed han blev den første administrationschef i sygehusvæsenet. 

Han virkede indtil sin død i 1956 (Berlingske Tidende 1953, 28. april) (Holbæk Amts Venstreblad 1956, 

12. november) og blev efterfulgt af den kontoruddannede Dissing Sørensen i 1957 og frem til 1981 

(Holbæk Amtstidende 1957, 7. februar) (Holbæk Amts Venstreblad 1980, 19. august). Efter ham fulgte 

cand.polit. Finn Caspersen, som var den første med en universitær cand.polit.-baggrund (Holbæk Amts 

Venstreblad 1981, 10. januar).   
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Der syntes også, ligesom i den forgangne periode, at have været brug for vaskeripiger, køkkenpiger, 

afdelingspiger, kokkepiger og kontoransatte, da alle var funktioner centralsygehuset annoncerede39 efter. 

Disse stillingsannoncer forsvandt omkring 1958, formentlig fordi de frivillige sygehjælpere gradvist tog 

over for pigerne. Der blev også skabt behov for nye funktioner med centralsygehusets udvikling, såsom 

en lægesekretær i 1954 (Holbæk Amts Venstreblad 1954, 13. september) og i 1964 om piccoline og 

fysioterapeuter (Holbæk Amts Venstreblad 1964, 11. december).  

 

Foto af sygeplejestuderende i den nybyggede sygeplejeskoles pejsestue. Kilde: Avisudklip fra scrapbøgerne fra Sjællands Posten 20. april 1960. 

Omkring 1980’erne skiftede behovet for professionelle til en reduktion i særligt sygeplejersker og 

sygehjælpere, som kan ses som en del af staten og herunder amternes reducerede økonomi pga. 

1970’ernes oliekriser og følgende lavkonjunktur.  I 1985 blev der talt om ”bortrationalisering” af 

plejepersonalestillinger (Holbæk Amts Venstreblad 1985, 19. juli) og i 1987 om ”ansættelsesstop” af 

plejepersonalet (Holbæk Amts Venstreblad, 1987, 4. november). 

Der blev, som led i en professionalisering af personalet på centralsygehuset, satset på langt mere 

formaliseret uddannelse. Det handlede om uddannelse af sygeplejersker i Holbæk Amt og på 

Centralsygehuset. I 1948 oprettede Holbæk Amt som det første amt i landet ”en amtsforskole40” for 

kommende sygeplejerskeelever på Holbæk Centralsygehus (Holbæk Amts Venstreblad 1953, 17. 

november). Siden opførte Holbæk Amt i 1960 som nævnt egen sygeplejeskole, der blev drevet af 

                                                           
39 I scrapbøgerne findes udklip af stillingsannoncer fra 1948 og frem til 1960, hvorefter stillingsannoncerne ikke længere 
figurerer som udklip. Formentlig fordi stillingsannoncer i stigende grad blev annonceret i fagblade. Der findes dog ikke 
stillingsopslag ift. læger og sygeplejersker, som sandsynligvis allerede dengang var flyttet til deres fagblade. Der er i 
scrapbøgerne i stedet en notits, hver gang en ny overlæge var blevet ansat. 
40 Amtsforskolen bestod af et seks ugers teoretisk og praktisk undervisningsforløb gældende for alle kommende sygeelever 
ved amtets sygehuse (Holbæk Amts Venstreblad 1953, 17. november).  



 

100 
 

Holbæk Amt og Købstæderne Holbæk, Kalundborg og Nykøbing i fællesskab (Knudsen, Laulund, 

Andersen m.fl. 1962, p. 606, 608). Det drejede sig også om sygehjælperne der, som beskrevet ovenfor, i 

1960 fik en formaliseret uddannelse og i 1977 en formaliseret 3-årig uddannelse for lægesekretærer, som 

hidtil havde deltaget i forskellige kurser afhængigt af sygehus (Holbæk Amts Venstreblad 1977, 7. juli). 

Udover specialisering og professionalisering blev også nye styringsværktøjer introduceret. Det handlede 

om tværfaglige mødefora. De mange nye faggrupper skabte et øget behov for koordinering mellem 

grupperne og der opstod således forskellige tværfaglige fora. Der blev, som det fremgår af et foto fra 

1954, afholdt fælleskonferencer for læger og afdelingssygeplejersker på overkirurg Heibergs kontor.  

 

Foto af morgenkonference for overlæger, afdelingssygeplejersker og forstanderinde på overkirurg Heibergs kontor ca. 1954. Kilde: Holbæk Stadsarkiv. 

Det fremgår desuden af et forsidefoto fra centralsygehusets daværende informationsblad med teksten 

”Morgenkonference på afdeling A4” (Holbæk Centralsygehus 1974a), at der blev afholdt morgenkonferencer 

i 1974 på, i det her tilfælde, en af de kirurgiske afdelinger. Fotoet indikerer, at der på daværende fandt 

møder sted på afdelingerne a la nutidens tavlemøder. 

 

Forsidefoto med teksten ”Morgenkonference på afdeling A4” fra Sygehusbladet (Holbæk Centralsygehus 1974a) 
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Elektroniske styringsværktøjer blev tillige introduceret på centralsygehuset i 1970’erne og skabte 

mulighedsbetingelser for de styringsværktøjer, som kom til i den næste historiske periode. I 1972 blev 

der på Sundhedsstyrelsens foranledning indført EDB til brug ift. patient- og sygdomsregistreringer til 

indberetning til Sundhedsstyrelsen. Centralsygehusets daværende administrationschef Dissing Sørensen 

så potentiale i EDB, idet han udtrykte følgende ”med tiden følger sikkert flere udnyttelsesmuligheder for EDB-

teknikken” (Sjællands Tidende 1972, 7. april).   

 

Holbæk Centralsygehus’ praksis for gamle patienter 

Der opstod i perioden blandt lægerne på centralsygehuset en stigende interesse for sygdomme hos 

gamle mennesker. Den medicinske overlæge V. Thomsen italesatte allerede i 1950’erne sygdomme hos 

gamle: ”Det nye er de sygdomme, som hører alderdommen til og som ikke var saa udprægede før. Hvert alderstrin har 

sine sygdomme, og naar de yngre glider ud og folk i det hele taget lever længere, bliver det andre sygdomme, der bliver 

væsentlige (…) Vort problem er at lære disse nye sygdomme at kende og bekæmpe dem” (Holbæk Amtstidende 1956, 

18. august). Overkirurg Heiberg italesatte små 10 år senere atter gruppen og tog samtidig læge-

videnskaben til indtægt for det stigende antal gamle: ”Den forlængede levetid, som vel i øvrigt i nogen grad 

skyldes lægevidenskabens fremskridt, har øget antallet af ældre mennesker og dermed antallet af dem, der rammes af 

alderdommens sygdomme. Samtidig er vore muligheder for at behandle de gamle øget betydeligt” (Holbæk Amts 

Venstreblad 1965, 2. marts).  

De ældre optog en stigende andel af de medicinske sengepladser, hvorfor der i 1960’erne blev oprettet 

amtsplejehjem ved sygehusene i Holbæk Amt, der skulle tage sig af de mest plejekrævende og dermed 

aflaste de medicinske afdelinger (Holbæk Amts Venstreblad 1964, 8. december) (Holbæk Amts 

Venstreblad 1966, 26. marts). I 1960’erne førte centralsygehusets stigende interesse for gamle til, at 

sygehusbestyrelsen i 1968 tog på besøg på engelske, primært geriatriske hospitaler for at indhente 

inspiration til håndteringen af den voksende gruppe af gamle patienter. Valget af England var næppe 

tilfældigt, da landet var toneangivende indenfor det geriatriske felt (Worm 2004, p.11). Det fremgik af 

sygehusbestyrelsens efterfølgende pressemeddelelse at det, som den særligt havde hæftet sig ved, var: 

”at man i England dels har en særlig læge ved sygehuset til at tage sig af disse problemer, dels i langt højere grad end i dag 

i Danmark har et praktisk samarbejde, også med de private hjem, mellem sygehusets læge, den praktiserende læge og 

socialvæsenet” (Sygehusbestyrelsen 1968). 

Året efter etablerede sygehuset en langtidsmedicinsk afdeling for syge gamle mennesker, som senere 

blev til geriatrisk afdeling. Centralsygehuset synes af være på forkant med udviklingen, idet det først fra 

1970 på baggrund af betænkning og anbefaling fra Sundhedsstyrelsen blev almindeligt med etablering af 

langtidsmedicinske på sygehusene (Vallgårda 1992, p. 202-203). Den langtidsmedicinske afdeling blev 

ledet af Palle Hjermind, som tillige var overlæge på amtsplejehjemmet. Han berørte allerede dengang 

udfordringen med, at gamle mennesker kunne komme i klemme i sygehusvæsenets specialiserede 

praksis, fordi som han udtrykte det: ”Talrige ældre mennesker frembyder både medicinske, fysiurgisk – 

genoptræningsmæssige og social – geriatriske problemer”. For ham var der derfor ikke tvivl om, at det var de 80-

årige, der i fremtiden ”giver de største hospitals- og omsorgsmæssige udfordringer” og en gruppe, han forudså ville 

stige betydeligt. Han anså oprettelsen af de langtidsmedicinske afdelinger som et forsøg på en løsning af 

de gamles manglende indpasning i sygehusvæsenet. Han advokererede ligeledes for et styrket 

samarbejde med primær sektor (Holbæk Amts Venstreblad, 1974, 5. januar).  
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Sygehusbestyrelsens afrejse til England 1968 (Midt i billedet i sort jakkesæt Amtmand Clausen, femte herre fra højre Overlæge Heiberg, anden herre fra højre administrationschef 

Dissing Sørensen, kvinden i billedet forstanderinde Hielm Schmidt). Kilde: Konvolut med foto og en afrapportering af besøget er fundet i kælderarkivet på Holbæk Sygehus. 

Centralsygehusets samarbejde med primærsektor blev styrket i 1980’erne, hvor der blev etableret et 

tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Holbæk Centralsygehus. Holbæk Kommune tog, 

sammen med Institut for almen og social medicin, initiativ til et forskningsprojekt. Kommunen 

undersøgte, i samarbejde med de praktiserende læger og centralsygehusets geriatriske overlæge 

Hjermind, +80-årige gamle mennesker og deres pårørendes håndtering af risikosituationer såsom akut 

sygdom og sygehusudskrivelser (Almind m.fl. 1987). Undersøgelsen, som var på baggrund af interview 

og spørgeskemaer, resulterede i indførsel af en ordning om akut hjemmesygeplejerskeudrykning for 

gamle i risikosituationer i Holbæk Kommune for at forhindre genindlæggelser og plejehjems-

anbringelser. Ordningen var i første omgang et forsøg og blev siden gjort permanent (Danske 

kommuner 1984). Den kunne ses som en forløber for den nuværende følge-op-ordning41 i Region 

Sjælland og indikerede samtidig Holbæk Centralsygehus’ og kommunes pionerånd på ældreområdet. 

Holbæk Kommune var i det hele taget pionerer ift. både særlige praksisser for gamle og styrkelse af 

samarbejdet med de praktiserende læger. Allerede i 1970’erne foretog Holbæk Kommune den første 

undersøgelse af kommunens +80-åriges helbreds- og levevilkår (Sygeplejersken 1978), ligesom der i 

begyndelsen af 1970’erne var indledt et tæt samarbejde med byens praktiserende læger (Laage Kragh, 

1980). Det skal nævnes, at Holbæk Amt havde en hjemmesygeplejevirksomhed fra 1911 og frem til 

1970’erne, som blev drevet af ”Foreningen af Holbæk Amts Hjemmesygeplejevirksomheder” (Holbæk Amts 

Venstreblad 1961, 16. februar). Holbæk Kommune overtog i lighed med andre kommuner drift og 

finansiering (Vinge, Kramhøft & Bøgh 2006, p. 16). Hjemmesygepleje-virksomhedens patienter var i 

                                                           
41 Følge-op ordningen er fællesbesøg af egen læge og hjemmesygeplejersker i patientens hjem for at følge op på 
indlæggelsen, som har til hensigt at forhindre genindlæggelser (Region Sjælland 2012a). 
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stigende grad gamle, hvilket fremgik af foreningens årlige beretning i 1970, hvor 60 procent var over 65 

år (Holbæk Amts Venstreblad 1970, 1. september).  

 

Holbæk Centralsygehus’ professionelle 

Driften af centralsygehuset tog i denne historiske periode form af forskellige produktionsmåder, som 

skabte behov og eksistensbetingelser for forskellige typer af ansatte og livsformer. 

 

SYGEHUSET SOM EN ENKEL VAREPRODUKTION 

I den første del af perioden havde centralsygehuset karakter af en udgave af en enkel vareproduktion, 

som i lighed med den foregående historiske periode skabte eksistensbetingelser for en selvstændig 

livsform og en professionel udgave af husmoderlivsformen, som kunne ses som den gode måde at være 

professionel på. 

Sygehuset blev i den periode drevet af en og siden to administrerende overlæger samt en inspektør, som 

siden blev til administrationschef. Overlægerne og inspektøren/administrationschefen kan ligesom i 

den foregående periode analyseres ud fra en særlig udgave af den selvstændige livsform, idet de agerede 

som en slags selvstændige, der var koncentrerede om at drive centralsygehuset som deres eget og med 

vedvarende bestræbelser på opretholdelse af centralsygehusets legitimitet og dermed overlevelse.  

Det kom for det første til udtryk ved, at der i lighed med tidligere tider var tale om lange ansættelse, 

hvor de viede hele deres arbejdsvirke til centralsygehuset og flere virkede til deres død eller til de faldt 

for en aldersgrænse. For overlægernes vedkommende virkede Th. Hansen i 24 år, indtil aldersgrænsen 

for sygehuslæger. Fleischer-Hansen virkede i 11 år, indtil han døde. Heiberg virkede i 23 år. V. 

Thomsen virkede i 32 år, såfremt de 10 år på Sct. Elisabeth Hospital, før det blev lagt under sygehuset, 

medregnes. For inspektørers/administrationschefers vedkommende virkede Birch-Jensen i 29 år, M. 

Andersen i ni år og til han døde og Dissing Sørensen i 24 år. Caspersen virkede sandsynligvis frem til 

midt i 1990’erne, hvor hans navn ikke længere figurerede i sygehusets interne telefonbog (1995). 

For det andet kom det til udtryk ved, at der for overlægerne ikke var nogen opdeling mellem arbejde og 

fritid. I et interview med Heiberg ifm. hans 50-års fødselsdag, udtalte han, at hans ”private 

fødselsdagsønske” var at få en bolig på sygehuset, som han var blevet lovet ved ansættelsen, da den 

”krævende arbejdsbyrde” gav konflikt mellem hans arbejde og hjemmeliv (Holbæk Amtstidende 1955, 5. 

marts). Ved at få en embedsbolig på sygehuset kunne han bruge mindre tid på transport og mere tid på 

sit virke. Centralsygehuset understøttede den manglende adskillelse af arbejde og fritid og byggede fra 

1930’erne og særligt i 1950-60’erne boliger til lægerne omkring sygehuset. I 1932-33 blev ved indgangen 

til sygehuset bygget en arkitekttegnet bolig til en 1. reservelæge (Kirkeskov & Larsen 1933, p. 98), mens 

sygehusets tidligere frugtplantage i Hasselvænget, der havde været tilknyttet arbejdsanstalten, i 

1960’erne blev bebygget med lægeboliger (Holbæk Amts Venstreblad, 1965, 27. august).  

For det tredje kom det til udtryk i deres dedikation og kamp for centralsygehuset. I en mindetale for 

administrerende overkirurg Fleischer-Hansen, forestået af amtmanden, blev han betegnet som ”en 

utrættelig forkæmper” og ”han øvede en stor Indsats ved Opbygningen af sit elskede, men saa forsømte Sygehus” 

(Holbæk Amts Venstreblad 1949, 19. januar). Her var tale om en dedikation, som også var tydelig i et 

fødselsdagsinterview med den anden administrerende medicinske overlæge Th. Hansen, hvis 

”fødselsdagsønske” ved sin runde fødselsdag også omhandlede sygehuset. Han ønskede sig, at 
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centralsygehusets daværende udbygning var færdig snarest, så han kunne tage den i brug (Holbæk Amts 

Venstreblad 1951, 20 januar). 

Lægerne påtog sig, ligesom Flindt og Harpøth, rollen som patriark eller faderfigur for sygehuset, de 

ansatte, patienterne og lokalsamfundet. De var i lighed med den foregående periode mænd, idet den 

første kvindelige overlæge først blev ansat på Holbæk Centralsygehuset indenfor gynækologi i 1978 

(Holbæk Amts Venstreblad 1978, 30. september). Fra 1949-72 var det særligt overkirurg Heiberg, som 

indtog rollen som patriark i egenskab af at være den ene af centralsygehusets administrerende 

overlæger. Han repræsenterede centralsygehuset udadtil både ift. aviserne, hvor han udtalte sig om stort 

set alt omhandlende centralsygehuset, og ift. andre aktører i lokalsamfundet såsom sygekasser, hvilket 

også kan ses som et forsøg på kontinuerligt at opretholde centralsygehusets legitimitet lokalt. Han holdt 

f.eks. flere gange foredrag i amtsforeningen af sygekasser (Holbæk Amtstidende 1950, 13. maj). Ift. 

sygehusets ansatte deltog han i alt fra en afdelingssygeplejerskes begravelse, hvor han holdt tale 

(Holbæk Amts Venstreblad 1953, 22. juni) til diverse arrangementer i Dansk Sygeplejeråd omhandlende 

særligt sygeplejeelevernes uddannelse (Holbæk Amtstidende 1952, 5. april). Han var ligeledes medlem af 

skolerådet og lærer på Holbæk Amts Sygeplejeskole (Holbæk Amts Venstreblad 1965, 2. marts) og 

holdt typisk tale ved sygeplejeelevernes dimission, hvilket også flere af de andre overlæger gjorde. 

Patienterne syntes også at have opfattet ham som en slags fader for sygehuset. I 1952 tog han initiativ 

til morgengymnastik for centralsygehusets patienter, for hvilket han i et læserbrev fik rosende ord med 

på vejen af en tidligere patient. Patienten vidste ikke, hvem der stod bag initiativet, men vedkommende 

var næsten sikker på, at det måtte være Heiberg som var ”fader” (Sjællands Posten 1952, 19. juni). 

Heiberg tog tillige initiativer i lokalsamfundet. Han og hustruen tog del i humanitært hjælpearbejde både 

nationalt og lokalt. Efter krigen deltog han i Dansk Røde Kors, var aktiv i spejderbevægelsen (Holbæk 

Amts Venstreblad 1965, 2. marts) og ledede et stort nationalt projekt omhandlende sundhed, 

hjælpsomhed og internationalt venskab (Holbæk Amts Venstreblad 1951, 15. september). Heibergs 

hustru var drivkraft bag en lokal hjælpeforening for alkoholikere, som siden blev til 

alkoholambulatorium på centralsygehuset (Holbæk Amts Venstreblad 1965, 29. december).  

Under denne produktionsmåde havde særligt lægerne stor indflydelse. Centralsygehusets 

administrerende overlæger og inspektør/administrationschef havde således plads i sygehusbestyrelsen, 

hvor de var med til at bestemme sygehusets udvikling. På fotoet af sygehusbestyrelsen fra 1960 var det 

den kirurgiske overlæge Heiberg og den medicinske overlæge Th. Hansen samt administrationschef 

Dissing Sørensen. I 1950-60’erne brugte lægerne sygehusbestyrelsen som platform til kontinuerligt at 

fremsætte ønsker om oprettelse af nye specialer til amtsrådet, som syntes at følge deres indstillinger 

gang på gang. I 1959 handlede det om en specialafdeling for hjerte- og hjernesygdomme samt en 

specialafdeling for børnesygdomme og med argumentet ”ved alle store sygehuse har man sådanne afdelinger 

under ledelse af specialoverlæger, og de hører en moderne tid til” (Sjællands Posten 1959, 3. september). Her lå 

implicit en reference til vigtigheden af, at opretholdelse af centralsygehusets legitimitet og overlevelse 

handlede om at kunne følge med andre sygehuses udvikling. Lægernes særlige indflydelse i 

sygehusbestyrelsen blev ifm. Heibergs fratrædelse fremhævet i en notits, hvor der stod, at: ”han havde i 

sjælden grad sat sit præg på centralsygehuset og dets udvikling” bl.a. pga. hans deltagelse i sygehusbestyrelsens 

arbejde (Holbæk Centralsygehus 1972). Den medicinske overlæge Th. Hansen italesatte det selv i et 

interview ifm. sin 60-års fødselsdag: ”Jeg har faaet lov til at være med til at bygge et centralsygehus op paa bar 

bund. Det har været en overordentlig stor tilfredsstillelse” (Holbæk Amtstidende 1951, 20 januar). Lægerne 

syntes ift. inspektører/administrationschefer at have større indflydelse. Inspektør Birch-Jensen forsøgte 

f.eks. i 1942 at få sygehuset flyttet til købte arealer på den modsatte side af jernbanelinjen, pga. 
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pladsmangel. Lægerne modsatte sig, hvorfor amtsrådet valgte at lade sygehuset blive på grunden (Hertz 

1986, p. 301-302), hvor det fortsat ligger i dag. 

 
Sygehusbestyrelsen 1960 (På bagerste række fra venstre: J. Steenstrup, O. Jensen, B. Heiberg, K. Quist, V. Dissing Sørensen, Th. Hansen, G. Nielsen. På forreste række fra 

venstre: E. Mortensen, O. Hansen, O. Nielsen, H. de Jonquieres, K. Jørgensen, Aa. Hansen, I. Hielm Schmidt). Kilde: Holbæk Stadsarkiv. 

I den første del af den historiske periode, med centralsygehuset som en enkel vareproduktionsmåde, 

blev der også skabt eksistensbetingelser for en professionel udgave af husmoderlivsformen, som både 

sygeplejersker og sygehjælpere kan analyseres ud fra. 

For sygeplejerskernes vedkommende fik de gennem deres virke på centralsygehuset mulighed for 

professionel husholdning og omsorgsudøvelse. For størstedelen kunne det handle om en slags oplæring 

i at holde hus og yde omsorg til brug i deres senere ægteskab. Det var således gennemgående for 

sygeplejerskerne på Centralsygehuset i 1950’erne, at de var ugifte unge kvinder, der som nævnt opgav 

deres virke, når de blev gift (Holbæk Amts Venstreblad 1953, 17. november). I 1960’erne syntes 

sygeplejerskerne i stigende grad at forblive på centralsygehuset, men udfordringen var nu dels, som 

Heiberg udtrykte det: ”Sygehuset er udfordret af de gifte sygeplejersker med mand og børn, som ønskede fritagelse for 

vagter” (Holbæk Amts Venstreblad 1965, 2. marts) og dels, som forstanderinde Hielm Schmidt nævnte, 

presset fordi de ”har to stillinger – sygeplejerskens og husmoderens” (Sjællands Tidende 1969, 16. juli). 

Centralsygehuset forsøgte at imødekomme de gifte sygeplejerskers behov for børnepasning ved i 1966 

at etablere en vuggestue og børnehave (Holbæk Amts Venstreblad 1966, 15. maj).  

For andre synes deres virke på centralsygehuset at have givet dem en samfundsmæssig legitimitet og 

position til at leve alene og vie deres liv til et fagområde: sygeplejen. Sygehusets forstanderinde Hielm 
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Schmidt samt instruktionssygeplejerske og senere leder af Holbæk Amts sygeplejeskole, G. Larsen, var 

således begge frøkner, ugifte og barnløse. Hielm Schmidt syntes at have viet sit liv til sygeplejen, idet 

hun efter sin fratrædelse fra centralsygehuset tog med Dansk Røde Kors til Congo for at fortsætte sin 

sygeplejegerning på et hospital dér (Sjællands Tidende 1969, 16. juli).  

Sygeplejerskerne syntes fortsat at repræsentere de mere dannede samfundslag af samfundet. Hielm 

Schmidt var uddannet i USA, havde arbejdet på hospitaler i New York, Frankrig og flere københavnske 

hospitaler, inden hun kom til Holbæk. Hun var flydende på engelsk og fransk (Sjællands Tidende 1969, 

16. juli). Sygeplejeleverne blev tillige forsøgt rekrutteret på baggrund af særlige kompetencer. Kravene 

for at blive optaget som sygeplejeelever på amtets sygehuse i 1953 var således: ”Ansøgerne maa være sunde 

og være fyldt 19 Aar ved Ansættelsen; de maa være velbegavede og have gode Skolekundskaber og maa have beskæftiget 

sig 1 Aar med husligt arbejde” (Holbæk Amtstidende 1953, 10. marts 1953).  

Sygeplejerskerne opnåede i denne periode stigende indflydelse på sygehusvæsenets praksis ved at 

indtage stillinger som forstanderinde eller, i G. Larsens tilfælde som instruktionssygeplejerske, en 

stabsfunktion til forstanderinden (Sjællands Tidende 1973, 28. april), og senere skoleleder. 

Centralsygehusets forstanderinde, som kan ses som en erstatning for den forgangne historiske periodes 

oversygeplejerske, fik ansvaret for en gradvist større plejegruppe. Oversygeplejersken havde omkring 

1930 ansvar for fire afdelingssygeplejersker, fire assistenter/linnedjomfru/massøse og 21 elever, mens 

Hielm Schmidt i 1969, som det fremgår af foto, havde 18 afdelingssygeplejersker og et ukendt antal 

sygeplejersker og sygehjælpere. Forstanderinde Storm Hansen havde i 1974 ansvaret for cirka 550 

sygeplejersker og sygehjælpere (Sjællands Tidende 1974, 19. december).  

 

Foto af sygehusets afdelingssygeplejersker og forstanderinde med teksten ”I anledning af forstanderinde frøken I. Hielm Schmidts afsked pr. 1. september 1969”.  

Kilde: Kælderarkiv på Holbæk Sygehus. 
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En indikation på forstanderindens stigende indflydelse og betydning fra 1950’erne kunne måske ses ved 

den stigende omtale af forstanderinderne. Der findes ingen omtale eller interview i scrapbøgerne af 

Hielm Schmidt ifm. hendes ansættelse i 1950 i modsætning til ansættelse af overlæger i samme periode. 

I løbet af 1950’erne begyndte hun imidlertid at dukke op i scrapbøgerne i form af interview til avisen 

omkring f.eks. uddannelsen af de frivillige sygehjælpere og centralsygehusets sygeplejerskemangel. Hun 

blev også nævnt ifm. diverse arrangementer. Hielm Schmidt syntes således ligesom Heiberg at 

repræsentere sygehusets udadtil. Hun deltog på samme måde i begravelse af afdelingssygeplejerske, 

hvor hun holdt tale, og hun deltog i alle møder omhandlende organisering af sygeplejen. Da hun 

stoppede i 1969, blev der bragt flere interview og omtale af hendes afskedsreception. De efterfølgende 

forstanderinder blev ligeledes nævnt og interviewet. Til sidst skal det nævnes, at forstanderinde Hielm 

Schmidt, ligesom administrerede overlæger og inspektører/administrationschefer, havde plads i 

sygehusbestyrelsen, som det også fremgår af foto af sygehus-bestyrelsen. Forstanderinder havde, med 

en enkelt undtagelse, lange ansættelser ligesom overlæger og inspektører/administrationschefer. Hielm 

Schmidt virkede i 19 år fra 1950-69 (Sjællands Tidende 1969, 16. juli), mens hendes efterfølgere E. 

Nielsen virkede i 5 år fra 1969-74 og Storm Hansen i 18 år fra 1974-92 (Holbæk Amts Venstreblad 

1974, 21. december) (Holbæk Amts Venstreblad 1992, 21. januar). 

 

Ligesom for lægerne forsøgte centralsygehuset at opretholde tidligere tiders bo-forhold på stedet for 

sygeplejerskerne. Dermed søgtes en udviskning af adskillelsen mellem arbejde og fritid ved f.eks. i 1950 

at etablere sygeplejerskeboliger (Knudsen, Laulund, Andersen m.fl. 1962, p. 607) og i 1960’erne at 

etablere både elevværelser og boliger til sygeplejerskerne og sygeplejelever (Holbæk Amts Venstreblad 

1965, 13. marts).    

Sygeplejen og sygeplejersker blev omtalt som et kald og forbundet med kærlighed. I møder i Dansk 

Sygeplejeråd omhandlende sygeplejerskeuddannelsen, slog Heiberg således til lyd for at: ”Den, der gaar 

ind til Sygeplejen, bør føle det som et Kald og ikke som et Erhverv” (Holbæk Amtstidende 1952, 5. april). I en tale 

til de nyuddannede sygeplejersker ifm. deres dimission sagde han tillige: ”Kærlighed til næsten er det 

grundlag, som hele Deres virke hviler paa – det er den, der er aanden i sygeplejegerningen” (Holbæk Amtstidende 

1956, 17. april). Kærlighed blev også anvendt om sygeplejepraksis af forstanderinde Hielm Schmidt i en 

tale ved hendes afsked, hvor hun sagde: ”Sygeplejerskers fremtidige arbejde vil mere end nogensinde kræve 

menneskekærlighed i et kompliceret teknokrati” (Holbæk Amts Venstreblad 1969, 12. juli). Det at være 

sygeplejerske syntes at være kendetegnet ved dedikation, uegennyttighed, opofrelse, omsorg og 

næstekærlighed. Den blev f.eks. italesat af afdelingssygeplejerske Frøken Jacobsen ift. at skulle holde jul 

væk fra familien: ”Der er saa meget man maa tænke paa! Først og fremmest patienterne, der da er bundet til sengen – 

der ikke kan smutte rundt omkring og besøge alle afdelingerne juleaften. Dem har jeg ondt af. Dem er det synd. Ikke 

mig” og ”Man hjælper andre. Man hjælper dem, der trænger og det mærker man. Det er en god og rar fornemmelse” 

(Holbæk Amtstidende 1959, 24. december).   

For sygehjælperne, som erstattede piger i forskellige funktioner, var der også tale om en samfunds-

mæssig legitimitet og plads. For dem handlede det dog ikke om oplæring til husholdning og omsorgs-

udøvelse, idet de var erfarne og modne husmødre, der var rekrutteret fra f.eks. Holbækegnens 

husmoderforeninger. Igennem deres gradvise indlemmelse og deltagelse i plejen på sygehuset i starten 

af 1960’erne fik de derimod en mulighed for en samfundsmæssig plads i en periode, hvor det blev mere 

almindeligt, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet (Petersen, Petersen & Christiansen 2012b, p. 

583). De frivillige sygehjælpere så det derfor som en måde, hvorpå de kunne yde deres til samfundet og 

samtidig selv få gavn af det. En af sygehjælperne udtalte: ”Det er en samfundspligt at hjælpe, men privat har 
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man ogsaa fordele af at lære sygepleje” og ”Det er godt, at man selv kan hjælpe sig ved mindre sygdomstilfælde ikke 

mindst naar man har børn” (Holbæk Amts Venstreblad 1955, 2. februar).  

Centralsygehuset opretholdt med dens produktionsmåde ligesom tidligere tider en patriarkalsk struktur, 

hvor inspektør og overlæge indtog rollen som patriarker, mens sygeplejersker og sygehjælpere agerede 

som professionelle husmødre og lægens assistenter. Den patriarkalske struktur syntes at tage form af en 

tæt relation mellem inspektører/læger og sygeplejersker på centralsygehuset først i perioden. 

Forstanderinde Hielm Schmidt var således fortaler for, at der skulle være et ”intimt forhold” mellem læger 

og sygeplejersker (Holbæk Amtstidende 1952, 5. april). Deres tætte relation kom til udtryk ved 

inspektørens og lægernes deltagelse i sygeplejerskearrangementer. Da Dansk Sygeplejeråds 50 års 

jubilæum blev fejret på centralsygehuset, var det således med tilstedeværelse, udover amtmanden, af 

inspektøren og amtets læger med fruer. Overlægerne Heiberg, Th. Hansen og V. Thomsen takkede 

tillige i taler sygeplejerskerne, for: ”den hjælp i arbejdet som sygeplejerskerne ydede”, mens inspektør M. 

Andersen takkede for: ”god forstaaelse for husets økonomi” (Holbæk Amts Venstreblad 1949, 8. november).  

 

SYGEHUSETS ÆNDREDE PRODUKTIONSMÅDE 

Fra slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne begyndte centralsygehuset at have karakter af en 

mere kapitalistisk produktionsmåde, som skabte behov og eksistensbetingelser for andre typer af 

ansatte og for hhv. lønarbejder- og karrierelivsformen.  

Med Kommunalreformen i 1970 tog den kapitalistiske produktionsmåde over på centralsygehuset. Det 

blev med reformen tydeligt, at det var Vestsjællands Amt, der ejede og bestemte over bl.a. Holbæk 

Centralsygehus, mens overlæger og administrationschefer, som indtil da havde drevet sygehuset som 

deres egen virksomhed, blev gjort til ansatte. Deres ændrede rolle illustreredes af, at det ikke længere i 

samme omfang var sygehusets administrationschef, ledende læger og forstanderinde, som udtalte sig til 

og i avisen. Ligeså blev det tydeligt, at Vestsjællands Amt ikke i samme grad var optaget af 

opretholdelse af centralsygehusets legitimitet og nødvendigvis overlevelse, idet det havde ansvaret for 

alle sygehusene i det nye amt. Amtets fokus var, i tråd med en kapitalistisk produktionsmåde, på 

sygehusenes skabelse af merværdi forstået som kontinuerligt at levere bedre og mere effektiv 

patientbehandling for færre penge. Som tidligere nævnt begyndte man i amtet f.eks. i 1970’erne at 

sammenligne centralsygehusene i Holbæk og Slagelses omkostninger pr. patient, som skulle føre til 

skabelse af konkurrence og måske munde ud i endnu lavere omkostninger.   

Lægernes magt og indflydelse på sygehusets indretning og udvikling blev stækket med Kommunal-

reformen. Centralsygehusets sygehusbestyrelse blev erstattet af et sygehusudvalg i Vestsjællands Amt, 

der stod for ”ledelsen af samtlige sygehuse”, mens der for hvert sygehus blev nedsat et ”underudvalg” 

bestående af amtsrådsmedlemmer, som på centralsygehuset bestod af en revisor, en overlærer, en 

parcellist, en overpolitibetjent og en rektor (Holbæk Centralsygehus 1970) og dermed ingen 

repræsentation af overlæger som tidligere. Om lægernes stækkede indflydelse udtalte overlæge Gad fra 

centralsygehuset ifm. sin fratrædelse i 1978: ”I gamle dage kunne vi tale med vores sygehusbestyrelse. Det kan vi 

ikke mere (…) Afstanden er blevet for stor” (Sjællands Tidende 1978, 1 april). 

Med den ændrede dagsorden på centralsygehuset kunne lægerne analyseres ud fra andre livsformer, 

hvilket samtidig var et skift fra den tidligere tids måde at være den gode læge på, som var knyttet til den 

selvstændige livsform. Nogle læger kunne analyseres ud fra lønarbejderlivsformen, idet de agerede som 

lønarbejdere, der byttede deres lægefaglige kompetencer for løn. Lægerne begyndte i 1980’erne således 

at gøre opgør mod den tidligere måde at være læge, hvor der ikke var nogen adskillelse mellem arbejde 
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og fritid. De yngre læger på centralsygehuset krævede samme arbejdsvilkår som resten af arbejds-

markedet. Bl.a. en ”normal” arbejdsuge (Holbæk Amts Venstreblad 1987, 28. marts). Andre læger kunne 

analyseres ud fra karrierelivsformen, idet de til gengæld for at stille deres kompetencer til rådighed 

skabte sig en karriere, anerkendelse og status som specialister indenfor et lægefagligt speciale. 

Speciallægerne begyndte, som det fremgik af scrapbøgernes udklip fra 1970’erne, i større omfang at 

udtale sig i aviserne om deres lægefaglige speciale.  

Sygeplejersker og sygehjælpere kunne på samme måde med den ændrede produktionsmåde og struktur 

af centralsygehuset analyseres ud fra både lønarbejder- og karrierelivsformen, som for dem var et skift 

fra tidligere tiders måde at være sygeplejerske og sygehjælper på, der havde været forbundet med en 

professionel udgave af husmoderlivsformen. De stillede i stedet deres professionelle omsorgsudøvelse 

til rådighed til gengæld for løn eller karriere. Sygeplejersker og sygehjælpere begyndte at tage form af 

lønarbejdere, der kæmpede for bedre arbejdsvilkår og løn. ”Arbejdsnedlæggelse” og ”strejker” i tilknytning til 

sygeplejersker og sygehjælpere var således gennemgående temaer i scrapbøgerne i 1970-80’erne. I 1974 

strejkede sygeplejerskerne på centralsygehuset f.eks. for bedre løn pga. bl.a. ”forskudte arbejdstider” 

(Holbæk Amts Venstreblad 1974, 12. januar). Sygeplejerskerne kunne også analyseres ud fra en 

karrierelivsform, idet de begyndte at satse på en karriere via videreuddannelse, som betød at de kunne 

få adgang til andre typer stillinger. Forstanderinde Storm Hansen udtalte om dette: ”Flere og flere 

sygeplejersker videreuddanner sig imidlertid med henblik på de administrative stillinger, og det ser jeg kun som et gode” 

(Holbæk Amts Venstreblad 1974, 21. december). 

Sygeplejerskerne lagde også afstand til den tidligere måde at udøve sygepleje på som forbundet med et 

kald. Forstanderinde Storm Hansen udtalte ved sin tiltrædelse i 1974 følgende om sygeplejerskepraksis: 

”Det at være sygeplejerske i dag har ikke mere noget med et kald at gøre” (Holbæk Amts Venstreblad 1974, 21. 

december), mens en sygeplejerske på centralsygehuset ifm. en strejke udtalte: ”at Florence Nightingale godt 

kan rende og hoppe. Det er omgangen med andre mennesker – deres glæde og deres sorg – der gør dette arbejde 

udholdeligt” (Holbæk Amts Venstreblad 1974, 21. januar). I den tidligere tids udøvelse af sygepleje blev 

der desuden lagt vægt på sygeplejerskers værdier såsom næstekærlighed, mens der i højere grad nu 

vægtedes faglighed. Skoleleder G. Larsen italesatte det på denne måde: ”Den gode vilje er ikke nok for 

sygeplejersker, men at der også stilles store krav til dem, om at de skal kunne lære noget og kunne noget i deres arbejde” 

(Sjællands Tidende 1973, 28. april). ”Virke og gerning” syntes at være forsvundet ud i dette citat og i 

mange tilsvarende til fordel for ”arbejde”. G. Larsen efterlyste også mere efteruddannelse for 

sygeplejersken i faglighedens tegn. I 1960’erne begyndte sygeplejeeleverne på Holbæk Amts Sygepleje-

skole på samme måde at lægge afstand til tidligere tiders måde at udøve og være sygeplejerske på ved at 

debattere uniform, tiltaleformer og bo-forhold med skoleleder G. Larsen og med ønsket om at gøre op 

med den ”byrde af lavendels-duftende traditioner” (Sjællands Tidende 1968, 28. marts). 

Sygeplejerskerne gjorde også op med måden at være sygeplejerske på som knyttet til at være lægens 

assistent. G. Larsen udtalte f.eks. om uddannelsen af sygeplejersker følgende: ”Sygeplejersken skal jo ikke 

gå til hånde” (Sjællands Tidende 1973, 28. april). Sygeplejerskerne stillede tillige krav om medinddragelse 

og -indflydelse. En sygeplejerske sagde: ”Der handles for ofte hen over hovedet på sygeplejersken i det daglige 

arbejde, hvor læge og sygeplejerske kører hver sit løb. På min afdeling har vi fornyelig indført konferencer, måske kan det 

hjælpe. Men det er f.eks. heller ikke tilfredsstillende, når man i avisen kan læse, at de lokale overlæger har indgået aftale 

om aflastning af sygehuset i Nykøbing. Sygeplejerskerne, som i givet fald skal være med til at tage slæbet, er ikke blevet 

informeret” (Sjællands Tidende 1973, 3. november). 

Et eksempel på det ændrede forhold mellem læger og sygeplejersker kunne iagttages i ”narkose-sagen”, 

som var en konflikt, der udspillede sig i 1979-81 på centralsygehusets anæstesiafdeling og endte som en 
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sag i amtsrådet med involvering af Sundhedsstyrelsen. Konflikten var i første omgang mellem 

professionelle og ledelse, men udviklede sig til at være mellem en afdelingssygeplejerske og en overlæge 

omhandlende ansvars- og kompetenceområder og kan ses som et eksempel på, at tidligere tiders ”tætte” 

forhold mellem dem var forsvundet. Konflikten resulterede i en tjenestemandssag mod 

afdelingssygeplejersken, som blev frifundet, men forflyttet, mens overlægen modtog ”en mild næse” 

(Holbæk Amts Venstreblad 1981, 6. februar) (Holbæk Amts Venstreblad 1982, 12. februar). Konflikten 

anskueliggjorde ifølge dommeren behovet for retningslinjer for ansvarsfordeling mellem læger og 

sygeplejersker. Afdelingssygeplejersken, oplært under tidligere tiders læger, havde fået flere beføjelser 

end hendes uddannelse rakte til (Sjællands Tidende 1981a+b, 20. juni). Om tidligere tiders praksis 

berettede den nu pensionerede overkirurg Heiberg, der blev ført som vidne, hvordan sygeplejerskerne 

havde været en vigtig assistent for lægerne: ”Alle sygeplejersker blev oplært til at være selvstændige” og 

narkoseoverlægen var væk flere gange om ugen ”men vi skulle jo operere alligevel”. Han gav sin 

uforbeholdne støtte til afdelingssygeplejersken, som havde været del af hans sygehus-hushold siden 

1961 (Holbæk Amts Venstreblad 1980, 25. august) og han læste op fra et takkekort tidligere skrevet til 

hende: ”Med Dem ved hovedenden var der på forhånd skabt ro – både over mit sind og over operationsfeltet – og stod vi 

ved livets grænseland med en patient, var De strålende” (Sjællands Tidende 1980, 25. august). 

 

Holbæk Centralsygehus’ patienter 

Patienterne var ikke længere kun de gamle og psykisk syge, men alle borgere, som kunne se frem til 

både behandling og helbredelse. Overlæge Th. Hansen udtalte om behandlingen på medicinsk afdeling i 

1950’erne: ”Der indlægges saaledes mange flere alvorligt syge patienter end tidligere, patienter, som man før i tiden ikke 

var i stand til at hjælpe (…) Mange af disse dødssyge patienter bringes over den alvorlige tilstand og udskrives helbredte 

eller i hvert fald i god stand” (Holbæk Amts Venstreblad 1954, 28. januar). Det var ikke mindst pga. 

penicillinen, som også kom til centralsygehuset i slutningen af 1940’erne. I et avisudklip fra Holbæk 

Amts Venstreblad fra 1948 under overskriften ”Dødssyg Meningitis Patient reddet med Streptomycin” stod 

følgende: ”Overlægen Thorvald Hansen oplyser, at det er tredje Gang, man paa Holbæk Centralsygehus har reddet en 

Meningitis Patient ved Hjælp af Streptomycin” (Holbæk Amts Venstreblad 1948, 1. okt.). Centralsygehuset 

oplevede en betydelig tilstrømning af patienter. Det eksemplificerede sig ved, at sygehuset fra i 1934 at 

have 4500 indlæggelser, i 1949 havde 9700. Der var særligt efterspørgsler på medicinske sengepladser, 

hvorfor centralsygehuset fra 1947 havde været nødt til at skaffe ekstra sengepladser på Sct. Elisabeths 

Hospital (Holbæk Amts Venstreblad 1950, 13. maj). Der blev også meldt om overbelægning på 

centralsygehusets afdelinger i 1953, hvilket betød, at en patient måtte overnatte på badeværelset 

(Holbæk Amts Venstreblad 1953, 21. november). Liggetiden på medicinsk afdeling var i 1949 på 26,4 

dag (Sygehusene i Holbæk Amt 1949, p. 41). Der blev også skabt bedre faciliteter for patienterne. 

Omkring 1930 fandtes der centralvarme, wc og badeværelser på amtssygehuset (Kirkeskov & Larsen 

1933, p. 98). Med opførelse af Krumbygningen kom der flere sengestuer og også enestuer med eget 

toilet og telefon, og til alle senge var der nu natborde med radio og kaldeanlæg, hvilket betød, at 

”Centralsygehuset kan tage konkurrencen op med et hvilket som helst sygehus i landet” (Holbæk Amts Venstreblad 

1952, 28. februar) Med den nye østfløj i 1960’erne kom cafeteria og frisørsalon til patienterne (Holbæk 

Amts Venstreblad 1967, 21. marts). 1980’ernes modernisering af 1927-bygningen og Krumbygningen 

betød, at afdelinger nu kun havde to- og tresengsstuer samt bad og toilet tilknyttet til de fleste stuer 

(Holbæk Amts Venstreblad 1983, 5. august).  

Der syntes at eksistere forskellig patientpraksis og syn på patienten på sygehuset i den første og anden 

del af den historiske periode, som skabte gunstige vilkår for bestemte livsformer blandt patienterne. 
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I den første del var ambitionen for centralsygehusets patientpraksis, udover at være behandlingssted, 

også at fungere som hjem og hotel for patienterne. Det var ifølge Heiberg en ambition for 

centralsygehuset at blive som et hjem og hotel for patienterne. Han udtalte f.eks.: ”Vi skulle ogsaa gerne 

komme dertil, at et sygehus af patienterne føles som et hjem, thi ingen har vel haardere brug for et kærligt hjem end netop 

de syge” (Holbæk Amts Venstreblad 1949, 20. juni) og ”det er vort ønske, at sygehusene (i Holbæk Amt) maa 

væres saa gode som hoteller med hjemlige hygge” (Holbæk Amtstidende 1950, 13. maj). Det tydede på, at 

ambitionen lykkedes, idet en journalist, som besøgte centralsygehuset, blandet andet skrev: ”det er saa 

moderne indrettet, at man faktisk har indtryk af, at det er et bedre hotel, hvor man kan tage ind, naar man føler sig syg” 

(Ekstrabladet 1952, 13. oktober). Der var ingen grænser for, hvad centralsygehuset tog sig af ift. 

patienterne. En ældre mandlig patient berettede om, hvordan han ikke havde haft mulighed for at 

deltage i datterens bryllup, da han var alvorlig syg og indlagt. Afdelingen under ledelse af Heiberg 

arrangerede derfor til den ældre herres glæde og overraskelse, at brudeparret kom og dansede 

brudevalsen på afdelingen, hvor han var indlagt (Holbæk Amtstidende 1952, 28. oktober). Der blev 

tilstræbt på centralsygehuset at holde på patienterne lidt længere for at sikre, at de var friske. Heiberg 

udtalte f.eks.: ”En ’normal’ patient faktisk klar til hjemsendelse fra sygehuset, men patienten er ikke arbejdsdygtig 

(…) Derfor beholder vi patienterne lidt længere, men er dog nu nede paa gennemsnitlig 16 mod før 21 dage for hver 

kirurgisk patient” (Holbæk Amts Venstreblad 1949, 20. juni). Det var også i den periode, at Heiberg tog 

initiativer til morgengymnastik for patienterne (Holbæk Amts Venstreblad 1952, 21. juni). 

 

Indførelse af morgengymnastik på Holbæk Centralsygehus. Morgengymnastikken blev gennemført hver morgen kl. 7.45, ledet af Instruktionssygeplejerske Gunhild Larsen, som satte 

en grammofonplade på ønsket af patienterne. Hun gav herefter instruktioner til øvelserne i en mikrofon koblet til højtaleanlæg, som nåede ud til alle stuerne.   

Kilde: Avisudklip fra Scrapbøgerne fra Ekstrabladet. 13. oktober 1952. 

Centralsygehusets patientpraksis kunne ses som at tage form af det, Juul Jensen betegner som en 

situationsorienteret praksis, der fokuserer på den enkelte patients hele situation og ikke kun sygdom. 

Det helhedsorienterede blik på patienten gik igen i flere af centralhusets overlæger og sygeplejerskers 

italesættelser. Th. Hansen sagde således om patientbehandlingen: ”Vi maa ikke glemme, at mennesker har 

baade legeme og sjæl, og begge dele maa der tages hensyn til” (Holbæk Amtstidende 1951, 20. januar).  

V. Thomsen udtrykte det på denne måde: ”man vurderer hvert sygdomstilfælde ud fra en helhedsbetragtning af 

patienten, og ikke bare medicinsk ogsaa at man forsøger at forstaa patienten som medmenneske” (Holbæk Amts 

Venstreblad 1960, 30 december). Forstanderinde Hielm Schmidt sagde tillige: ”Patienter kommer som paa 

samlebaand. Den legemlig behandling er i orden, men hvad med den sjælelige? Her bør sættes mere ind. Man maa ikke 

glemme det menneskelige” (Holbæk Amts Venstreblad 1952, 5. april). Sygehusets tiltagende specialisering 

var en særlig udfordring, som lægerne måtte være ekstra opmærksom på. Overkirurg Bindslev udtrykte 
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det således: ”Det er mennesker vi behandler, ikke organer, og vi maa gør alt for, at patienterne ikke bliver et nummer 

og ikke føler sig som et nummer” (Holbæk Amtstidende 1960, 3. februar), mens Heiberg mente, at lægerne 

kunne drage nytte af psykologien: ”Det er jo saa meget, der hænger sammen med det helbredsmæssige, at man ofte 

kommer ind paa andet” og ”der er næppe tvivl om, at Fremtidens Læger i vid udstrækning vil faa Anvendelse for 

Psykologien” (Holbæk Amtstidende 1948, 27. december). Patienten blev tillige omtalt og set som et 

”medmenneske”, som stod i kontrast til tidligere tids objektgørelse.  

V. Thomsen anvendte således ordet medmenneske om patienten i ovenstående citat, mens Heiberg 

sagde ved en sygeplejedimension i 1956: ”den aand der bærer al virkelig sygeplejegerning over hele verden. 

Kærlighed til medmennesket” (Holbæk Amtstidende 1956, 17. april).  

Patienten syntes i den første del af perioden i lighed med den foregående periode at indpasse sig og 

sætte deres lid til centralsygehusets patientpraksis. Heiberg oplevede således, at patienterne mødte ham 

med en ”grænseløs tillid” (Holbæk Amtstidende 1955, 5. marts), mens Th. Hansen oplevede patienterne 

som ”taknemmelige”, hvilket for ham betød:  ”det er en af de ting, som lyser op i en sygehuslæges hverdage” 

(Holbæk Amts Venstreblad 1951, 16. januar). Befolkningen på Holbækegnen var i 1960 typisk indenfor 

håndværk/industri, landbrug og handel, som udgjorde hhv. 15, 35 og 14 procent af erhvervene (Hertz 

1986, p. 279) Patienterne var derfor i lighed med tidligere tider fortsat repræsenteret ved 

lønarbejderlivsformen og den selvstændige livsform, der som analyseret i den første historiske periode, 

ikke have svært ved at indgå i måden at være patient på. Det handlede for de selvstændige fortsat om 

identifikation med lægen som selvstændig, som de måske kendte fra lokalsamfundet, mens det for 

lønarbejderen handlede om indordning af lægen som autoritet på samme måde som deres arbejdsgiver. 

For de selvstændige kunne centralsygehusets grænseløse tilbud af muligheder opleves som i overkanten, 

mens det for lønarbejderne blev oplevet som en realisering af det velfærdsstatsprojekt, som de havde 

været med i opbygningen af. Andre livsformer som husmoder-, karriere- og baglandskvindelivs-

formerne må nødvendigvis også være repræsenteret, eftersom alle borgere blev indlagt. De har ligesom 

de selvstændige og lønarbejderne indpasset sig, men husmødrene har sandsynligvis oplevet sig som 

fremmedgjorte i de hotellignende sygehusopgivelser i modsætning til baglandskvinderne, der har 

befundet sig fint med denne komfort og service. Karrierelivsformens mænd har i relationen til 

overlægerne, som de måske har kendt fra lokalsamfundet, kunnet fastholde en vis myndighed og 

styring.    

Med centralsygehusets skift fra at have karakter af en enkel vareproduktionsmåde til en kapitalistisk 

produktionsmåde kunne iagttages et skift i sygehusets patientpraksis, som var mere fokuseret på at 

afgrænse sygdomsbehandlingen og dermed reducere de økonomiske omkostninger, end som tidligere at 

dække alle mulige af patienternes behov. Som administrationschef Caspersen italesatte det, da han kom 

til, må befolkningen: ”acceptere en højere sygdomstærskel, så man ikke kan få behandlet helt så mange lidelser, som 

man har kunnet i de seneste år. De privatpraktiserende læger må involveres” (Holbæk Amts Venstreblad 1981, 10. 

januar). Desuden blev centralsygehusets samarbejde med de praktiserende læger udbygget i de år, som 

Caspersen nævnte, hvilket kom til udtryk ved overlæge Hjerminds deltagelse i Holbæk Kommunes 

tværfaglige forskningsprojekt, hvor også praktiserende læger deltog.  

Patienterne skulle desuden i modsætning til tidligere inddrages, hvilket kunne handle om at få 

patienterne gjort aktive i og ansvarlige for egen sygdom, hvilket kunne betyde ingen eller kortere 

indlæggelser og med økonomiske besparelser til følge. Forstanderinde Storm Hansen sagde ifm. sin 

tiltrædelse f.eks.: ”Jeg går ind for mere oplysning til den enkelte patient om vedkommendes sygdom” (Holbæk Amts 

Venstreblad 1974, 21. december). Patienterne blev tillige hørt, hvilket kan ses i tråd med den 

kapitalistiske produktionsmåde, hvor centralsygehuset ikke alene skal levere økonomisk forsvarlig drift, 



 

113 
 

men også skabelse af en merværdi, ikke kun for amtet som producent, men også for kunden, forstået 

som patienten. Der var ikke tale om en merværdi, forstået som tidligere tiders grænseløse tilbud, men 

snarere en fokuseret indsats på sygdomsbehandlingen a la den tidligere, sygdomsorienterede praksis. I 

slutningen af 1970’erne iværksatte centralsygehuset således en patienttilfredshedsundersøgelse, hvor 100 

patienter blev spurgt om deres tilfredshed med sygehusets patientinformationsbrochure (Holbæk 

Centralsygehus 1977) og siden fulgte tilsvarende omhandlende ventetiden i ambulatorierne (Holbæk 

Amts Venstreblad 1987, 23. juni). Patienterne stillede sideløbende hermed flere krav til behandlingen og 

forholdene på sygehuset, hvilket kan ses som et udtryk for, at de havde taget Heibergs ambition om 

centralsygehuset som et hotel til sig. En tidligere patient klagede således over sygehusets forplejning i et 

læserbrev med formuleringer som: ”smagen og anretningen er under al kritik” (Holbæk Amts Venstreblad 

1986, 31, januar). 

Med den ændrede patientpraksis ændredes også måden at være patient på til gavn for særligt 

lønarbejderlivsformen, som oplevede at blive inddraget som kunde ift. indretningen af centralsygehuset 

som del af det fælles velfærdsprojekt. Lønarbejderne mærkede endnu ikke besparelser i 

patientbehandlingen, som først for alvor slog igennem i den næste periode. 

 

Sammenfatning 

I den anden historiske periode ændredes mulighedsbetingelserne for de tre praksisser. 

Specialiseringspraksissen indtog en gradvist mere fremtrædende plads i indretningen af Holbæk 

Amtssygehus, som var blevet til et centralsygehus. Sygehusets styringspraksis udgjordes fortsat af 

professionalisering og i stigende grad også specialiseringen. Andre styringsværktøjer begyndte også at 

dukke op. Sygehusets praksis for gamle vandt indpas i takt med, at geriatrien blev et speciale og 

interessen for gruppen af gamle i samfundet var stigende. Der var på centralsygehuset sidst i perioden 

fire medicinske afdelinger, som ikke var specialiseret som i dag, hvilket kunne være grunden til, at 

udfordringen med de gamle medicinske patienters indplacering endnu ikke var et italesat problem. Den 

geriatriske overlæge Hjermind berørte dog, at de gamle kunne komme i klemme mellem specialerne, 

hvilket ikke nødvendigvis var med reference til de medicinske, men til alle centralsygehuset specialer, 

som der var dukket et hav op af.  

Der blev med centralsygehuset og praksissernes udvikling skabt mulighedsbetingelser for et væld af nye 

faggrupper. Sygehjælperne blev bl.a. til. Centralsygehuset syntes indtil Kommunalreformen at blive 

drevet i lighed med tidligere som en enkel vareproduktion, der skabte bestemte måder at være 

professionel på. Den gode måde at være overlæge og inspektør/administrationschef på var i den første 

del af perioden knyttet til den selvstændige livsform. Overlæger og inspektører/ administrationschefer 

drev centralsygehuset med et personligt engagement og en dedikation, som var det deres eget i forsøget 

på en kontinuerlig opretholdelse af sygehusets legitimitet. De indtog ligeledes positionen som patriark 

for centralsygehuset og de ansatte. Den gode måde at være sygeplejerske og sygehjælper på, var i den 

første del baseret på en professionel udgave af husmoderlivsformen og handlede om varetagelse af 

husholdning og omsorgsudøvelse på centralsygehuset, og en ageren ift. overlægerne som assistent. Med 

Kommunalreformen havde centralsygehusets drift mere karakter af en kapitalistisk produktionsmåde, 

hvormed den gode måde at være læge, administrationschef, sygeplejerske og sygehjælper blev ændret til 

at tage afsæt i en hhv. lønarbejder- og karrierelivsform, hvor fokus var at bytte lægefaglige kompetencer 

og professionel omsorgsudøvelse for løn og karriere.  
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Patienterne var den brede befolkning. Centralsygehusets patientpraksis syntes at gå fra en situations-

orienteret praksis til en sygdomsorienteret praksis, mens den gode måde at være patient på ligeledes 

blev ændret fra at blive set som et taknemmeligt og tillidsfuldt medmenneske til at blive medinddraget 

som kunde. Førstnævnte patientpraksis var ikke svær at indpasse sig for den selvstændige livsform, 

lønarbejderlivsformen eller de andre livsformer, mens den sidstnævnte særligt talte til lønarbejderen, 

som så det som en realisering af velfærdsstatsprojektet. 

 

Tredje historiske periode 

I den tredje historiske periode fra 1990’erne frem til i dag har mulighedsbetingelserne ændret sig for de 

tre praksisser på Holbæk Centralsygehus, som går fra at være centralsygehus til akutsygehus. 

 

Holbæk Sygehus set i et statsperspektiv 

Holbæk Sygehus er i perioden, i lighed med den nationale udvikling af statens institutioner, del af 

forskellige centraliseringer og omorganiseringer i Vestsjællands Amt og senere i Region Sjælland. En 

form for centralisering er, da sygehuset i 2007 går fra at være del af Vestsjællands Amt til at være del af 

Region Sjælland, som er en sammenlægning af amterne Vestsjælland, Storstrøm og Roskilde (Indenrigs- 

og Sundhedsministeriet 2005). En anden form for centralisering er de forskellige omorganiseringer, 

som bliver gennemført indenfor sygehusvæsenet i amtet og senere regionen. I 2001 bliver Holbæk 

Centralsygehus slået sammen med de andre sygehuse i Vestsjællands Amt til et samlet sygehus under 

navnet ”Sygehus Vestsjælland”, hvormed sygehuset skifter navn til Holbæk Sygehus. Sygehus Vestsjælland 

består af centre med hver deres ledelse placeret på de forskellige sygehuse (Holbæk Sygehus 2006), og 

hvoraf Holbæk Sygehus bliver hjemsted for Medicinsk Center. Ifm. Strukturreformen bliver 

sygehusvæsenet i den nye region inddelt i sygehusdannelserne Vest, Syge og Øst. Holbæk Sygehus er 

del af Sygehus Vest, som derudover består af sygehusene i Kalundborg, Korsør, Nykøbing Sjælland, 

Ringsted og Slagelse (Dagens Medicin 2006). En omorganisering i regionen i 2008 betyder, at Holbæk 

Sygehus bliver del af Sygehus Nord bestående af sygehusene i Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Køge og 

Faxe (Region Sjælland 2009). Den seneste omorganisering sker i 2010 med vedtagelse af en ny 

sygehusstruktur for Region Sjælland, hvor regionens sygehuse bliver reduceret til seks sygehuse 

bestående af fire akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge samt to specialsygehuse i 

Roskilde og Næstved (Region Sjælland 2012b). Med implementeringen af den nye sygehusstruktur i 

2012 overgår Holbæk Sygehus samtidig til at være et selvstændigt sygehus og fra 2013 med egen 

driftsaftale med regionen (Region Sjælland 2013). 

Ifm. de mange centraliseringer og omstruktureringer mellem sygehusene og kommunerne i Region 

Sjælland udspiller der sig forskellige kampe om de forskellige sygehuses berettigelse. Før 

Sundhedsstyrelsen i begyndelsen af 00’erne overtager retten til at bestemme specialers placering, pågår 

der ifm. amtets sygehusplan kampe mellem sygehuse i det daværende Vestsjællands Amt om 

fastholdelse af de kirurgiske specialer, fødsler og akutberedskabet. Særligt Kalundborg og Nykøbing 

Sjælland sygehuse kæmper for at bevare disse funktioner, som kan sikre dem berettigelse og dermed 

overlevelse. Holbæk og Slagelse sygehuse synes ift. dette mindre udfordret (Dagens Medicin 2002, 11. 

april). I slutningen af 00’erne kæmper kommunerne i Region Sjælland om de enkelte sygehuses 

overlevelse ifm. vedtagelse af den nye sygehusstruktur for regionen (Lützen 2007, 11. april). Holbæk 

Sygehus formår i de forskellige kampe i regionen kontinuerligt at opretholde legitimitet og overlevelse 
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og er derfor i dag det eneste tilbageværende sygehus42 i det oprindelige Holbæk Amt. Tranebjerg 

Sygehus på Samsø bliver med Kommunalreformen i 1970 overført til Aarhus Amt. Sæby Sygehus 

lukker i 2002 og er senere revet ned (Politiken 2004, 24. november) (Olling, J. 2013, 6. august). 

Kalundborg Sygehus lukker i 2012 og bygningerne sælges i 2017 (Region Sjælland 2011) (Olsgaard 

2017, 13. juni). Nykøbing Sjælland Sygehus bliver i 00’erne udfaset som sygehus (Region Sjælland 2007). 

Holbæk Sygehus kan også i dag ses at forsøge at fastholde berettigelse ved at fokusere på tiltag i tråd 

med den statslige agenda. Det handler om sikring af borgernes velfærd, når sygehuset satser på: ”at være 

førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme” og på geriatrien som fyrtårn 

(Sygehusledelsen, Holbæk Sygehus 2016c) samt etablering af et fællesmedicinsk ambulatorium (Larsen 

2017). Satsningerne er særligt rettet mod gamle borgere, som også den statslige agenda er optaget af. 

Det handler også om fokus på en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Fra 2015 har sygehuset f.eks. 

profileret sig af at være: ”et ambitiøst og veldrevet akutsygehus” (Region Sjælland 2015c). Sygehusets fokus på 

drift og økonomi kan ses i lyset af, at sygehusets tildeling af ressourcer i regionens pulje siden 

1990’erne, i lighed med andre sygehuse, har været bundet op på dets produktion og aktivitet afregnet på 

baggrund af takster. Det er f.eks. tydeligt i de årlige driftsaftaler indgået med Region Sjælland, hvor ord 

som ”aktivitet”, ”meraktivitet” og ”takstmodel” er gennemgående. Sygehuset har også forsøgt at udnytte 

kapaciteten bedst muligt med indførelse i 1990’erne af koordinerende sygeplejersker og i 2010’erne af 

flowmastere, flowkoordinatorer og kapacitetskonferencer, som skal bidrage til den bedst mulige 

kapacitetsudnyttelse samt sikring af et kontinuerligt patientflow, så patienterne ikke er indlagt længere 

end højest nødvendigt. Til sidst handler det om satsningen på innovation og forskning med 

etableringen af et Forskningens Hus i 2015 (Region Sjælland 2016c), som er en opfyldelse af regionens 

forpligtelse jf. Sundhedsloven om at initiere regional forskning (Vallgårda 2016, p. 166) 

 

Holbæk Sygehus’ specialiseringspraksis 

Holbæk Sygehus’ specialiseringspraksis i denne periode har handlet om forskellige ændringer i 

indretningen af medicinsk afdeling og sygehuspraksis, som i stigende grad er baseret på ambulant 

behandling. Der har ikke været de store ændringer i oprettelse af nye specialer ift. den foregående 

periode, hvilket kan handle om, at Sundhedsstyrelsen har overtaget retten til at bestemme oprettelsen af 

nye specialer i modsætning til tidligere, hvor lægerne på sygehuset havde afgørende indflydelse. På 

Holbæk Sygehus bliver der dog, i lighed med andre sygehuse i og udenfor regionen, etableret en 

akutafdeling i 2009, som skal være indgangsport til sygehuset for alle akutte patienter (Steenberger 

2009). 

Specialiseringen bliver vægtet i indretningen af medicinsk afdeling. Det kommer til udtryk ved, at de 

medicinske afsnit fra anden halvdel af 1990’erne ikke længere bliver betegnet med bogstaver B 1-6 og 

L43 i oversigter over afsnittene i sygehusets interne telefonbøger. Der refereres i stedet til et lægefagligt 

grenspeciale af det overordnede medicinske speciale såsom ”Kardiologisk afsnit”, ”Gastroenterologisk afsnit” 

og ”Nefrologisk/endokrinologisk afsnit. I den foregående historiske periode havde de i sygehusets oversigter 

stået som fire medicinske afdelinger,44 i modsætning til de kirurgiske afdelinger, som var opdelt med 

reference til de kirurgiske grenspecialer. Vægtningen af de medicinske grenspecialer forstærkes af, at 

medicinsk afdelingsledelse i 1997 beslutter, at alle de medicinske læger fremadrettet skal tilknyttes et 

                                                           
42 Der eksisterer fortsat i dag et sundheds-og akuthus i Kalundborg og et sundhedscenter i Odsherred. 
43 Med undtagelse af ”dialyse”, som står i parentes ved afsnit B5.  
44 Med undtagelse af lungemedicinsk og langtidsmedicinsk afdeling, som stod nævnt særskilt. 
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specialafsnit i modsætning til tidligere, hvor det kun havde været fem overlæger, som var fast tilknyttet 

hver deres specialeafsnit, mens resten af lægegruppen ”svævede frit rundt i systemet”. Tiltaget handler om en 

stræben efter kontinuitet for både læger og patienter, idet det ikke er unormalt, at 15-20 læger går 

stuegang på samme afsnit i løbet af en måned (Faarvang & Larsen 1997). Den ændrede vægtning på 

sygehusets medicinske afdeling kan ses at være på forkant med den nationale revision af den lægefaglige 

specialestruktur og speciallægeuddannelse i begyndelsen af 00’erne, hvor de medicinske grenspecialer og 

speciallæger bliver prioriteret ved at gøre grenspecialerne til selvstændige specialer, mens det 

overordnede intern medicinske speciale bliver nedlagt (Sundhedsministeriet 2000). At de medicinske 

afsnit har specialbetegnelser og er tilknyttet egne speciallæger er i dag selvfølgelig praksis på sygehuset.  

Specialiseringen bliver også gennemgående i indretningen af sygehusets ambulante medicinske praksis 

først i perioden. Der er i 1990’erne kommet medicinske specialambulatorier til, som udbygges med 

specialdagafsnit for at aflaste den stigende belastning på de medicinske afsnit (Faarvang & Larsen 

1997). Udbygningen af den ambulante praksis indikerer, at sygehuset i lighed med den nationale 

sygehuspraksis prioriterer mere ambulant behandling, og at sygehuset er vendt tilbage til fokus på 

behandling fremfor plejen. Denne prioritering af den ambulante behandling fortsætter og i driftsaftalen 

fra 2013 står f.eks. om sygehusets indsatser: ”En anden indsats er, et fokus på om nogle indlæggelser kan 

omlægges til ambulante forløb” (Region Sjælland 2013). Oprettelsen af et fællesmedicinsk ambulatorium i 

2016, med samlingen af flere medicinske specialer, kan ses som en tilbagevenden til tidligere tiders 

prioritering af det mere generelle interne medicinske speciale. Som leder af Fællesmedicinsk 

Ambulatorium overlæge Anne Jung italesætter det: ”på en måde er det jo bare tilbagevenden til de gamle 

internmedicinske ambulatorier” (Larsen 2017). 

 

Luftfoto af Holbæk Sygehus 2006 med den tidligere arbejds- og sindssygeanstalt (1) og siden kaldet ”sygehjemmet” i forgrunden. Yderst til højre kan skimtes den tidligere 

sygeplejeskole (2), mens der på den modsatte side af baneoverskæringen ses den ældste 1927-bygning (3), Krumbygningen (4), de andre fløje samt de fire tilbyggede afdelingsfløje (5) fra 

00erne. Kilde: Holbæk Sygehus. 

1 

2 
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Der bliver også gennemført udbygninger i lighed med de foregående perioder og fra 1998 til 2007 pågår 

en større renovering og udbygning, hvor sygehuset bl.a. får forhal i glas samt fire afdelings-fløje ud mod 

Akacievej/Gl. Ringstedvej (Pohl 2007). Dette kan ses i lyset af centraliseringen af sygehusvæsenet i 

amtet og regionen, som skaber behov for flere sengepladser på Holbæk Sygehus. Det handler desuden 

om en udbygning ifm. etableringen af Akutafdelingen (Region Sjælland 2010). Sygehuset har 

bygningsmæssigt siden oprettelsen i 1844 oplevet en voldsom vækst og ekspansion, som tydeligt 

illustreres af en sammenligning af de første fotos af sygehuset med luftfoto fra 2006. Væksten er også 

tydelig i antallet af sengepladser og ansatte, hvor der i 1844, udover de 16 lemmer, var plads til 12 

sindssyge og 12 somatisk syge og en stab omfattende ansatte overlæge, en inspektør, en sygevogterske 

og tre piger, mens sygehuset i 2014 har 322 sengepladser og 1600 ansatte (Region Sjælland 2014b).  

 

Holbæk Sygehus’ styringspraksis 

Sygehusets styringspraksis til realisering og aktivering af sygehusets praksis består af interpellation via 

professionalisering, specialisering samt nye styringsværktøjer, som sidst i perioden for alvor begynder at 

vinde fodfæste. 

Der sker en professionalisering af flere faggrupper i takt med, at sygehusets praksis bliver mere og mere 

avanceret. Sygehjælperne opkvalificeres til SSA’er for dog, ifølge en FOA-undersøgelse, at opleve at 

blive presset ud i slutningen af perioden. Det handler bl.a. om, at deres stillinger typisk bliver sparet 

væk på afdelingerne eller konverteret til sygeplejerskestillinger ud fra den antagelse, at den komplicerede 

avancerede behandling bør udføres af sygeplejersker (Dahl-Rasmussen 2010). SSA’ernes oplevelse af 

ekskludering fra sygehusets praksis synes at understøtte, at det ikke er pleje, men avanceret behandling, 

som sygehuset lægger vægt på.   

Der sker også en stigende specialisering blandt sygeplejersker. Det handler om fremkomsten og 

betegnelsen af ”specialesygeplejersker”, der er specialister indenfor de lægefaglige specialer, hvor de 

overtager opgaver, lægerne tidligere har varetaget. I 1999 overtager sygeplejersker i lunge-

allergiambulatoriet lægelige opgaver såsom optagelse af patientens anamnese (Centralsygehuset i 

Holbæk 1999). I 00’erne opstår i Vestsjællands Amt en ny uddannelse som behandlersygeplejersker, 

som overtager skadestuehenvendelserne i de nyoprettede skadeklinikker. Amtet er det første, som 

indfører ”sygeplejerskebemandede skadeklinikker på alle sine sygehuse” (Leick 2003). I 00’erne bliver også 

oprettet en sygeplejebaseret hypertensionsklinik, hvor sygeplejersker, jf. foto nedenfor, overtager 

lægelige opgaver som justering af patienternes medicinske behandling (Simper m.fl. 2009). 

Der kommer også andre typer af specialiserede sygeplejersker til. Det handler i 1996 om en 

uddannelsessygeplejerske, som er en stabsfunktion tilknyttet personaleafdelingen. Funktionen har til 

opgave at: ”koordinere og administrere praktikuddannelsen for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter, at 

optimere uddannelsesmiljøet på Centralsygehuset i Holbæk” (Centralsygehuset i Holbæk 1998). Der kommer på 

afsnittene desuden sygeplejersker, som fungerer som uddannelsesansvarlige praktikvejledere. De nye 

uddannelsessygeplejerskefunktioner indikerer en vægtning af uddannelse af sygeplejestuderende og 

SSA-elever. 

Sygeplejersker begynder også at forske, i lighed med lægerne, indenfor f.eks. tværsektorielle 

problematikker, som kan ses som værende i overensstemmelse med regionens forskningsforpligtelse jf. 

Sundhedsloven. Region Sjælland har således egen forskningsstrategi, hvori der satses på ”at fremme 
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forskning inden for MVU-området45” og ”tværsektorielle forskning med kommuner” (Region Sjælland 2015d). I 

2016-’17 indleverer og siden forsvarer den første sygeplejerske således sin ph.d.-afhandling udgående 

fra Holbæk Sygehus med et projekt omhandlende patientovergange mellem sygehus og primær sektor 

(Høgsgaard 2016). Ph.d.-projektet kan også ses som del af denne forskningsstrategi. 

De koordinerende sygeplejersker kommer også til (Faarvang & Larsen 1997) og er en forløber for 

flowkoordinatorerne, der i 2016 (Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2015, 20 november) erstatter dem 

og samtidig hermed overtager koordineringen af patientforløb på hele sygehuset. Skiftet for 

koordinerende sygeplejersker til flowkoordinatorer betoner vægten på skabelse af flow ifm. 

koordineringen af patienternes indlæggelsesforløb. 

Blandt lægerne kommer tilsvarende nye funktioner til som flowmasterfunktionen i Akutafdelingen, som 

tillige skal bidrage til opretholdelse af patientflowet. Der er samtidig speciallæger, der bliver udfaset. Det 

handler om de intern medicinske overlæger, der har mistet berettigelse med nedlæggelse af deres 

speciale i 2004. En interviewet intern medicinsk overlæge betegner sig således som tilhørende en 

”restgruppeproblematik” og beretter om i modsætning til tidligere at være udelukket fra deltagelse i 

ambulatorievirksomhed pga. ikke at være medicinsk grenspecialist. Overlægen siger om dette: ”Jeg er 

ikke lige så værdifuld som en grenspecialiseret sådan set med forretningens øjne, fordi jeg mangler den der 

grenspecialisering” (Ovl. R). 

 

Foto fra hypertensionsklinikken på Holbæk Sygehus, hvor sygeplejerske Minja Tobiassen målte en patients blodtryk. Kilde Sygeplejersken (13) 2011 

Udover professionaliseringen og specialiseringen kommer der nye styringsværktøjer til, der kan ses som 

tilhørende de nye NPM-styringsværktøjer, som skal bidrage til effektiv udnyttelse af sygehusets 

ressourcer og kapacitet.  

Det handler for det første om indførelse af forskellige typer sammenligning eller benchmarking af 

funktioner på tværs af sygehusene, som kan skabe konkurrence mellem udbydere og mellem de 

professionelle og derigennem initiere udvikling, effektivitet og skabelse af kvalitet. Der bliver f.eks. 

foretaget benchmarking på ”servicegraden” hos de ansatte på sygehusapoteket i Holbæk ift. andre 

sygehuse (Sørensen & Steen 1998).  

                                                           
45 MVU står for Mellemlang Videregående Uddannelser. Herunder indgår sygeplejerskerne. 
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Det handler for det andet om handlingsanvisende værktøjer, der kan bidrage til, at de professionelle 

foretager undersøgelse, pleje og behandling på en bestemt standardiseret måde i et givent patientforløb, 

som sikrer både effektiv ressourceudnyttelse og kvalitet. Det er f.eks. ”triage”46, som kommer til med 

etableringen af Akutafdelingen i slutningen af perioden, og som er en måde hvorpå sygeplejerskerne 

kan vurdere og opdele patienterne ift., hvor hurtigt at patienterne bør tilses af en læge (Steenberger 

2009). I 2010’erne kommer det Basale Observation Skema47 (BOS), som er en måde at identificere 

udviklingen af kritisk sygdom hos patienterne på, baseret på måling af deres vejrtrækning, saturation 

(iltmætning), temperatur, blodtryk, puls og bevidsthedsniveau, og som foreskriver særlige handlinger. I 

2012 kommer tryksårscreeninger (Braden-scoringer) til, som er en måde at vurdere patientens risiko for 

udvikling af tryksår på (Region Sjælland 2012c). Der er også sket en digitalisering af læger og 

plejepersonalets kommunikationsredskaber såsom lægejournalen og sygeplejekardex, som der allerede i 

den sidste periode blev skabt grundlag for med indførelse af EDB, som administrationschef Dissing 

Sørensen allerede dengang så store potentialer i. Lægernes journal bliver i løbet af 00’erne gradvist 

digitaliseret, da journalen går fra en papir- til en elektronisk udgave. Det samme sker med 

sygeplejerskernes sygeplejekardex, som i 2013 bliver erstattet af en elektronisk 

sygeplejedokumentation48 (ESD). Med digitaliseringen bliver kommunikationsredskaberne og særligt 

sygeplejedokumentationen organiseret på en særlig handlingsanvisende måde, som udfoldes i lighed 

med de andre styringsværktøjer i kapitel 12 i forhold materialiseringen i de gamle medicinske patienters 

indlæggelsesforløb. Der bliver desuden i 2009 implementeret pakkeforløb for hjertepatienter i 2009 

(Region Sjælland 2009) og i 2012 Den Dansk Kvalitets Model (DDKM) (Region Sjælland 2012c). 

DDKM består af standarder dækkende alle former for sygehuspraksis fra organisatoriske forhold til 

pleje og behandling, mens pakkeforløb for forskellige sygdomme foreskriver bestemte standardiserede 

måder at tilrettelægge undersøgelse og behandling (IKAS 2018) (Sundhedsdatastyrelsen 2018).  

En tredje form for styringsværktøjer er kontrolværktøjer, som kan kontrollere de professionelles 

arbejde gennem forskellige stikprøvekontroller af f.eks. de handlingsanvisende scoringer og screeninger, 

så de kontinuerligt bidrager til en effektiv ressourceudnyttelse. I 2014 bliver der således implementeret 

LEAN-tavler (forbedringstavler) med KPI’er49 på alle sygehusets afdelinger (Region Sjælland 2014a). 

KPI står for Key Performance Indicator og er særligt udvalgte parametre, som afdelinger og afsnit 

bliver målt på via forskellige former for stikprøvekontroller med fastsatte procentsatser, f.eks. 

journalaudits50. KPI’erne anvendes også i dag og dækker måling af kvalitet, flow, produktivitet og 

kampagne. De bliver bestemt på både sygehus-, afdelings- og afsnitsniveau (Sygehusledelsen, Holbæk 

Sygehus 2015). De professionelle bliver også i dag belønnet, når de lever op til mål for de udvalgte 

parametre. På de medicinske afsnit belønnes f.eks. med lagkager, når der ikke har været 

tryksårsudvikling hos patienterne i 100 dage.   

De nye kontrolværktøjer skaber behov for professionelle, som kan være tovholdere og gennemføre 

f.eks. stikprøvekontroller. Det bliver sygeplejerskerne, som også i dag fungerer som f.eks. 

kvalitetsmedarbejdere, forbedringsagenter og LEAN-medarbejdere.  

                                                           
46 Triage defineres jf. Akutafdelingens retningslinje som: ”Triage kommer af det franske ord trier, som betyder ”sortere” 
(Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2015). 
47 Holbæk Sygehus er siden overgået til at anvende et andet observationsskema ”Early Warning Score (EWS) - systematisk 
observation og risikovurdering af indlagte patienter samt dertil hørende handlingsalgoritme”, som umiddelbart synes at have mange 
ligheder med BOS-skemaet (Region Sjælland 2017b). 
48 Oplysninger om implementering af BOS, digitaliseret lægejournal og ESD er fra Koncern IT i Region Sjælland 2018. 
49 LEAN og KPI’er refererer til ledelsesværktøjer, som oprindeligt stammer fra det private erhvervsliv (Vallgårda 2016). 
50 Journalaudits er gennemgang af et bestemt antal tilfældige journaler ift. målopfyldelse af bestemte mål, handlinger etc. 
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Holbæk Sygehus’ praksis for gamle medicinske patienter 

Holbæk Sygehus har ligesom i foregående periode fokus på geriatrisk praksis for gamle patienter og på 

samarbejdet med Holbæk Kommune.  

I 1996 får Holbæk Centralsygehus et særligt ”geriatrisk team”, som er specialiseret i indlagte gamle 

patienter. Geriatrisk team er et tværfagligt team bestående af en fysioterapeut, en ergoterapeut, en 

sygeplejerske, en geriatrisk overlæge og en lægesekretær, som har til formål at ”sikre den bedst mulige 

behandling og det mest hensigtsmæssige indlæggelsesforløb for gamle mennesker, indlagt i medicinsk afdeling”. Teamets 

opgaver er vurdering af ny-indlagte gamle og gamle på de medicinske afsnit med henblik på 

overflytning til geriatrisk afsnit og vejledning og rådgivning til de medicinske afsnit omkring geriatrisk 

praksis samt udskrivelse og samarbejdet med primær sektor (Centralsygehuset i Holbæk 1996).  

I 1997 bliver en ny samarbejdsmodel implementeret mellem centralsygehuset, Holbæk Kommune og de 

praktiserende læger, der har titlen ”Patienten mellem to stole” og er udviklet af en arbejdsgruppe af læger, 

sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter fra centralsygehuset og kommunen samt en praktiserende læge. 

Modellen har til hensigt at styrke samarbejdet omkring udskrivelse af gamle mennesker med 

”aldersbetinget funktionsnedsættelse”, så indlæggelsestiden bliver reduceret samt at undgå funktionstab ved 

en hurtig og individuel tilpasset træning (Centralsygehuset i Holbæk 1997). Hvor den geriatriske 

overlæge Hjermind i sidste periode havde fokus på, at de gamle kunne komme i klemme eller falde 

mellem to stole ift. specialerne, er det nye tiltags fokus mere overgangen mellem sygehus- og primær 

sektor.  

Indførelse af det geriatriske team og en ny samarbejdsmodel kan ses som eksempler på sygehusets 

optagethed af at få udskrevet de gamle til primær sektor og som led i den ændrede opgavefordeling 

mellem sygehuse og kommuner på nationalt plan, som bliver særlig tydelig med Strukturreformen. Det 

geriatriske team bliver siden nedlagt for at blive genetableret som et tværfagligt, tværsektorielt og 

tværkommunalt team i 2017 (Holbæk Sygehus 2017), hvilket igen understøtter den ændrede 

opgavefordeling. 

På sygehuset indføres desuden i 2016 ”akut geriatri”51, hvor sygehusets geriatriske afsnit i modsætning til 

tidligere modtager patienterne direkte fra Akutafdelingen og fortrinsvis indenfor 48 timer. Som den 

specialeansvarlige overlæge Solvejg Hennebjerg udtaler: ”Vi er gået fra at være et speciale, der udskriver og lige 

pudser det sidste af til at være et diagnostisk speciale” (Holbæk Sygehus 2016, 18. marts). 

 

Holbæk Sygehus’ professionelle 

Holbæk Sygehus’ drift tager i den sidste periode form af en kapitalistisk produktionsmåde, som tog 

over på sygehuset i slutningen af den foregående periode. Den skaber særlige eksistensbetingelser for 

karriere- og lønarbejderlivsformerne. 

Region Sjælland er ejere af sygehusene i regionen og skal sikre, at de tilsammen leverer den nødvendige 

sygehusaktivitet på baggrund af en fornuftig ressourceudnyttelse, mens Holbæk Sygehus’ fokus er, som 

en anden virksomhed, skabelse af meraktivitet baseret på større aktivitet og bedre ressourceudnyttelse, 

som kan give tildeling af flere ressourcer fra regionens pulje og derved opretholde legitimitet. Der er til 

realisering af Holbæk Sygehus’ agenda ansat en sygehusledelse. Fra 1990 og til slutningen af 1990’erne 

                                                           
51 Begrebet ”akut geriatri” er et begreb, der også arbejdes med indenfor Dansk Selskab for Geriatri, som i 2016 fremkom 
med idekatalog med afsæt i begrebet (Dansk Selskab for Geriatri 2016).   
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bliver sygehuset således ledet af en sygehuschef, en cheflæge og en chefsygeplejerske, som erstatter de 

tidligere administrationschefer, overlæger og forstanderinder. Anvendelse af ”chef” i titlerne synes at 

understrege virksomhedstankegangen. Sygehuschefen har universitær baggrund som typisk cand.polit., 

hvilket er en udvikling, der startede med administrationschef Caspersen.  Herefter synes at følge en 

turbulent tid for sygehuset med forskellige ledelsesstrukturer og - konstellationer på tværs af amtets og 

regionens sygehuse og med mange forskellige ledere i 00’erne. I slutningen af 1990’erne kommer 

således en ny ledelsesstruktur med funktionsbærende enheder i sygehusvæsenet i Vestsjællands Amt. De 

funktionsbærende enheder består af ledelser, der fungerer på tværs af sygehusene i amtet indenfor en 

bestemt funktion eller et lægefagligt speciale, hvormed den tidligere form for hospitalsledelse forsvinder 

for en tid (Bendix m.fl. 2008, p. 163-164). På Holbæk Sygehus sidder ifølge de interne telefonbøger 

f.eks. ledelsen af den funktionsbærende medicinske enhed, kaldet Medicinsk Center, som står for de 

medicinske afdelinger på tværs af sygehusene og bliver ledet af en centerchef og vicecenterchef, som er 

hhv. en læge og en sygeplejerske. I en kort overgang er det sygeplejersken, som er konstitueret 

centerchef, mens lægen er vicecenterchef. De funktionsbærende enheder fortsætter frem til 

Strukturreformen i 2007, hvorefter de forsvinder (Bendix m.fl. 2008, p. 164). Med Holbæk Sygehus 

som del af Sygehus Nord i 2008 bliver sygehuset ledet af en decentral ledelse, mens det igen får egen 

sygehusledelse i 2012, da det bliver et selvstændigt sygehus. Sygehusledelsen består herefter af en 

cand.polit.-uddannet sygehusdirektør, en sygeplejefaglig vicedirektør og en lægefaglig vicedirektør. 

Det er i perioden med de mange omorganiseringer og centraliseringer af sygehusvæsenet i Vestsjællands 

Amt og Region Sjælland svært at få overblik over, hvem der har ansvaret for Holbæk Sygehus. Det er 

imidlertid tydeligt, at der er mange udskiftninger af sygehuschef, cheflæge og chefsygeplejerske. En 

ansat på sygehuset oplever de mange ændringer således: ”et kraftigt gennemtræk på direktionsgangen i amtet, 

udskiftning af centerledelser” (Holbæk Sygehus 2006). De mange udskiftninger indikerer, at der er tale om 

andre typer af ledere end i de foregående perioder, hvor både inspektører, overlæger og forstanderinder 

havde lange, for flere livslange, ansættelser og nærede et særligt tilhørsforhold til sygehuset og 

lokalsamfundet. De nye typer af ledere har i tråd med den kapitalistiske produktionsmåde træk af 

karriere- eller lønarbejderlivsformene. For flere af sygehuscheferne i 1990’erne kan jobbet ses som led i 

deres karriere og som platform til andre spændende job, hvoraf én f.eks. siden bliver 

kommunaldirektør. For andre kan det handle om god løn eller en blanding. Deres mål er ikke, som 

tidligere tiders overlæger og inspektører, sygehusets ubetinget overlevelse, idet de altid kan finde 

ansættelse og skabe karriere i en anden virksomhed.  

Læger og sygeplejersker kan i lighed med den foregående periode analyseres ud fra lønarbejder- og 

karrierelivsformerne, som for dem bliver den gode måde at være hhv. læge og sygeplejerske på.  

Lægerne gør karriere indenfor deres respektive specialer ved f.eks. at gennemføre forskning, som de 

siden får publiceret og opnår anerkendelse for. På sygehuset findes i dag speciallæger, f.eks. en 

børnelæge, der er nationalt anerkendt for sin forskning i børn og fedme. Lægerne oplever, at 

specialetilknytningen giver identitet og ekspertstatus En interviewet overlæge siger:  

”Jeg synes det er rigtig sjovt at sidde og lave ekkoer for eksempel og se, hvordan hjertet fungerer, visualisere 

og se på det direkte, det betyder meget for én, for mig, for at sige det, identitetsmæssigt at man have det 

speciale, som man synes, man er rigtig god til (...) Og vi bliver jo også spurgt som eksperter” (Ovl. H). 

De synes ikke i samme grad som tidligere at føle en særlig forpligtelse eller tilhørsforhold til sygehuset, 

idet flere i deres fritid foretrækker at tage ekstra arbejde i det private fremfor på sygehuset. I 2007 er 

Holbæk Sygehus udfordret af for få læger indenfor det kirurgiske felt og bliver nødt til at aflyse 

operationer. En cheflæge udtaler derom: ”at arbejde ekstra i det offentlige er blevet lavere i takt med, at stadig flere 
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læger har bijob ved et privat sygehus” (Dagbladet Køge 2007, 8. oktober). Flere af de interviewede lægers 

fokus i dag er deres speciale og ikke behandlingen eller sygehuset som helhed. En overlæge siger: ”Jeg 

må koncentrere mig om det kardiologiske, som det folk kommer for, og få løst deres kardiologiske problem. Det synes jeg 

er det vigtigste for mig, der må man være lidt skruppelløs og skære igennem” (Ovl. H), mens en anden siger: ” Jamen 

det er det jo fordi det er jo det speciale, du har arbejdet med i mange år, ikke også, det vil du gerne vedligeholde, det siger 

da sig selv, den faglige interesse er jo størst i kardiologien for mig” (Ovl. K). 

Sygeplejerskerne kan på samme måde som lægerne ses at jagte ”karriere” og ”lønløft”. En sygeplejerske 

udtaler ifm. at være blevet behandlersygeplejerske og dermed selvstændigt kunne håndtere 

skadestuepatienter: ”Det har været utroligt spændende at udvide sit arbejdsfelt. Mange af os har oplevet en større 

arbejdsglæde og opblomstring”. Behandlersygeplejerskeuddannelsen kan samtidig, som sygeplejerskernes 

fagforening nævner i samme artikel, give”et lønløft” (Andersen 2005). Det handler for sygeplejerskerne 

om at opleve at være betydningsfuld på en måde, som sygehusets praksis skaber særlige 

mulighedsbetingelser for. En interviewet specialesygeplejerske siger: ”Jeg er faktisk stolt af at være 

kardiologisk sygeplejerske, at jeg ikke bare er sygeplejerske og en der sidder og drikker kaffe hele dagen lang eller er på 

nettet, nej jeg har en funktion og en vigtig funktion i samfundet”. Det at være specialist er så attraktivt for 

sygeplejerskerne, at de gerne står i kø til bestemte medicinske specialer, typisk det kardiologiske. 

Sygeplejersken siger videre: ”Jeg måtte vente halvandet år på et andet afsnit, var det jo bare, jeg ventede jo bare de 

halvanden år. Jeg har selvfølgelig udviklet mig i de halvanden år, men det har jo kun været en venteposition” (Dybbro 

2009).  En anden interviewet sygeplejerske oplever ligeledes at være specialist og dermed ekspert som 

betydningsfuldt: ”Jeg synes det betyder meget at tilhøre et speciale og det der med, at man ligesom kan blive, hvad skal 

man sige, god lidt mere god til noget lidt mere afgrænset, det er også sjovt at man er det fremfor den lidt mere generelle” 

(Spl. B). 

At der er tale om andre typer ansatte end tidligere indikeres også af, at sygeplejerskerne bliver forsøgt 

rekrutteret på baggrund af muligheden for at arbejde indenfor ”spændende” specialer, og ikke som 

tidligere muligheden for en embedsbolig. Ifm. mine feltobservationer observerer jeg, hvordan 

sygehusets medicinske afdeling i 2015 i forsøget på at tiltrække sygeplejersker vælger at give et tidligere 

modtageafsnit, med karakter af det udfasede intern medicinske speciale, en hjertemedicinsk titel. Der 

synes således ikke efter titelændringen at kunne iagttages store ændringer i patient-sammensætningen, 

som fortsat overvejende er de gamle interne medicinske patienter. Ligesom der på afsnittet er opsat 

hjerteovervågningsudstyr, som kun et fåtal af plejepersonalet er i stand til at håndtere og reagere på. 

Specialiseringen synes i dette eksempel også at blive brugt til at få speciallægerne til at tage ansvar for 

helheden, som jo under tidligere tiders produktionsmåder og måder at være læger på var mere 

almindelig. Titelændringen kan således ses som en måde at få de hjertemedicinske læger til at tage 

ansvar for de intern medicinske patienter, hvilket lægerne er bevidst om. Det fremgår af en udtalelse fra 

en overlæge, som siger: ”så skal vi passe plejehjemsbeboer, mens der er 800 ekkoer, som venter på os”. Læger yder 

tillige modstand i form af at sabotere afsnittets daglige tavlemøder ved at være til stede, men ikke være 

deltagende.    

Plejepersonalet udfordres af produktionstankegangen i sygehusets praksis. I 00’erne bliver 

arbejdstilsynet inddraget på medicinsk afdeling på Holbæk og Slagelse sygehuse pga. dårligt psykisk 

arbejdsmiljø. Plejepersonalet oplever kontinuerligt massiv overbelægning og ikke at have mulighed for 

at yde omsorg for patienterne, mens de af ledelsen bliver mødt med, at belægningstallene ikke er 

alarmerende (Havemann 2001a). En oversygeplejerske erkender diskrepansen mellem virkelighed og 

belægningstal: ”Det er rigtigt, at belægningsprocenten ikke viser virkeligheden (…) Men da det er 

belægningsprocenterne, som Sundhedsstyrelsen har anerkendt, og som offentliggøres over for bl.a. amtspolitikere, er det de 
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tal, vi må forholde os til” (Havemann 2001b). Oversygeplejerskens udtalelse understreger vægtningen på tal 

som afdelingen og sygehusvæsenet i stigende omfang bliver målt på.  

Sygeplejerskerne oplever også, at de nye handlingsvisende styringsværktøjer bestemmer, selvom de ikke 

er meningsgivende. En interviewet sygeplejerske siger: 

” for eksempel skal vi jo braden-score, og det skal vi på alle patienter, det er sådan besluttet, og her hos 

os, der får vi sindssygt mange unge patienter, som er friske og selvhjulpne, og de skal braden-scores, og det 

synes jeg bare er sådan noget irriterende noget, fordi den tid jeg bruger på at stå og snakke med dem om, 

har du nogen sår og må jeg lige kigge dig på ryggen, dem kunne jeg bruge på noget andet, som var mere 

relevant for patienterne” (Spl. B).  

Produktionslogikken i sygehusvæsenets praksis aflejres i dag også i de professionelles sprog med ord 

som f.eks. ”omsætning”, ”flaskehalse” og ”output”. En afdelingssygeplejerske taler om at: ”hjerteafdelingen har 

en kæmpe omsætning” (Afd. spl. N), mens en flowkoordinator fortæller om sin funktion: ”at få flowet til at 

glide, få det hele til at på en eller anden måde hænge sammen og forebygge at der opstår flaskehalse rundt omkring” 

(Flowkoord. B) og en anden afdelingssygeplejerske taler om: ”at få overblik over outputtet” (Afd. spl. K), 

forstået som antallet af udskrivelser. 

Afdelingssygeplejerskerne oplever i dag en forskel mellem de nyuddannede og de gamle sygeplejersker, 

som er interpelleret under tidligere tiders måde at være sygeplejerske på. En afdelingssygeplejerske siger: 

”Nogle gange kan det faktisk godt være lidt nemmere at forme de nye efter den verden vi har nu, altså nogle af de gamle 

har jo ikke været skolet til LEAN, de gamle stritter jo enormt imod på LEAN og på KPI og kontrol og 

dataindsamling” (Afd. spl. A). En anden afdelingssygeplejerske fortæller, at de af plejepersonalerne, som 

ikke kunne indfinde sig med de nye styringsværktøjer, er rejst og afdelingssygeplejersken oplever ikke i 

dag: ”at der er så mange der egentlig reagerer, i begyndelsen var der mange, der reagerede på BOS” (Afd. spl. N). 

 

Sygeplejersker, formentlig behandlersygeplejersker, og læger på Holbæk Sygehus Akutafdeling ca. 2012. Tv. den elektroniske patientoversigtstavle IMATIS, 

som implementeres i 2011-12. Kilde: Pjecen ”Udviklingen af Region Sjællands sygehuse” (Region Sjælland 2012b). 
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Det synes for sygeplejerskerne ubønhørligt slut med tidligere tiders position som ”lægens assistent”, idet 

de med de mange nye funktioner gradvist opnår mere indflydelse og magt på sygehuset. Det kommer til 

udtryk ved, at det i 00’erne i en kort periode er en sygeplejerske, der fungerer som centerleder af 

Medicinsk Center, mens overlægen er vicecenterleder. Det kommer også til udtryk ved, at 

sygeplejerskerne overtager dele af lægernes tidligere domæne, såsom specialesygeplejersker og 

behandlersygeplejerskerne, der selvstændigt vurderer og behandler forskellige patientgrupper. Nogle 

læger oplever med dette skift i sygeplejerskernes praksis fra at omhandle pleje og omsorg til behandling, 

at ”nu taler vi samme sprog” (Andersen 2005). Andre oplever at mangle tidligere tiders sygeplejerske og 

læge-sygeplejerske-relation. En overlæge siger: ”Jeg mangler den der kompetente ekspertsygeplejerske, som ved det 

hele, altså hvor vi bare behøver at se på hinanden” (Ovl. R). 

Begrebet omsorg synes at være udgået af de professionelles sprogbrug, hvilket kan tolkes som, at det 

ikke længere er omsorg, der lægges vægt på i udøvelsen af pleje og behandling. Af de 20 interviewede 

professionelle anvendes begrebet af en enkelt afdelingssygeplejerske ifm. hendes kritik af 

sygeplejerskeuddannelsens fokusering på omsorg, som betyder, at sygeplejerskerne lader patienterne 

ligge i sengen fremfor at mobilisere dem. Hun siger ”Jeg tror, vi simpelthen er skolet til omsorg i mit fag, omsorg, 

omsorg, omsorg og når vi lægger fru Jensen ned, vi tror på, at det er godt at ligge ned, når man har fået den her 

lungebetændelse og uhm.., men vi skal altså mobilisere” (Afd. spl. A). Omsorg forbindes her med noget 

negativt. Begrebet anvendes også af den praktiserende læge ifm., at han italesætter primær sektors 

forcer ift. gamle mennesker. Han siger: ”Al omsorgen vil vi jo sagtens kunne udøve herude” (Den praktiserende 

læge). Hans udsagn kan ses som værende i tråd med den nationale agenda og opgavefordelingen mellem 

sygehus og primær sektor. 

 

Holbæk Sygehus’ patienter 

Patienterne bliver flere på Holbæk Sygehus og allerede i begyndelse af perioden oplever særligt 

medicinsk afdeling overbelægning og patienter på gangene. Det betyder, at medicinsk afdeling, som 

nævnt, begynder at satse på ambulant patientpraksis samt indførelse af forskellige funktioner, som både 

kan forhindre patientindlæggelser og, i fald de bliver indlagt, kan få dem fordelt mellem de medicinske 

afsnit. Medicinsk afdeling er i 1995 overbelagt med patienter på gangene, hvorfor afdelingsledelsen 

beslutter at sætte ind med at udbygge specialambulatorierne med specialedagafsnit, som patienterne kan 

henvises til i stedet for at blive indlagt. Desuden bliver der oprettet en ”visi med” og en ”koordinerende 

sygeplejerske” funktion. ”Visi med” er en overlæge, som de praktiserende læger kan rådføre sig med 

omkring patienterne og eventuelt få dem indlagt. ”Visi med” har, udover at indlægge patienterne, den 

mulighed at give dem en tid i et dagafsnit eller et ambulatorium dagen efter og derved undgå en 

indlæggelse. Den koordinerende sygeplejerske skal virke som en ”oversygeplejerske” i aftenvagten og har 

ansvar for ”hensigtsmæssig udnyttelse af den fysiske kapacitet og de personalemæssige ressourcer”. Den 

koordinerende sygeplejerske må ”se om nogle patienter eventuelt kan flyttes til afsnit, hvor der er mere plads” og 

kan tillige flytte personale rundt efter behov (Faarvang & Larsen 1997). Det er således i 1990’erne 

første gang i det historiske kildemateriale, at der bliver talt om at flytte patienter mellem afsnittene. De 

almene eller interne medicinske patienter bliver her nævnt som dem, der kan fordeles med den 

begrundelse, at de kan ligge alle steder. En læge udtrykker således sin tilfredshed med den 

koordinerende sygeplejerskefunktion, som sikrer ”en jævn fordeling af alment medicinske patienter, der kan ligge 

på alle afsnit” (Ibid., 1997). Dette synes i 00’erne at udvikle sig til, at de intern medicinske patienter bliver 

”kastebold” mellem de medicinske specialafsnit med brug af italesættelser som ”det er ikke min patient”. De 

bliver opfattet som en gruppe læger og sygeplejersker som, ifølge deres egne udsagn, skal ”opbevare”, og 
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som kan ”optage” og ”blokere” for det medicinske specialeafsnits ”egne” patienter (Dybbro 2009). De 

professionelle er bevidste om, at de intern medicinske patienter måske ikke får den bedste behandling, 

hvilket de begrunder med manglende viden og interesse, som er afstedkommet af, at de er blevet 

specialiseret. En sygeplejerske siger: ”De patienter der så kommer, som hører uden for specialet, at de ikke får 

optimal behandling. Det tror jeg, der er flere grunde til, dels at man måske ikke interesserer sig så meget for dem, og dels 

at man ikke har så meget viden” (Dybbro 2009). Det blev derfor også legitimt at lade sygeplejerske-vikarer 

passe patienterne. En sygeplejerske siger: ”Nogle gange er det da sådan, at det er vikarerne f.eks., der kommer til 

at passe nogle af de intern medicinske patienter, det kan jeg sagtens sige, for sådan er det” (Dybbro 2009). Brug af 

”min” eller ”mine” patienter-terminologien indenfor specialafsnittene træder også frem i 

feltobservationer, hvor en overlæge siger: ”Altså nu ved jeg ikke, det kan jo godt være der ligger nogen, men ikke 

blandt mine” (Ovl. C), mens en sygeplejerske taler om at være: ”rigtig, rigtig glad for mine patienter” (Spl. B). 

Overlægningen på de medicinske afsnit bliver i 2010’erne et tilbagevendende og kronisk problem, som 

forsøges imødekommet og håndteret med implementering af en plan for forebyggelse og håndtering af 

overbelægning på sygehuset i 2014 (Region Sjælland 2014a). Fra 2015 og frem bliver det en særlig 

målsætning i driftsaftalerne, at der ikke er patienter på gangene, Der står således i driftsaftalen for 2015:  

”Alle overnattende medicinske patienter skal have plads på en patientstue” (Region Sjælland 2015c).  

Sygehuset slås også med genindlæggelser og i 2016 bliver 16,6 procent af de medicinske patienter 

genindlagt indenfor 30 dage efter deres udskrivelse (Region Sjælland 2017c). Genindlæggelserne er en 

gennemgående og tiltagende udfordring for alle sygehuse i Region Sjælland, hvorfor regionen i 2016 

iværksætter en udforskning af årsagerne til de mange genindlæggelser. Udforskningen pågår fortsat 

(Region Sjælland 2016d).    

Den ændrede patientpraksis med at afgrænse og indsnævre patientpraksis til udelukkende at omhandle 

behandling, hvilket der allerede i den anden historiske periode kunne skimtes antydninger af, bliver 

endnu mere tydelig i den tredje periode. Frisør og cafeteria til patienterne, som blev til i 1960’erne med 

tilbygningen af østfløjen, bliver således hhv. udfaset og ændrer karakter. Frisøren forsvinder 

sandsynligvis i 1990’erne, idet den efter 1995 ikke længere fremgår af den interne telefonbog, mens 

cafeteriaet angiveligt efter tilbygningerne i starten af 00’erne bliver erstattet af en kiosk og borde på 

gangen i forhallen. Det oprindelige patientcafeteria bliver i stedet til en personalekantine, hvilket den 

fortsat er i dag. Frisør og cafeteria repræsenterede Heibergs vision om Holbæk Sygehus som et hjem 

eller hotel for patienterne, hvor de hellere skulle blive en dag ekstra, mens kiosk og bordene associerer 

kortere ophold i tråd med sygehusets agenda om at være primært behandlingssted og med satsning på 

korte og gerne ambulante forløb. 

Der bliver desuden prioriteret formidling af viden til patienterne, hvilket tidligere forstanderinde Storm 

Hansen allerede havde været fortaler for i 1970’erne. Det handler helt konkret om undervisning af 

patienterne. En af lungesygeplejerskernes arbejdsopgaver er således undervisning af lungepatienterne, så 

de blev i stand til at håndtere deres sygdom (Centralsygehuset i Holbæk 1999). Ligesom en stor del af 

opgaverne i hypotensionsklinikken omhandler vidensformidling med henblik på ændring af 

patienternes livsstil (Holbæk Amts Venstreblad 2010, 24. november). Vidensformidlingen er i tråd med 

det liberalistiske velfærdsprojekt jf. Buus, hvor viden bliver stillet ligeligt til rådighed, så borgerne frit 

kan vælge og tage ansvar for egen velfærd. 

Den gode måde at være patient på handler om at være borger og bruger. I driftsaftalerne fra 2007-2010 

bliver patienten således italesat som borger og bruger. I driftsaftalen for 2007 skal Holbæk Sygehus, 

ligesom de andre sygehuse i Sygehus Vest, f.eks. stile efter ”høj brugertilfredshed” og ”borgernes førstevalg” 

(Region Sjælland 2007). I borgerbegrebet ligger implicit retten til pleje og behandling qua at være borger 
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i den danske stat, mens bruger kan tolkes som at være forbruger og modtager af sygehusets ydelser 

uden nødvendigvis selv at være aktiv. Den måde kan ses at appellere særligt til lønarbejder-livsformen, 

som netop ser sig som borger og bruger med ret til pleje og behandling. Den tiltagende satsning på 

ambulant behandling og vidensformidling til patienterne signalerer dog nye toner ift. den gode måde at 

være patient, som mere handler om aktiv inddragelse og ansvar for egen sygdom og hjælp til selvhjælp 

og appellerer mere til den selvstændige livsform, hvor en høj grad af autonomi og mindst mulig kontakt 

til sygehusvæsenet vægtes.   

I 2010’erne sker et skift i måden at være patient på. Patienten er fortsat borger, mens bruger er skiftet 

ud med partner. I driftsaftalen for 2014 stiler Holbæk Sygehus efter, at sygehusets praksis skal give 

”værdi for borgeren”, der samtidig bliver set som ”patienten som partner” (Region Sjælland 2014a). 

Partnerskabet går bl.a. ud på, at patienterne og også pårørende skal involveres aktivt og være ansvarlige 

ift. patienternes behandling (Region Sjælland 2015b). Partnerskabet fører til etablering af et patient- og 

pårørenderåd i 2014 (Region Sjælland 2015c) med det formål: ”at inddrage patienter og pårørende i udviklingen 

af sygehuset” (Holbæk Sygehus 2018). Patienter og pårørende bliver i denne sammenhæng til ligeværdige 

sparringspartnere for sygehuset og er samtidig en anden måde at gøre dem aktive og ansvarlige på. 

Sygehusets målsætning om ”patienten som partner” kan ses som i tråd med den liberale velfærdsstat, idet 

patienterne og pårørende i stigende grad bliver gjort ansvarlige ikke kun for egen sygdom men også for 

udviklingen af sygehuset. Nogle livsformer vil fungere bedre som partnere end andre. Det handler om 

karriere- og baglandskvindelivsformerne, som har været vant til at styre, lede og samarbejde i hhv. 

karriere og bagland og derfor ville formå at indtage rollen som samarbejds- og sparringspartner til de 

professionelle. For karrierelivsformen kunne det også give den medindflydelse og medinddragelse, som 

den livsform typisk savner under indlæggelse. Den måde at være patient på harmonerer derimod ikke 

med den selvstændige og husmoderlivsformens stræben efter mindst mulig kontakt med 

sygehusvæsenet eller lønarbejderlivsformens forventning om en passiv modtagelse af sygehusets 

ydelser.  

 

Foto af patient på Holbæk sygehus anno ca. 2012. Kilde: Pjecen ”Udviklingen af Region Sjællands sygehuse” (Region Sjælland 2012b). 
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Sygehusets patientpraksis synes i perioden at gå tilbage fra en situationsorienteret praksis til en mere 

sygdomsorienteret praksis. Sygeplejerskernes praksis er fokuseret på behandling. En følge af 

sygeplejerskernes specialisering, som med afsæt i lægelig fragmenteret viden også er et opgør med en 

situationsbunden praksis. De nye styringsværktøjer tager tillige afsæt i samme form for viden som den 

sygdomsorienterede praksis, hvilket forstærker den.  

 

Sammenfatning 

I den tredje historiske periode ændres mulighedsbetingelserne atter en gang for de tre praksisser. 

Specialiseringspraksissen bliver sat under central statslig kontrol og administration, og der sker ikke på 

samme måde oprettelse af nye specialer. Dog kommer Akutafdelingen til i slutningen af perioden. 

Specialiseringen bliver vægtet på medicinsk afdeling på en anden måde end tidligere, hvilket kommer til 

udtryk i de medicinske specialeafsnitsbetegnelser og lægernes faste specialetilknytning. Denne ændring 

skaber mulighedsbetingelser for overhovedet at tale om at flytte patienter mellem specialafsnittene 

afhængigt af deres sygdom, idet det førhen havde været af mindre betydning, da lægerne gik stuegang 

på skift på alle afsnittene. Sidst i perioden anes dog ambulant en tilbagevenden til en prioritering af det 

almene medicinske fremfor det specialiserede, som dog ikke synes at forplante sig til specialafsnittene. 

Styringspraksissen består af professionalisering, specialisering af de professionelle og 

konkurrenceskabende, handlingsforeskrivende og kontrollerende NPM-styringsværktøjer, der vinder 

indpas. Sygehusets praksis for gamle er optaget af, at få de gamle udskrevet igen til primær sektor. 

Der bliver med sygehusets og praksissernes udvikling skabt ændrede mulighedsbetingelser for 

faggrupperne. Sygehjælperne bliver til SSA’ere og sygeplejerskerne bliver specialister indenfor det 

lægefaglige felt med udvidede kompetencer til følge. Sygeplejerskerne begynder samtidig at forske og få 

forskellige funktioner ifm. de nye styringsværktøjer og fokus på udnyttelsen af sygehusets kapacitet. 

Lægerne får ikke i samme grad nye funktioner og den interne medicinske overlægefunktion synes at 

have svære vilkår, efter at specialet er nedlagt i 2004. Sygehuset har karakter af en kapitalistisk 

produktionsmåde og den gode måde at være læge og sygeplejerske tager afsæt i lønarbejder- og 

karrierelivsformerne, hvor de forskellige professionelle bytter deres kompetencer for karriere og/eller 

løn. Dagene, hvor sygeplejerskerne var ”lægens assistent” er ophørt med sygeplejerskernes stigende 

indflydelse, udvidede specialistkompetencer og indtræden på lægernes tidligere domæne.  

Antallet af patienter på sygehuset er stødt stigende og særligt de medicinske afsnit er under pres. 

Sygehuset slås med overbelægning og genindlæggelser og satser på ambulant behandling og diverse 

tiltag i forsøget på at afhjælpe presset. Hermed bliver den koordinerende sygeplejerskefunktion til, 

ligesom de intern medicinske patienter som en særlig flytbar gruppe, der kan flyttes mellem afsnittene 

for at udjævne belægningen og dermed presset på de enkelte afsnit. Sygehusets praksis synes at skifte 

form og vende tilbage til en mere sygdomsorienteret praksis med satsningen på primært behandling 

samt hjælp til selvhjælp. Parallelt hermed går den gode måde at være patient på fra at være passiv bruger 

og modtager af sygehusets ydelser til at blive afkrævet aktiv inddragelse, hjælp til selvhjælp og ansvar for 

egen sygdom, og for sidst i perioden at være blevet til en partner for sygehuset med ansvar for ikke blot 

egen sygdom, men også sygehusets udvikling. Lønarbejderlivsformen synes at harmonere med 

patienten som bruger, den selvstændige livsform med hjælp til selvhjælp, mens ”patienten som partner” kan 

ses at harmonere med baglandskvinde- og karrierelivsformerne.  

 



 

128 
 

Kapitlets pointer 

På baggrund af en stats-, praksis-, livsforms- og diskursanalyse af materialet fra det kulturhistoriske og 

det nutidige feltarbejde omhandlende Holbæk Sygehus, har jeg forsøgt at afdække, hvordan udviklingen 

og forandringer af sygehusvæsenets praksisser for specialisering, styring og gamle patienter og deres 

indbyrdes samspil skabte mulighedsbetingelser for de særlige udfordringer, som sygehusvæsenets 

indretning i dag synes at give gamles indlæggelsesforløb. 

Mulighedsbetingelserne synes på Holbæk Sygehus at blive skabt i 1990’erne, hvor sygehusets 

specialiseringspraksis på medicinske afdeling i modsætning til tidligere udmønter sig i en vægtning af de 

medicinske grenspecialer, hvilket kommer til udtryk i de medicinske specialafsnitsbetegnelser og i 

lægerne faste tilknytning til de enkelte medicinske specialafsnit. Denne ændring skaber muligheds-

betingelser for overhovedet at tale om at flytte patienter mellem specialafsnit afhængigt af deres 

sygdom, idet det førhen havde været af mindre betydning, da lægerne gik stuegang på skift på alle 

afsnittene. Der er i hele perioden frem til i dag pres på de medicinske afsnit og for at udligne 

belægningen, bliver det legitimt, at det er de almen medicinske patienter, typisk de gamle, som flyttes. 

Den stigende dyrkelse af specialiseringen af de medicinske afsnit betyder, at de professionelle i stigende 

grad sondrer mellem specialepatienter og de almene medicinske patienter og anvender italesættelser 

som: ”Det er ikke vores patient!”. Styringspraksissen betyder en stigende grad af specialisering af 

sygeplejerskerne, ligesom sygeplejerskerne med de nye styringsværktøjer får nye funktioner. Med både 

specialiseringen og de nye funktioner bevæger sygeplejerskerne sig væk fra plejen. Sygehusets praksis 

for gamle synes i højere grad at være optaget af, at få de gamle udskrevet til primær sektor. I perioden 

synes sygehusets patientpraksis at vende tilbage til en sygdomsorienteret praksis med fokus på 

behandlingen, som ikke er befordrende for de gamle og intern medicinske patienter, som har et 

sygdomsbillede, som fordrer mere end behandling. En sygdomsorientereret praksis som de nye 

styringspraksisser med deres tal og målinger synes at støtte op omkring. Sygeplejerskerne forstærker 

denne praksis med deres bevægelse væk fra plejen og ind på lægernes behandlingsdomæne. Den gode 

måde at være patient på handler i stigende grad om at være partner, hvilket i sig selv kan være en 

udfordring for gamle og for flere livsformer. 

Hele denne cocktail kan ses som at betyde, at sygehusvæsenets indretning i dag synes at give særlige 

udfordringer for de gamle. I kapitel 12 vil jeg derfor afdække og analysere, hvordan de tre praksisser 

konkret materialiserer sig i de gamle indlæggelsesforløb. 

Den historiske analyse har i øvrigt vist, at der allerede på Holbæk Sygehus med den geriatriske overlæge 

Hjermind eksisterede en bevidsthed om specialiseringspraksissen og specialafsnittenes udfordringer ift. 

gamle. Der var også i 1970’erne opmærksomhed på overgangen fra sygehuset til primær sektor for 

denne gruppe, hvilket er en problematik, som fortsat optager, idet sygehusets første sygeplejerske ph.d. 

også har haft fokus på netop de overgange i sit ph.d.-projekt. I 1970’erne afprøvedes initiativer som en 

akutsygeplejerske, som fulgte op og rykkede ud hos syge gamle. Initiativet kan ses som en forløber for 

vor tids følge-op-ordning, og Holbæk Sygehus og Kommune kan anskues historisk som værende 

pionerer på det geriatriske felt. Den historiske analyse har også vist, at sygehusets udvikling ikke er 

blevet til på en selvfølgelig måde, men er sket gennem kampe mellem byer, sygehuse og amt/region, 

hvor Holbæk Sygehus har formået at opretholde den fornødne berettigelse. Ligesom analysen har vist, 

at sygehjælperne ikke kom til pga. sygeplejerskemanglen i 1950-70’erne, men som led i etableringen af 

et krigs- og katastrofeberedskab på et tidspunkt, hvor den kolde krig var allestedsnærværende. Efter 

denne historiske afdækning vil jeg i næste kapitel se på, hvem de gamle medicinske patienter er i dag, 

hvilket er gjort muligt af det nutidige feltarbejde, men ikke har været muligt i det historiske. 
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KAPITEL 10: De gamle medicinske patienters liv  

 

I dette kapitel præsenteres og fremstilles de 13 gamle medicinske patienter på baggrund af 

sammenstykkede fortællinger om hver af dem samt beskrivelser af de iagttagelser, jeg har gjort ifm. 

interviewsituationerne. Fortællinger og iagttagelser vil derpå blive analyseret ud fra et 

livsformperspektiv for at opnå en dybere indsigt i og forståelse af deres liv, og særligt hvad det er, som 

er betydningsfuldt for dem samt hvordan de indtil indlæggelsen har taklet ændringer og skift i vilkår for 

at opretholde det for dem gode liv.  

Hensigten er at skabe en fremstilling af de 13 gamle som mennesker med hver deres liv, som 

feltobservationer, lægejournaloptegnelser og interviewene med dem og deres pårørende har givet 

mulighed for. En fremstilling, som bliver vigtig ifm. deres indlæggelsesforløb og møde med 

sygehusvæsenets indretning og de tre praksisser på Holbæk Sygehus, hvilket vil udfoldes i de følgende 

kapitler. Kapitlet afsluttes med en sammenfatning af pointer om de gamles liv.  

Kapitlet er et ”før indlæggelsesperspektiv” på de gamle medicinske patienter, mens jeg i de følgende kapitler 

kommer ind på et ”under og efter indlæggelsesperspektiv” ifm. deres indlæggelsesforløb og deres møde med 

sygehusvæsenets indretning og praksisser. ”Før perspektivet” er også baseret på interviewene med de 

gamle medicinske patienter, som er foretaget efter indlæggelsen, men der er fra interviewene 

overvejende medtaget fortællinger om deres liv før indlæggelsen. 

 

Tilblivelse af fortællingerne  

De sammenstykkede fortællinger om de gamle er blevet til på bestemte vilkår, som jeg sammen med 

valg af kategorier og symboler i fortællingerne vil uddybe i det følgende.  

 

Vilkårene 

Fortællingerne om de gamle medicinske patienters liv består af de brudstykker, som jeg har kunnet 

sammenstykke på baggrund af den empiri, jeg har været i stand til at indhente om dem i 

lægejournaloptegnelser, sammenholdt med deres egne og deres pårørendes udsagn og fortællinger i 

forbindelse med feltobservationer og interview. En interessant iagttagelse, som jeg vil vende tilbage til 

senere, er at sygeplejedokumentationen ikke indeholder og dermed ikke har kunnet bidrage med 

nævneværdige oplysninger om de gamles liv før indlæggelsen.  

Nogle fortællinger er udelukkende baseret på empiri fra lægejournalen og en kort ordveksling med de 

gamle ifm. feltobservationerne, hvilket kun levner plads til korte og knappe fortællinger om deres liv. I 

andre tilfælde har jeg, udover lægejournaloplysninger og ordvekslingerne, også haft muligheden for at 

foretage et interview med dem efter indlæggelsen, hvilket muliggør længere og fyldige skildringer af 

deres liv og perspektiver på det og på indlæggelsen. Jeg har, som tidligere nævnt, fået mulighed for at 

interviewe seks af de 13 gamle medicinske patienter. Det drejer sig om Anton, Dagmar, Gudrun, Vigga, 

Jens og Ingvar, hvorfor deres fortællinger fremstår mere detaljerede og omfangsrige. Det har været 

begrænset, hvad jeg har kunnet skrive frem om de gamles liv i de tilfælde, hvor jeg kun har haft 

lægejournaloptegnelser og en kort ordveksling til rådighed. En erkendelse, som styrker valget af 
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inddragelse af interview som empiri og fortæller noget om de rammer og vilkår, som de professionelle 

har for at skabe fortællinger om de gamles liv. Den sidste pointe vender jeg tilbage til.  

 

Valg af kategorier 

I fortællingerne om de gamle medicinske patienters liv har jeg valgt at fokusere på kategorierne 

hverdagsliv, arbejdsliv samt sygdom og alderdom, som bliver vigtige begreber i den efterfølgende 

livsformsanalyse af deres fortællinger. Hverdagslivskategorien refererer til de gamles hverdagsliv med 

beskrivelser af deres boligform, familieliv, øvrige netværk, interesser, daglig livsførelse og eventuel 

kontakt til hjemmeplejen. Tilsammen kan de anskues at udgøre de midler og vilkår, som de har for at 

leve det gode liv i overensstemmelse med deres livsform og som vil falde forskelligt ud, afhængigt af 

livsform. Der medtages også deres eventuelle tilknytning til og perspektiv på hjemmeplejen som udtryk 

for deres forhold til at modtage hjælp fra det offentlige. Kategorien arbejdsliv omhandler en beskrivelse 

af de gamles arbejdsliv, som bruges i analysen af, hvilken livsform de indskriver sig i og bærer med sig i 

alderdommen. Den sidste kategori, sygdom og alderdom, dækker over dels en beskrivelse af de gamles 

sygdoms- og alderdomsudfordringer, som kan ses som særlige vilkår, der influerer på hvorvidt, og på 

hvilken måde de gamle fortsat kan opretholde deres livsform og gode liv. Dels beskrivelse af de gamles 

egne begreber om sygdom og alderdom i de tilfælde, at empirien gør det muligt. Kategorien skal bruges 

i analysen af deres fortolkning og håndtering af sygdom og alderdom koblet til deres livsform og koblet 

til de historiske perioder, de har været del af. 

 

Valg af symboler 

Til hver af fortællingerne om de gamle er knyttet et symbol i form af en illustration af en person, en 

genstand eller noget andet, der har fortættet sig i kondenseringen af empirien. Symbolerne er valgt, 

fordi de illustrerer noget, som jeg særligt erindrer om den enkelte gamle eller kan genkende personen 

på. Det drejer sig dels om noget, som har eller har haft særlig betydning for dem, enten fordi de selv 

nævner det, eller fordi det kan tolkes ud fra det tilgængelige materiale og dels noget, som kan forbindes 

med dem.  

For nogle af de gamle repræsenterer symbolerne derfor noget, der har eller har haft en særlig betydning 

for dem i deres liv eller deres fortælling. Jeg har ift. fortællingerne om Anton, Hedda og Agnes valgt 

illustrationer af en kat, en ældre dame og en ældre herre, der symboliserer hhv. Kattemissen, Heddas 

søster og Agnes’ mand Poul, som er det primære netværk, de har tilbage, og som i deres hverdag har 

stor betydning for dem, mens jeg til Gudruns fortælling har indsat en løbesko, da maraton har været 

den altoverskyggende passion i hendes liv. Til Frederiks fortælling er påført en kage, da hans 100-års 

fødselsdag om få måneder, er noget han i den grad ser frem til. Viggas fortælling er tilknyttet en 

rejsekuffert, idet de mange rejser i hele verden med veninden efter mandens død har haft stor 

betydning for Vigga og har flyttet og udvidet både hendes personlige grænser og horisont. Til Knuds 

fortælling er knyttet en bus og en globus, som symboliserer hans busrejseselskab, der er gået i arv fra 

faderen og fortsat udgør hele hans liv. Til Dagmar og Ingvars fortællinger er knyttet en 

sygeplejersketaske og en traktor, som også symboliserer det arbejdsliv som sygeplejerske og landmand, 

de fortsat identificerer sig med. 

For andre af de gamle repræsenterer symboler således noget, der kan forbindes med dem, men hvor jeg 

ud fra den tilgængelige empiri ikke kan sige noget om værdien eller betydningen for dem. Til 
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fortællingerne om Børge, Carl, Edvard og Jens har jeg valgt hhv. en postkasse, en salgstavle, et 

olieraffinaderi samt en vejkegle og et trafiklys, som symboliserer deres arbejdsliv som tidligere postbud, 

salgschef, formand og vejmand. 

Symbolerne knyttet til den enkelte gamle vil gå igen i illustrationerne af de gamles indlæggelsesforløb i 

det efterfølgende kapitel. 

 

Fortællingerne om de gamle medicinske patienters liv  
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Iagttagelserne i forbindelse med interviewsituationerne  

Efter de 13 fortællinger om de gamles liv vil jeg i det følgende udfolde, hvad der trådte tydeligt frem for 

mig i mine iagttagelser ifm. besøgene hos og interviewsituationerne med Anton, Dagmar, Gudrun, 

Ingvar, Jens og Vigga efter deres indlæggelse. Interviewsituationerne fandt sted i deres hjem og dermed 

i deres vante omgivelser, hvor de kunne træde ind i rollen som vært (Christensen, Nielsen & Schmidt 

2011, p. 73) og selv være med til at sætte dagsordenen for, hvad det var for et billede, de gerne ville give 

af sig selv.  

Iagttagelserne på baggrund af interviewsituationerne muliggjorde at skabe viden om de gamle og deres 

liv, som ikke ville kunne indfanges ved brug udelukkende af lægejournaloptegnelser og deres egne og 

deres pårørendes udsagn og fortællinger. Iagttagelser af de gamle medicinske patienter i deres vante 

roller og miljø gav således en form for det, som Hastrup betegner som ”stoflighed” (Hastrup 2015, p. 71) 

til fremstillingen af dem. Det drejer sig om sansemæssige iagttagelser af det fysiske rum, de gamle og 

deres pårørendes fremtoninger, udsagn og måden, hvorpå de indgik i relationen til mig, som jeg kunne 

indfange ved at være fysisk til stede. Jeg var også fysisk til stede under de gamles indlæggelsesforløb på 

sygehuset, men under indlæggelsen var de gamle netop i en patientrolle, hvor de havde både mindre 

kontrol over og overskud til at ”styre”, hvad det var for et billede, de fik fremstillet af sig selv.  

Analysen af iagttagelserne bidrager med perspektiver til fremstillingen af de gamle medicinske patienter 

og deres liv, såsom deres relation til mig og til undersøgelsen, forholdet til deres pårørende samt særligt 

træk hos nogle af dem, som sammen med de sammenstykkede fortællinger anvendes i den 

efterfølgende livsformsanalyse af de gamle.  
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Deres relation til mig og til interviewseancen 

Det trådte tydeligt frem ved besøgene, at de og deres pårørendes havde forskellige måder at indgå i 

relationen til mig som forsker og som repræsentant52 for sundhedsvæsenet. Det afspejledes i deres 

fremtoning og udsagn i det fysiske rum ifm. modtagelsen af mig, forberedelserne op til mit besøg og 

samtalen før, under og efter interviewene. Deres modtagelse, forberedelser og samtalerne fortæller 

noget om, hvordan de opfattede sig selv ift. mig og til undersøgelsen samt hvad det var for en historie, 

de ønskede at fortælle om sig selv.  

 

VÆRT-GÆST FORHOLD  

Anton, Gudrun og Ingvar fremtrådte i rollen som den gode vært, der stod parat til at modtage mig som 

gæst i deres hjem. Vært-gæst forholdet blev også tydelig i min fysiske placering i rummet, hvor jeg hos 

dem alle tre sad ved siden af dem, så vi kunne tale og have det hyggeligt sammen. 

Anton kom smilende til syne i døren i det samme, jeg kørte ind på gårdspladsen på det trelængede 

husmandssted. Han var en lille mand med vandkæmmet hvidt hår og iført en lyseblå skjorte, en 

mørkeblå uldsweater og brune bukser med pressefolder. Han bød mig velkommen med den ene hånd 

støttende til en stok, mens han med den anden hånd pegede på en sort kat, som slængede sig på 

gårdspladsen og fortalte, at Kattemissen kom hjem med det samme, han var hjemme fra sygehuset. 

Han viste mig, som en anden vært, rundt indenfor, hvorefter vi satte os ved et rundt spisebord i stuen.  

Gudrun sad også klar og ventede i sin sofa, da jeg trådte ind i hendes ældrebolig, et rækkehus blandt en 

klynge af tilsvarende rækkehuse. Hun var en lille dame med nyfriseret gråt hår, iført en grå bluse, 

bordeaux joggingbukser, lyserød hårbøjle samt et tykt lag pudder. Gudruns fremtræden vidnede om en 

vilje til at gøre noget ud af sig selv og se præsentabel ud, men som dog ikke rigtig kunne lykkes mere, da 

pudderet skallede af i flager. Hun bød mig pænt velkommen og tilbød en plads ved siden af sig i sofaen. 

Gudruns værtsrolle synes herefter svær for hende at opretholde, idet hun hovedrystende begyndte at 

græde, mens hun sagde: ”Det går slet ikke”. I det samme kunne vi gennem Gudruns køkkenvindue 

skimte en skikkelse, som kort efter kom ind ad døren. Det var Gudruns søn Peter, som overtog ordet 

fra det øjeblik, han trådte ind ad døren, mens Gudrun med sønnens ankomst mandede sig op. 

Passionen for maraton var materialiseret i rækkehuset, hvor farvestrålende løbesko lyste op i entreen og 

væggene var fulde af medaljer og avis- og ugebladsudklip med Gudruns deltagelse i diverse løb. 

Ingvars hustru Anna tog også smilende og imødekommende imod, da jeg bankede på døren til 

parcelhuset med en velholdt have og en Volvo Stationcar parkeret i garagen. Anna var en høj, slank 

gråhåret dame iklædt et par mørke bukser og en blomstret sweater. Ingvar sad ventende ved et rundt 

spisebord, der var dækket op med dug, kaffestel og levende lys. Han bød mig velkommen og jeg satte 

mig på den plads ved siden af ham, hvor der var dækket op til mig. Ingvar var en stor, muskuløs mand 

med gråt hår og store grove hænder, som indikerede, at han var vant til fysisk arbejde. Han var iført et 

par mørkegrå bukser og en lyseblå nystrøget skjorte.   

Vært-gæst forholdet gik igen i deres forberedelse til mit besøg. De havde forberedt sig til besøget på en 

måde, som indikerede, at de så mig som gæst, og at besøget havde karakter af hyggeligt samvær.  

                                                           
52 De gamle medicinske patienter vidste fra den udleverede folder om forskningsprojektet, at jeg udover at være i gang med 
en forskeruddannelse også var sygeplejerske, hvorfor jeg af dem nødvendigvis tillige kunne opfattes som repræsentant for 
sundhedsvæsenet (Bilag 1). 
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Anton havde købt kage, klargjort kaffebrygningen, og der blev under interviewet dækket op med 

blomstret porcelæn med guldkant og blomstrede servietter. Gudruns søn Peter medbragte kage og 

lavede kaffe, mens Ingvars hustru Anna havde bagt kringle, lavet kaffe og kom med hjemmesko til mig, 

da der ifølge hende var fodkoldt i huset. Hertil kom, at Anton og Gudrun havde ordnet de fysiske 

rammer til besøget. Anton sagde allerede, da vi aftalte datoen for interviewet, at han lige skulle have 

nogle dage til at ordne ude og inde, og da jeg ankom til husmandsstedet var der orden alle vegne. 

Gudruns søn Peter havde også inden mit besøg foretaget det, han betegnede som ”hovedrengøring”. 

Samtalen bar også præg af, at de ønskede at fremstå som værter, som gerne ville fortælle anekdoter fra 

deres liv samt høre om mit, mens de ikke i samme grad ønskede at belemre mig med deres oplevelser af 

alderdom, sygdom og indlæggelsen. Samtalen indikerede, at den historie, som de ønskede at fortælle om 

sig selv, omhandlede deres liv som hele mennesker, snarere end som gamle, syge eller patienter. Anton, 

Gudrun, Ingvar og Ingvars hustru Anna ville således gerne svare på mine spørgsmål omhandlende 

deres tidligere liv. De virkede mindre interesserede i at sætte ord på mine spørgsmål vedr. deres syn på 

sygdom og alderdom og deres oplevelser ifm. indlæggelsen, som de forsøgte at bagatellisere. Jeg tolkede 

det, som at deres selvfremstilling for dem var vigtigere end at fremsætte deres eventuelle kritik af 

sygehusvæsenet. Gudruns søn Peter syntes at skille sig ud, idet han havde en egen agenda, som 

handlede mere om at fremstå som moderens advokat, der ville føre beviser for sygehusvæsenets 

utilstrækkelighed ift. hende. 

Anton fortalte således associeret af mine spørgsmål levende og detaljeret om alt fra faderens 

sabotageaktioner mod tyskerne under 2. verdenskrig til dengang, da søsterens sønner forærede ham 

Kattemissen. Det var derimod sværere at få Anton til at svare detaljeret på spørgsmålene om hans 

oplevelser af indlæggelsen og syn på alderdom og sygdom, idet han ved disse spørgsmål svarede 

undvigende, konstaterende og bagatelliserende. Anton forsøgte at undvige spørgsmålene ved at skifte 

tilbage til at fortælle om anekdoterne fra sit liv. Han foretog flere konstateringer om forholdene under 

indlæggelsen, såsom at han blev flyttede mange gange. Når jeg forsøgte at spørge ind til hans oplevelser, 

svarede han undvigende med sætninger som: ”Det kan jeg ikke huske. Det har jeg nok smidt ud bagved”.  

Såfremt han svarede på spørgsmålene, indtog han en bagatelliserende og ”man må tage tingene som de 

kommer og fokusere på det positive-attitude”, idet han f.eks. svarede ift., at han måske ikke ville få 

fornyet kørekort pga. sygdom og indlæggelsen: "Nåh, men der er ikke noget at gøre ved det, man må tage én ting 

ad gangen, og så tage det, jeg har her, for jeg synes altså, at det går lidt bedre”. For Anton synes det at være et 

bevidst valg ikke at fokusere på og tillægge oplevelser ifm. indlæggelsen, alderdom og sygdom større 

betydning, som ikke var del af den fortælling, han ønskede at fortælle om sig selv. Hans udprægede 

vestsjællandske dialekt53 vidnede om hans lokale forankring til den særlige egn, hvor han havde tilbragt 

størstedelen af sit liv med undtagelse af perioden, hvor han var i militæret.  

Ingvar og hustruen Anna fortalte på samme måde, foranlediget af mine spørgsmål, om deres tid på 

gården og om lokalsamfundet, mens de på spørgsmålene omhandlende indlæggelsen, sygdom og 

alderdom indtog samme konstaterende og bagatelliserende ”sådan er det bare” attitude, som var en 

sætning, de anvendte gentagne gange under besøget. Ingvar sagde tillige i slutningen af interviewet: ”Vi 

har siddet og snakket om alt det pjat", hvorefter Anna supplerede med. ”Ja, vi fortæller meget jo. Lige lovlig meget 

nok”. Af udsagnene fremgik, at indlæggelsen, sygdom og alderdom blev sidestillet med ”pjat”, hvormed 

understregedes, at det var lidt skørt eller tåbeligt, som ikke burde få for megen opmærksomhed. 

Bagatelliseringen af sygdom kom f.eks. også til udtryk, da Ingvar på et tidspunkt i samtalen opridsede, 

hvad han ellers havde fejlet, hvorpå Anna nedtonede snakken om sygdom ved at sige: ”Han er et gammelt 

                                                           
53 Dialekt skal her forstås som et egnsspecifikt sprogbrug (Jul Nielsen & Pedersen 1991, p. 7-8). 
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brokkehoved”. Ingvar og Anna foretrak i stedet at samtale med mig som mellem mennesker i 

almindelighed. De var både før og efter interviewet meget interesserede i at høre om mig og mit ophav. 

Deres interesse blev skærpet, da jeg fortalte, at jeg var af landmandsslægt, idet der måske kunne være en 

forbindelse mellem vores respektive landmandsslægter. Deres dialekt var af en udpræget midtsjællandsk 

karakter, som i lighed med Anton vidnede om deres tilknytning til egnen, hvor de fortsat var bosat. 

Gudrun ville også gerne fortælle om sit liv, men havde svært ved at komme til orde, da Peter 

kontinuerligt afbrød hende og tog over. Hendes svar havde derfor mere karakter af små brudstykker af 

hendes liv, og interviewet stod i skarp kontrast til mit møde med hende på sygehuset, hvor hun fortalte 

detaljerige anekdoter fra sine mange maratonløb. Gudrun lyste særligt op, da hun fik mulighed for at 

tale om maratonløbene og pegede stolt op på sine løbepokaler, som stod samlet på en hylde. Hun 

havde en udtalt nordsjællandsk sociolekt54, som hun angiveligt havde tilegnet sig som forstadsfrue i en 

københavnsk forstad, da hun var født og opvokset på Nørrebro. Omkring oplevelserne ifm. sin 

indlæggelse gentog Gudrun de samme ting, som hun igen og igen havde erfaret og hæftet sig ved. 

Hendes fortællinger fremstod snarere som konstateringer med et strejf af håbløshed, end som en 

direkte kritik af sygehuset. Peter virkede derimod til at have sin egen agenda, som syntes at handle om, 

at Gudrun skulle fremsætte sin kritik. Han indtog under interviewet rollen som advokat for Gudrun, 

hvilket for ham var naturligt, idet han udover tidligere politimand også var jurist. Han påtog sig således 

at oversætte moderens udsagn eller tale på vegne af hende med sætninger som: ”Når hun siger rimelig godt, 

så er det virkelig pænt sagt. Hun har kimet mig ned og sagt, nu må du komme ellers begynder jeg bare at gå heroppe fra 

Holbæk Sygehus”. Ligesom han gentagne gange i løbet af interviewet opfordrede moderen til at være 

mere direkte i sin kritik med udsagn som: ”Du må være ærlig, mor. Du har ikke været tilfreds de gange, du har 

været indlagt”. Indtagelse af advokatrollen afspejledes desuden i hans handlinger under interviewet, som 

havde karakter af en form for bevisførelse. På et tidspunkt hentede han således resterne af det 

joggingtøj, som moderen havde været iført under sin natlige tur i regnen, der førte til indlæggelsen og 

som var bevis på, hvordan hun havde kæmpet sig gennem regnen.  

 

INFORMANT-FORSKER ELLER PROFESSIONEL-PROFESSIONEL FORHOLD  

I interviewsituationen med Dagmar og Vigga var det tydeligt i deres fremtoning, at de tog deres rolle 

som både informanter og tidligere professionelle meget seriøst, og med den opgave at skulle videregive 

deres oplevelser og perspektiver til mig i rollen som forsker og tillige som en anden professionel. Som 

nævnt i de sammenstykkede fortællinger havde de begge tidligere været indenfor det sundhedsfaglige 

område som hhv. sygeplejerske og sekretær i en socialforvaltning. Jeg var hos dem begge ventet på 

samme måde som hos Anton, Gudrun og Ingvar, men der var ikke på samme måde dækket op og gjort 

klart med kaffe og kage som til et besøg. Besøget hos dem bar præg af at være et formelt møde, hvor 

der var stillet danskvand og lagt relevante papirer frem. Jeg blev samtidig placeret i en position overfor 

dem med et bord imellem. Rammen for mit besøg og min fysiske placering i rummet indikerede, at der 

her ikke var tale om en hyggelig sammenkomst, men et møde af mere formel og professionel karakter. 

Dagmar kom ud og modtog mig med det samme, jeg ringede på dørklokken ind til rækkehuset med en 

nyslået græsplæne og efterårsblomster i potter og et lille bord og to stole ved hoveddøren. Hun var en 

kraftig dame med gråt hår og iført grå nederdel og ensfarvet bluse. Hun bød mig smilende og høfligt 

indenfor, hvor hun viste mig ind ved et køkkenbord placeret i den kombinerede stue og køkken, hvor 

                                                           
54 Sociolekt skal i afhandlingen forstås som et sprogbrug, som benyttes i bestemte socialgrupper og dermed indikerer et 
bestemt socialt tilhørsforhold (Jul Nielsen & Pedersen 1991, p. 10). 
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hun på forhånd havde lagt nogle medicinindlæggelsessedler og sin epikrise fra sygehuset frem. Vi satte 

os overfor hinanden. 

Vigga sad også klar i en stol i stuen og rejste sig støttende ved en stok for at lukke mig ind, da hun 

kunne skimte mig gennem glasruden i parcelhusets hoveddør. Ved hoveddøren stod stedmorblomster i 

krukker og på muren hang et keramikskilt med Vigga og hendes afdøde mands navne indgraverede. 

Hun bød mig venligt indenfor i stuen, hvor hun anviste mig en plads i en sofa, mens hun selv satte sig i 

en stol overfor. På sofabordet havde hun i forvejen stillet en flaske danskvand og to glas.  

De havde ligesom Anton, Gudrun og Ingvar forberedt sig til mit besøg, men deres forberedelse var af 

en mere faglig karakter og understregede, at forholdet mellem os var mere formelt i forståelsen 

informant-forsker og mellem professionelle.  

Vigga lod mig vide, implicit som en anden informant, inden vi påbegyndte interviewet, at hun havde 

forberedt sig og havde gennemtænkt, hvad hun gerne ville sige, og da jeg spurgte om jeg kunne 

begynde optagelsen svarede hun: ”Jeg er helt indstillet på det”.  

Dagmar havde ligeledes forberedt sig både i rollen som informant, men også som tidligere professionel 

sygeplejerske. Hun havde f.eks. lagt medicinindlæggelsessedler og epikrisen frem, som hun inddrog i 

samtalen for at fortælle om sine oplevelser med at være patient, men også for at illustrere nogle af sine 

holdninger med afsæt i hendes professionsbaggrund ift. medicin og patient-kommunikation. Hun havde 

desuden målt en indlæggelsesseddel til 85 cm for at illustrere for mig en af sine ”kæpheste” omhandlende, 

hvordan medicinalfirmaernes skriftlige tagen-højde-for diverse bivirkninger havde taget overhånd.  

Informant-forsker forholdet og professionel til en anden professionel-forholdet kom også til udtryk i 

samtalen, som afspejlede det billede, de ønskede at give af sig selv. 

Vigga syntes således at se sig selv som en informant og professionel, som skulle delagtiggøre mig i sine 

oplevelser med sygehusvæsenet. Hun indledte interviewet med en længerevarende, fyldestgørende, 

sammenhængende og kronologisk fortælling om optakten til sin indlæggelse. Fortællingen fremstod 

nærmest journalagtig, som når en professionel orienterer en anden professionel om en patient eller 

borgers problemstillinger. Den vidnede om, at Vigga qua sin professionelle baggrund vidste, hvordan 

sådan en fortælling skulle struktureres, men også at hun var i stand til at se sig selv udefra som patient. 

Viggas måde at fortælle om optakten til indlæggelsen har betydet, at jeg i afhandlingen senere har 

kunnet bruge hendes fortælling nærmest ordret, men en smule afkortet. Hendes professionelle 

fortællestil var kendetegnende for resten af hendes svar i interviewet. Hendes sprogbrug ifm. 

fortællingen indikerede hendes kendskab og tilhørsforhold til det sundhedsfaglige område, idet hun 

f.eks. omtalte sin omgangskreds som et ”socialt netværk”. Ved interviewet udviste Vigga samtidig en 

særlig myndighed og autoritet som en anden professionel og indledte f.eks. inden interviewoptagelsen 

med at fortælle faktuelt om sig selv, hvorefter hun sagde; ”Nu har jeg talt nok, nu vil jeg gerne høre om dig”. 

Hun var under interviewet bevidst om, hvad hun ønskede og ikke ønskede at tale om. Det var således 

tydeligt i hendes fremtoning og blik, da hun fortalte, at hun ikke havde kontakt til sin søn, at det 

ønskede hun ikke at uddybe. 

Dagmar gav på samme vis, som en anden informant, længerevarende, velovervejede, nuancerede og 

sammenhængende svar. Hun talte også til mig som en professionel til en anden, idet hun indforstået 

anvendte medicinske fagtermer og refererede til vores fælles professionsramme. Hendes sprogbrug 

indikerede hendes tilhørsforhold til sygeplejerskeprofessionen og tilegnelsen af en særlig sygeplejerske-

jargon eller -sociolekt. På et tidspunkt fortalte hun ifm. sit arbejdsliv om strukturændringer i 
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hjemmeplejen, hvorefter hun henvendt til mig sagde: ”men det hører du jo også om”. Heri lå en reference til, 

at strukturændringerne var genkendelige for mig som tilhørende samme profession. 

De talte begge rigsdansk55, var velformulerede og gode til at sætte ord på deres oplevelser af 

indlæggelsen og refleksioner ift. alderdom og sygdom, hvilket jeg også så som sproglige kompetencer, 

som de havde tilegnet sig og gjort brug af i deres tidligere professionsudøvelse. De havde også begge, 

som det fremgår af de sammenstykkede fortællinger, gjort sig tanker om både alderdom, sygdom, 

livsforlængende behandling og indflytning på plejehjem. De fortalte begge om deres liv, men så det på 

ingen måde som det primære formål med mit besøg og med interviewet.  

 

SYG BORGER-PROFESSIONEL FORHOLD  

Jens og hustruen Bente indtog ifm. interviewet rollen som syge borgere, mens jeg blev betragtet som en 

professionel på lige fod med den praktiserende læge eller hjemmehjælperne, som aflagde dem besøg. I 

mit tilfælde med det ærinde at vurdere kvaliteten af de sundhedsydelser, som de modtog.  

Jens og Bente havde ligesom Anton, Gudrun, Ingvar, Dagmar og Vigga sagt ja til og var orienteret om 

mit besøg, men de stod ikke klar til at modtage mig. Jeg havde aftalt besøget dagen før, men blev dog i 

tvivl om, jeg var gået forkert, da jeg ringede på døren med deres navne stående i den fastmonterede 

navneskiltsholder på én blandt identiske og anonyme ensfarvede døre i en opgang i et 

betonboligbyggeri for ældre. Bente åbnede hoveddøren med uglet, permanentkrøllet brunt hår og iført 

en rød velourmorgenkåbe og hjemmesko. Da jeg trådte ind i stuen, lå Jens halvslumrende i en lænestol. 

Han var iført et par mørke bukser og en krøllet ensfarvet lyseblå skjorte. Bente viste mig hen til 

spisestuebordet, som var fyldt med medicinæsker, medicinindlægssedler og halvtømme glas med 

saftevand. Jens spurgte henvendt til Bente om, han behøvede at sætte sig over til bordet, idet han 

foretrak at ligge i sin stol. Bente mente nu nok, at han burde rejse sig, hvorefter han med besvær rejste 

sig og med sin gangrollator gik over til bordet. Han satte sig på en stol et stykke væk fra bordenden, 

mens Bente og jeg var placeret på en stol på hver sin side af bordet. Bente satte sig ligesom Jens et 

stykke væk fra bordet. Deres fremtoning og den afstand, som de begge holdt til bordet, signalerede 

mindre imødekommenhed og en vis distance, der kunne tolkes som, at mødet for dem blev opfattet af 

mere formel karakter i tråd med et besøg eller tilsyn af en anden professionel, hvor de ikke behøvede 

tage sig særligt ud. 

Jens og Bente havde ikke foretaget sig nogen former for forberedelse til mit besøg, selvom de vidste, at 

jeg kom, hvilket også indikerede, at de ikke betragtede mig som hverken gæst eller forsker, men snarere 

som en professionel i et professionelt ærinde. Deres fremtoning og den fysiske kontekst med bordet 

med medicinæsker og pilleglas indikerede samtidig, at de ikke gjorde noget for at skjule, at de var syge, 

hvilket blev gentaget i deres italesættelser.  

Jens og Bente ville gerne placere sig selv i rollen som syge borgere og patienter. De berettede således i 

den rolle om deres oplevelser med hhv. hjemmeplejen og med deres indlæggelser, idet de begge havde 

været indlagt på sygehuset indenfor de sidste to måneder. Selve det at blive og være gammel og syg 

syntes derimod ikke at optage dem i samme grad, men blev medtaget som konstateringer ifm. 

beretningen. Jeg tolkede derfor, at det at blive ældre og syge af dem blev betragtet som et vilkår. De var 

mere optagede af den hjælp, de modtog, og som de ikke oplevede kunne stå mål med de behov, som de 

                                                           
55 Rigsdansk skal her forstås som almindelig dansk sprogbrug, og hvor man ikke kan bestemme, hvorfra i landet 
vedkommende stammer (Jul Nielsen & Pedersen 1991, p. 11). 
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havde ift. at kunne håndtere alderdom og sygdom. De var ikke tilbageholdende eller blufærdige i deres 

fortællinger og sprogbrug og fortalte også om mere intime ting, hvilket jeg tolkede, som at de 

betragtede mig netop som professionel og hvorfor det havde sin berettigelse. Jens fortalte om, hvordan 

han havde ”skidt i bukserne”, da plejepersonalet ikke kom, da han ringede efter dem, mens Bente fortalte 

om at hun havde haft ”afføring helt op på ryggen”. Af deres fortællinger kunne tolkes, at de opfattede mit 

ærinde som et professionelt kvalitetstjek på baggrund af deres bruger-oplevelser og tilfredshed af 

sundhedsvæsenets ydelser, og set i det lys var det vigtigt ikke at være tilbageholdende med deres 

oplevelser. Bente ville også gerne fortælle hvilken afdeling, som efter hendes vurdering var den bedste. 

Deres sprog var ikke præget af en bestemt egnsdialekt, men snarere af sociolekter, der var tilegnede og 

indikerede et bestemt socialt tilhørsforhold. Jens’ sprogbrug var tilsat bandeord som ”sateme”, ”fandeme”, 

”kraftedeme” og ”sgu”, som kunne ses som udtryk for en arbejder-jargon, han havde tilegnet sig som 

f.eks. vejmand. Bentes sprogbrug var ikke på samme måde tilsat bandeord, og hun anvendte ”afføring” i 

stedet for ”skidt” i bukserne, hvilket kan ses som en mere klinisk betegnelse og kobles til, at hun havde 

tilegnet sig en anden sprogbrug qua sit arbejdsliv som tidligere sygehjælper. Jens og Bente fortalte også 

om deres arbejdsliv på min forespørgsel, men det syntes ikke, at være det, som optog dem. 

 

Sammenfatning 

Der var tydelige forskelle i de gamle og deres pårørendes fremtoning og måder at indgå i relationen til 

mig ifm. interviewene. Anton, Gudrun og Ingvar fremtrådte i rollen som den gode vært, der havde 

forberedt sig og stod klar til at modtage mig som gæst og medmenneske i deres hjem, mens Dagmar og 

Vigga agerede som informanter og professionelle, der skulle videregive deres oplevelser til mig i rollen 

som forsker og professionel. Jens og hustruen Bentes fremtoning havde karakter af, at jeg var en 

professionel, som besøgte syge borgere for at foretage et kvalitetstjek af sundhedsvæsenets ydelser.  

I relationen til mig foretrak Anton, Ingvar, Ingvars hustru Anna og Gudrun at fremstå som værter, der 

fortalte om deres liv samt anekdoter og brudstykker herfra, mens de virkede mindre interesseret i at tale 

om deres oplevelser og eventuelle kritik ifm. indlæggelsen samt deres syn på alderdom og sygdom, som 

de tillagde mindre betydning. Deres selvfremstilling var tydeligvis vigtigere end at fremsætte kritik. 

Gudrun talte dog om både sit liv og om indlæggelsen, selvom hun havde svært ved at komme til orde, 

da sønnen Peter kontinuerligt tog over og tydeligvis havde sin egen agenda, mens relationen med 

Dagmar og Vigga havde en professionel og formel karakter, hvor de i et velformuleret sprog satte ord 

på deres oplevelser af indlæggelsen samt refleksioner og overvejelser ift. alderdom og sygdom. Jens og 

Bente foretrak ud fra deres situation som klienter og brugere af det offentlige system at berette om 

deres utilfredshed med den hjælp, de modtog fra hjemmeplejen og under indlæggelserne. 

 

De pårørendes betydning  

Det blev tydeligt ifm. interviewsituationerne, at de pårørende havde betydning for muligheden for 

interviewenes gennemførelse og for selve interviewseancen pga. deres deltagelse.  

 

MULIGHEDEN FOR INTERVIEWENES GENNEMFØRELSE 

De pårørende havde en afgørende betydning for, hvorvidt interviewene overhovedet kunne 

gennemføres. I Gudruns tilfælde havde jeg aftalt interview med hende, hvorefter der samme dag om 

eftermiddagen lå en besked på min telefonsvarer fra hendes søn Peter, som ville vide, hvem jeg var, og 
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hvad jeg ville. Han havde ikke genkendt mit nummer i sin rutinemæssige gennemgang af opkaldslisten 

på moderens mobiltelefon. Den rutinemæssige opkaldsgennemgang betegnede han siden som en 

”arbejdsskade” fra hans tid i politiet. Da jeg efterfølgende talte i telefon med Peter, var han meget 

frustreret over moderens indlæggelsesforløb. Det fremgik mellem sætningerne i samtalen, at han meget 

gerne ville deltage ved interviewet, hvorfor jeg tilbød, at han kunne. Der var ikke tale om et eksplicit 

krav fra hans side, men snarere et implicit krav, idet jeg var i tvivl om, hvorvidt interviewet ville være 

fundet sted uden hans medvirken. For Ingvars vedkommende var Annas deltagelse derimod et eksplicit 

krav fra hans side, mens både Jens og hustruen Bente så det som en selvfølge, at Bente deltog. De 

pårørende havde også betydning for flere af de gamle, som ikke deltog i interview. Knuds afviste 

interviewet, fordi han ikke længere havde sin hustru og således ikke kunne agere vært uden hende. 

Børge deltog ikke, da datteren qua sin baggrund som tidligere sygehjælper vurderede, at han ikke var 

helbredsmæssigt i stand til det. Datteren blev således en slags sundhedsfaglig gatekeeper. 

 

DE PÅRØRENDES DELTAGELSE I INTERVIEWSEANCERNE 

De pårørendes involvering betød deltagelse af Gudruns søn Peter, Ingvars hustru Anna og Jens’ hustru 

Bente i interviewene, hvilket influerede på interviewsituationerne, men samtidig gav muligheden for at 

iagttage forholdet mellem de gamle og deres pårørende, som kunne fortælle noget om den rolle, de 

pårørende spillede i de gamles liv.  

Peters deltagelse betød i interviewet med Gudrun, at det blev hans agenda, oplevelser og handlinger 

snarere end Gudruns, som blev fokus. Peter påtog sig som sagt rollen som moderens advokat med 

opgaven at repræsentere hende, men også rollen som hendes hjemmehjælper, idet han foretog sig 

forskellige ting som f.eks. at skrive sedler til hjemmehjælperne, tjekke mad i køleskabet eller hænge 

vasketøj op, når han ikke talte på hendes vegne. Peters ageren som moderens hjemmehjælper kunne ses 

som udtryk for en fysisk beskyttelse og tagen vare på moderen, som heller ikke var uvant fra hans 

arbejdsliv som også bodyguard. Jeg tolkede derfor hans indtagelse af de for ham kendte og vante roller 

som advokat og hjemmehjælper, som hans måde at vise moderen kærlighed på. Det var interessant at 

bemærke, at Peters anke mod sygehuset var at; ”De fiser og farer rundt og har aldrig haft tid, så det har været 

min mors ulykke, og hun er så ked af det, for min mor er jo et ordentligt og regulært menneske og skal bare sådan 

håndteres ordentligt”, hvilket kunne synes identisk med det som Peter praktiserede under 

interviewseancen. Hans tale og handlinger gjorde, at Gudrun havde svært ved at komme til orde eller 

koncentrere sig om at svare på mine spørgsmål. Gudrun rystede flere gange opgivende på hovedet og 

sagde: ”Han snakker, snakker og snakker”, hvorefter han bedyrede, at nu skulle han nok tie og være stille. 

Der gik kun kort tid, så afbrød han på ny. Peters deltagelse betød, at Gudruns svar blev korte, 

fragmenterede og med gentagelser af nogle bestemte ting om indlæggelsen måske for at sikre at få det 

sagt, mens Peters svar var lange, detaljerede og fyldte 2/3 af det transskriberede interview.  

Forholdet mellem Gudrun og Peter, som jeg kunne iagttage det, syntes at være kendetegnende ved en 

gensidig følelsesmæssig forbundenhed, men også en asymmetri. Den følelsesmæssige forbundenhed 

kom til udtryk i Peters daglige besøg og i hans egen måde som moderens advokat og hjemmehjælper at 

drage omsorg for hende, der tilsvarende i sine italesættelser og i sin måde at tale til ham på indikerede et 

tæt følelsesmæssigt forhold. Asymmetrien kom til udtryk i Gudruns afhængighed af Peter, som havde 

fået hende flyttet til sit lokalområde, og med sine daglige korte besøg var hendes eneste adspredelse, 

mens han fik lov til at fylde meget, hvilket afspejledes i hans fremtoning og kontinuerlige afbrydelser af 

moderen. Gudrun syntes bevidst om den dobbelthed i deres relation og sagde f.eks.: ”Altså, han er meget 
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vigtig. Han bestemmer for meget”. At Peter fyldte meget kom også implicit til udtryk i flere af deres 

ordudvekslinger, som f.eks. dette uddrag: 

Peter: ”Vi skal have min mor ud til jul, og hun glæder sig. Og vi har pyntet op og gjort det så hyggeligt. 

Vi har ikke noget juletræ derinde”. 

Gudrun: ”Vi har jo dig”. 

Peter omtalte i dette uddrag moderen i tredje person, hvilket kunne tolkes som en objektivisering af 

moderen. Det giver mening set ift. hans anskuelse af moderen som sin klient og objekt for hans 

advokatudøvelse, hvor han talte på vegne af hende. 

Hustruen Annas deltagelse i interviewet med Ingvar betød både et supplement til og korrektion af hans 

svar. Ingvar og Anna supplerede således kontinuerligt hinanden, uden at den ene tog over. Det fik dem 

til at fremstå som jævnbyrdige og en enhed, der så interviewet som noget, de var fælles om. Det kom 

f.eks. til udtryk i dette interviewuddrag: 

Ingvar: ”Jeg kommer udefra XXX, der kommer jeg ude fra og kom hertil, så traf jeg en ung dame der 

(Ingvar smiler til Anna)”. 

Anna: ”Som nu er en gammel kone (Anne smiler tilbage til Ingvar)”. 

Ingvar: ”Og så købte vi en gård hernede i XXX, og så har vi boet dernede fra ’57 af” 

Anna: ”Der har vi haft det godt, men vi har også haft det godt her, synes jeg”.  

Ingvar: ”Ja”. 

Anna korrigerede samtidig de af Ingvars svar, som kunne opfattes som en kritik af sygehusvæsenet, 

hvilket kom til udtryk i følgende uddrag fra interviewseancen: 

Ingvar: ”Og så gjorde de sgu ikke noget faktisk med mig derude. Der lå jeg der lørdag og søndag, og så 

sagde de... (Anna afbryder)”. 

Anna:  ”Andet du blev passet godt”. 

Ingvar: ”Ja, det, jamen jeg spiser godt, jeg har da spist godt hele tiden, det er også en betingelse. De var 

flinke alle sammen og jeg fornærmede ikke nogen”. 

Anna: ”Nej, det skal du heller ikke prøve på” (med et smil på læben). 

Baseret på mine iagttagelser syntes forholdet mellem Ingvar og Anna at være kendetegnet ved 

fællesskab, jævnbyrdighed og samhørighed. De talte også kontinuerligt inddragende og henvendt til 

hinanden ved at gøre brug af ”du” og som en enhed ved anvendelse af ”vi”. 

I interviewet med Jens betød hustruen Bentes deltagelse, at hun udover at bidrage til hans fortælling 

også berettede om sine egne oplevelser som patient, hvorfor interviewet blev et interview med to 

informanter med hver deres sygehusoplevelser. Bente supplerede Jens’ fortælling, ligesom Anna havde 

suppleret Ingvars. Bente opfattede sig desuden som informant på lige fod med Jens, hvilket kunne 

hænge sammen med hendes nylige indlæggelse på sygehuset. Hun sad således afventende, mens Jens 

svarede på spørgsmålene, hvorefter hun antydede enten i tale eller kropssprog, at hun også havde noget 

at fortælle. Da Jens havde fortalt om sit arbejdsliv, sagde Bente f.eks.: ” Jaa… jeg har jo også haft arbejde”, 

mens hun ved samtalen om Jens’ indlæggelse indskød: ”Ja, ja jeg lå inde i ni dage på tre forskellige afdelinger”. 

I Jens og Bentes indbyrdes forhold syntes Jens at være familiens overhoved, mens Bente indtog mor-

rollen. Bente kaldte Jens for ”far” under interviewet og lod ham svare først, og da et bud fra apoteket 
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kom midt i interviewet, hentede Bente en pung, som hun gav til Jens med ordene: ”Kan du lige betale 

buddet, far?”. Jens omtalte også Bente som mor i sætningen: ”Jeg havde jo mors rollator”. Der var i flere af 

Bentes udsagn antydninger, der indikerede en smule oprør mod denne familiestruktur med Jens som 

hjemmets patriark. Hun sagde eksempel ifm., at Jens var nødt til at varetage alle de huslige opgaver, da 

hun var syg: ”Jeg har ikke altid været klar over, hvor meget han kørte på mig, men det viser sig nu”. Jens var 

angiveligt vant til det, idet han ikke reagerede på hentydninger, men relativt uanfægtet talte videre om 

sin indlæggelse. Jens og Bentes forhold var samtidig også kendetegnet ved gensidig samhørighed og 

afhængighed. Samhørigheden kom f.eks. til udtryk ved, at de brugte ”vi” i interviewet, som da de på min 

spørgsmål om sønnernes hjælp samstemmigt i kor sagde: ”Vi har hinanden”. Den kom også til udtryk i 

Bentes måde at supplere Jens ift. at udtrykke sig om noget, som han almindeligvis ikke plejede at 

forholde sig til, og som hun måske qua sit arbejdsliv som tidligere sygehjælper var mere velbevandret i. 

Et eksempel er følgende ordveksling, hvor Bente hjalp Jens med at formulere baggrunden for sin 

indlæggelse. 

Lisbeth: ”Og hvorfor var du indlagt, Jens?” 

Jens: ”Det ved jeg ikke”. 

Bente: ”Det var det da, det var der, blodsukkeret gik jo ned på 2,3, og vi kunne ikke vække ham, 

nogen af os, før paramedicinerne, de fik hængt drop op og sådan noget, og så fik vi ham på højkant og 

gav ham tøj på, og så kørte de med ham”. 

De var samtidig indbyrdes afhængige ift. at bistå hinanden ved sygdom, hvilket kom til udtryk i f.eks. 

Jens’ udsagn såsom: ”De første dage jeg var hjemme, der kunne jeg ikke, der hjalp Bente mig ud af sengen, så fik jeg 

lige brugt min rollator. Og der serverede Bente alt maden for mig, og nu de sidste par dage, er jeg begyndt omvendt, nu må 

jeg så servere for hende. Det hjælper, du kan se, vi har én ad gangen”. Bente var også involveret i alt vedr. Jens’ 

sukkersygebehandling. Deres bistående og involvering vidner om, hvor betydningsfulde og uundværlige 

de pårørende er både ift. at støtte hinanden, men også som en vigtig ”samarbejdspartner” for de 

professionelle i behandlingen, som i Jens’ tilfælde hans sukkersyge.  

 

Sammenfatning 

De pårørende har stor betydning ifm. interviewene. Både i muligheden for at få dem i stand og for 

gennemførelsen, hvor de pårørendes deltagelse i Gudruns og Ingvars tilfælde var et implicit og eksplicit 

krav, mens det for Jens’ vedkommende blev set som en selvfølge. I interviewseancerne betød de 

pårørendes deltagelse i Gudruns tilfælde, at det blev sønnen Peters agenda, oplevelser og handlinger 

fremfor moderens oplevelser som var i fokus, mens det i Ingvars tilfælde betød både et supplement til 

og en korrektion af hans svar. I interviewet med Jens betød hustruen Bentes deltagelse, at interviewet 

blev til et interview med to informanter, som hver især fortalte om deres sygehusindlæggelser.  

De pårørendes deltagelse i interviewene gav samtidig muligheden for at iagttage forholdet mellem de 

gamle og deres pårørende. Forholdet mellem Gudrun og Peter syntes at være kendetegnet ved en 

gensidig følelsesmæssig forbundenhed, men også en asymmetri, hvor Peter var dominerende. Forholdet 

mellem Ingvar og Anna syntes at være præget af fællesskab, jævnbyrdighed, og samhørighed, mens Jens 

og Bentes forhold syntes at være baseret på gensidig samhørighed, afhængighed og med en patriarkalsk 

familiestruktur med Jens som familiens overhoved, som Bente gjorde en smule oprør imod. Jens og 

Bentes gensidige bistående og involvering ift. sygdom indikerede betydningen af de pårørende som en 

vigtig samarbejdspartner ift. behandlingen, også for de professionelle. 
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Ensomhed  

En sidste ting, som trådte tydeligt frem hos Anton og Gudrun ifm. interviewsituationerne, var 

ensomheden forstået som, at de følte sig alene og ikke havde meget selskab i hverdagen.  

I Antons tilfælde kom ensomheden og det manglende selskab i hverdagen til udtryk i hans fremtoning, 

handlen og italesættelser. Anton havde set frem til mit besøg og jeg var virkelig ventet. Inden jeg kørte 

hjemmefra, ringede jeg således til Anton for at bekræfte vores aftale. Han tog telefonen efter første 

indringning og jeg præsenterede mig og mit forehavende i telefonen igen, hvortil han svarede; ”Ja, jeg 

venter dig. Jeg troede, at du var kørt”. Anton kom til syne i døren indtil stuehuset i det øjeblik, jeg kørte ind 

på gårdspladsen. Han sagde også under interviewet: ”Det var hyggeligt, at du kunne komme. Jeg har set frem til 

du skulle komme” og om mit besøg sagde han videre: ”Det vil jeg søreme gerne, for jeg snakker jo ikke med ret 

mange”. Hertil kom, at Anton på forhånd havde planlagt alt det, som kunne tage unødvendig tid fra 

vores samvær. Anton havde forberedt kaffebrygningen, så han blot skulle tænde på kontakten til 

kaffemaskinen. Jeg kommenterede det, hvortil han svarede, at vi ikke skulle bruge tid på at lave kaffe, 

mens jeg var der. Jeg spurgte videre, om der var andet, at jeg kunne gøre, hvortil han svarede, at jeg 

kunne gå ind i ”det pæne skab” i stuen og tage kopper, desserttallerkner og teskeer, som alt sammen var 

gjort klar. Jeg observerede fra døråbningen til køkkenet, hvordan Anton tog småkager og en roulade 

frem, som han sirligt skar ud og lagde på et blomstret porcelænsfad. Herefter tog han først ensfarvede 

hvide hverdagsservietter ned fra køkkenskabet, men ombestemte sig og satte dem op igen, mens jeg 

hørte ham sige for sig selv, at det ikke var godt nok. Herefter kom han ind i stuen og fandt nogle 

blomstrede servietter frem, som han placerede på desserttallerknerne. Desuden forsøgte Anton at 

trække tiden ud ved for eksempel at hælde kaffe i min kop, selvom jeg ikke havde drukket op, og 

skuffelsen over at jeg skulle hjem efter knap tre timer var ikke til at tage fejl af i hans ansigtsudtryk, 

samtidig med at han gentog, hvor meget han havde glædet sig og hvor hyggeligt det havde været og at 

vi sagtens kunne gøre det igen. Anton bemærkede også, hvordan flere af hans skavanker forsvandt 

under mit besøg og med en skjult reference til besøgets gavnlige effekt på ham. Anton var således 

generet af kvalme og rygsmerter, men under interviewet spiste han med stor fornøjelse, og sagde på et 

tidspunkt: ”Jamen, det var da underligt, at I den tid du har været her, der har jeg slet ikke haft ondt i ryggen” og 

tilføjer smågrinende, at ”Du burde komme lidt oftere”.   

I Gudruns tilfælde kom det manglende samvær i hverdagen og følelsen af ensomhed frem i hendes 

fremtoning og italesættelser. Jeg oplevede som sagt at være ventet ligesom hos Anton. Gudrun sad klar 

og ventede i sofaen, da jeg trådte ind. Hun fremtrådte trist og opgivende, selvom hun forsøgte at 

mande sig op under Peters tilstedeværelse. Under interviewet og samværet livede hun op og særligt, da 

hun talte om maratonløbene. Efter Peter var gået, faldt hun tilbage i en tilstand af tristhed og 

ulykkelighed. Måske pga. erkendelsen af, at jeg også snart ville være væk igen, hvorpå hun igen ville 

være overladt til sig selv. Hun italesatte samtidig selv efter Peters afsked, hvordan hendes største 

problem var ”ensomheden”, idet hun sagde: "Jeg mangler en veninde, kan man sige, eller en ven”. Hun havde haft 

en masse venner eller bekendte, mens hun løb, men efter hun stoppede og flyttede til Peters 

lokalområde, havde hun ikke længere kontakt til dem. Forholdet til Gudruns anden søn var tillige ebbet 

ud ifm. flytningen og handlede ifølge Gudrun om, at flytningen havde skabt jalousi mellem sønnerne og 

deres forhold til hende. Gudrun havde nu kun Peter tilbage, som dagligt kiggede forbi. Hun pointerede 

herefter, hvor glad hun havde været for mit besøg og at hun håbede, at jeg snart ville besøge hende 

igen. 

Ifølge kultursociolog Christine Swane er ensomhed særligt udtalt hos gamle mennesker, hvilket hænger 

sammen med de tab af tætte relationer eller tab af funktionsevne, som sker med alderen (Swane 2013). 
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Som nævnt i de sammenstykkede fortællinger er både Anton og Gudrun alene og har begge et spinkelt 

netværk af familie og venner. For Antons vedkommende består netværket af en kat, nogle høns og en 

mand, der ugentlig henter æg, et besøg i ny og næ hos en mekanikerven samt en søster og svogers 

besøg hver anden måned. Gudrun har Peter, som kommer dagligt og snarere får karakter af en 

hjemmehjælper, som aldrig har tid til at blive længe. Efter hun flyttede tættere på sønnen, ser hun ikke 

længere den anden søn eller sine gamle løbevenner. Peters ønske om at kunne hjælpe moderen ved at 

være tæt på synes paradoksalt nok at have gjort hende ensom. For Gudrun gælder også, at hun ikke 

længere er i stand til at udleve sin passion: at løbe maraton, som samtidig dannede fundamentet for 

hendes omgangskreds. 

 

Sammenfatning 

Ensomheden hos Anton og Gudrun vil kunne kobles til, at de begge har et relativt spinkelt netværk, 

men også i Gudruns tilfælde, at hun ikke længere har funktionsevne til at udleve sin passion. Den synes 

således at sætte sig tydeligt igennem hos Anton og Gudrun i deres fremtoning, handlen og italesættelser 

og synes at have betydning for deres humør, idet begge udtrykker at have været glade for mit besøg, og 

Gudrun livede op under interviewet. For Anton havde ensomheden desuden betydning for hans 

oplevelser af symptomer, idet hans kvalme og rygsmerter forsvandt under besøget, mens det for 

Gudrun havde betydning for hendes selvopfattelse, idet hun lyste særligt op, da hun talte om maraton, 

som var i slående kontrast til hendes ellers triste og opgivende adfærd.  

  

De gamle medicinske patienters liv set i et livsformsperspektiv 

På baggrund af fortællingerne om de gamles liv og beskrivelser af iagttagelser ifm. 

interviewsituationerne vil jeg i det følgende foretage en livsformsanalyse af de gamle. Livsformsanalysen 

tilbyder en måde at finde mening i de gamles fortællinger, fremtoning, udsagn og måde at indgå i 

relationen med mig på. Det gør den ved at analysere dem ud fra forskellige livsformer og ved at 

anlægge et både indefra- og udefra-perspektiv på de gamles liv. Indefra-perspektivet søger at forstå de 

gamles egne mål, midler, begrebsverden og vilkår, mens udefra-perspektivet søger at forstå de gamles 

forskellige måder at indgå i relationer udadtil og at navigere ift. udefrakommende ændringer og skift i 

midler og vilkår. Med livsformsanalysen vil jeg således kunne opnå en dybere indsigt i og forståelse af 

de gamles liv med særlig fokus på, hvad der indadtil ud fra deres begrebsverden er betydningsfuldt i 

deres liv samt hvordan de, indtil indlæggelsen, har navigeret udadtil ift. ændringer og skift i midler og 

vilkår for at opretholde det for dem gode liv. En indsigt og forståelse, der ift. deres indlæggelsesforløb 

vil kunne bruges til at sige noget om, hvad der er betydningsfuldt for dem, hvor er de sårbare, hvor har 

de deres styrker, hvor de ikke siger noget, selvom de måske er utilfredse, og hvad kunne de have af 

behov, ligesom deres måder at navigere i relation til ændringer og skift er noget, som de bærer med sig 

under og efter indlæggelsen. 

 

Hvordan har jeg grebet livsformsanalysen an? 

Fortællingerne og iagttagelserne er de brudstykker eller brikker af de gamles liv, som jeg har haft til 

rådighed og på forskellige måder har forsøgt at sammenstykke som et slags puslespil for at finde 

meningsskabende sammenhænge ift. de forskellige livsformer og deres begrebsverdener. For at blive i 
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puslespilsmetaforen, begyndte jeg analysen med at sortere brikkerne ift. livsformsanalytiske temaer 

såsom de gamles arbejdsliv, mål, midler, begrebsverden og vilkår, og herefter at sammensætte dem i 

forsøget på ud fra et indefra-perspektiv at finde den livsform, de kunne analyseres ud fra. Jeg tog 

udgangspunkt i de gamles arbejdsliv som et slags pejlemærke for, hvilken livsform de umiddelbart 

kunne tolkes at indskrive sig i og analyseres ud fra, idet livsformerne er udledt af samfundets 

produktionsmåder. Jeg blev dog i nogle af de gamles tilfælde udfordret af, at der ikke var 

overensstemmelse mellem arbejdsliv, relateret livsform og de gamles egne udsagn, hvorfor jeg ved dem 

var nødt til at lægge brikkerne sammen på andre måder. Anton havde f.eks. haft lønarbejde hele sit liv, 

hvorfor han ud fra denne oplysning kunne analyseres ud fra en lønarbejderlivsform. Han gav imidlertid 

udtryk for, at lønarbejdet kun havde været en hjælp til at leve det gode liv, som havde været at være 

selvstændig og drive husmandsstedet, hvorfor jeg analyserede mig frem til, at lønarbejdet havde været 

det, som økonomisk muliggjorde for Anton at leve som selvstændig. Hans begreb om alderdom og 

sygdom og hans fremtoning under besøget hos ham styrkede tillige argumentationen for indskriv-ning i 

den selvstændige livsform. Antons historie kunne således ses som et eksempel på relationen mellem 

begreber og vilkår, og hvordan de gamle kunne besidde en begrebsverden, men ikke altid havde de 

ideelle vilkår til at leve i overensstemmelse med den. Efter at have anlagt et indefra-perspektiv skiftede 

jeg til udefra-perspektivet på de gamles liv, hvor jeg sammensatte de allerede samlede brikker med 

andre brikker for at finde frem til, hvordan de gamle koblet til deres livsformer havde indgået i 

relationer udadtil og navigeret ift. udefrakommende ændringer og skift i midler og vilkår. 

 

Fravalg af Hedda og Frederik  

I Hedda og Frederiks tilfælde havde jeg stort set ingen brikker af viden om deres arbejdsliv, mål, midler 

eller begrebsverden at stykke sammen. Jeg var derfor ikke i besiddelse af viden om deres arbejdsliv, 

hvorfor jeg tænkte, at jeg måske kunne bestemme livsform på baggrund af deres fremtoning og udsagn. 

Jeg havde imidlertid sparsom viden om begge dele, idet jeg kun havde talt ganske kortvarigt med dem 

ifm. inklusionen og ikke fik mulighed for at tale yderligere med dem under indlæggelsen, da Hedda fik 

det dårligere og Frederik blev tiltagende forvirret. Da de senere blev udskrevet, døde Hedda kort efter, 

mens jeg forgæves forsøgte at få kontakt til Frederik. Den viden, jeg havde om Hedda, var således, at 

hun havde tre børn, men at det var søsteren, som besøgte hende og deltog i lægesamtalen under 

indlæggelsen. En mulig tolkning kunne være, at hun ikke ville ulejlige børnene, hvilket ville være en 

typisk måde at agere på, i fald hun indskrev sig i husmoderlivsformen. I Frederiks tilfælde var hans 

børnene til stede alle dage på sygehuset, ligesom de tog imod ham ifm. udskrivelsen. Et forhold til 

børnene som ville være typisk, hvis Frederik indskrev sig i en selvstændig eller karriere-livsform. Den 

selvstændige livsform var tillige udbredt, da de gamle var yngre, hvilket kunne styrke en indskrivning 

for Frederiks vedkommende i denne livsform. Jeg valgte dog pga. det spinkle empiriske materiale og 

grundlag ikke at medtage dem i livsformsanalysen. 

 

Nye erkendelser 

I analysen og sammensætningen af brikkerne om de gamles liv gjorde jeg mig flere erkendelser. Den 

første erkendelse var, at empirien strittede i flere retninger og gav anledning til flere mulige tolkninger. 

Jeg har i erkendelse af det vilkår valgt at udfolde flere tolkninger de steder, hvor jeg har oplevet det. 

Empirien om forholdet mellem Gudrun og sønnen, kastede f.eks., som det fremgår af analysen, flere 

nuancer og tolkninger af sig. Den anden erkendelse var, at nogle af de gamle kunne analyseres som 
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sammensat af eller indskrevet i flere livsformer. Gudrun havde f.eks. været tvunget til at skifte sin 

tilværelse som baglandskvinde ud med en tilværelse som lønarbejder, men i sin fremtoning og udsagn 

syntes hun at have holdt fast i en baglandskvinde- begrebsverden og ydre fremtoning.  

 

Livsformsanalysens struktur  

Jeg vil i det følgende udfolde livsformanalysen af de gamle, som den er blevet til på baggrund af 

sammenstykningen af empirien. Analysen udgøres af følgende struktur:  

- Hvad det er for livsformer, de indskrives i og kan analyseres ud fra. 

- Hvad er det for mål, de sætter for det gode liv qua de livsformstræk, analysen har peget på, og 

hvilke midler og vilkår, de har og tager i anvendelse for at realisere målene for det gode liv. 

- Hvordan livsformstrækkene sætter sig igennem hos dem og får betydning ift. deres hverdagsliv 

før indlæggelsen samt deres begreb om alderdom og sygdom.  

- Deres navigation før indlæggelsen ifm. alderdom, sygdom og tab, som har ført til ændringer og 

skift i midler og vilkår for at opretholde det gode liv. 

Jeg trækker i livsformsanalysen teoretisk på Højrup, Rahbek Christensen og Ramhøj. Teorien er 

udfoldet i kapitel 2 og vil derfor blot fremgå implicit i analyserne. 

 

De gamle selvstændige  

Knud, Ingvar og Anton kan analyseres ud fra den selvstændige livsform, idet de alle ejer eller har ejet og 

driver eller har drevet forskellige typer af virksomheder. Knud ejer og driver fortsat et busrejseselskab 

med hovedsæde i en større provinsby, mens Ingvar sammen med Anna i over 50 år har drevet en gård i 

en landsby. Gården blev solgt for seks år siden, hvorefter de flyttede i deres nuværende aftægtsbolig 

beliggende i samme landsby. Anton ejer fortsat familiens husmandssted i en landsby, men driver det 

ikke længere og har i stedet forpagtet jorden ud.  

De har qua deres respektive virksomheder været forankret og bosat på bestemte egne og i bestemte 

boliger og boligtyper, som har udgjort rammen for både deres virksomheder og øvrige liv. Knuds 

busrejseselskab er gået i arv fra faderen, som etablerede selskabet i denne større provinsby og siden 

byggede den ejendom, hvor selskabet i dag har hovedsæde og hvor Knud tillige bor i en lejlighed. 

Ingvar og Antons gårde med tilhørende jorde er også geografisk placeret på bestemte egne og det har 

været her, de både boede og drev virksomheden.  

Virksomhedernes lokale forankring og placering har betydet, at de alle har boet på samme egn hele 

deres liv, hvilket Ingvar og Antons egnsspecifikke dialekter kan ses som et udtryk for. De har samtidig 

været bosat i bestemte beboelser, som de synes at have et særligt tilhørsforhold til. Det særlige tilhørs-

forhold til deres boliger bliver tydelig ifm. mit besøg på Antons velholdte husmandssted, hvor alt både 

ude og inde fremtræder i en sirlig orden, og i Knuds særligt detaljerede beskrivelser af ejendommens 

indretning og renovering, hvor intet er overladt til tilfældighederne.  

 

DET GODE LIV  

For Knud, Ingvar og Anton kan det analyseres som, at arbejdet med at drive virksomheden, i tråd med 

den livsform, er målet og indbegrebet af det gode liv. Knud siger således, at busrejseselskabet er hele 
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hans liv. Alle midler har været taget i brug for at realisere målet, hvilket for Anton og faderens 

vedkommende har betydet, at de har været nødt til at tage lønarbejde ved siden af for at få det til at 

hænge økonomisk sammen på husmandsstedet.  

Alle tre er opvokset i og med denne livsform og måde at tilrettelægge livet på. For Knud er 

busrejseselskabet som sagt gået i arv fra faderen, ligesom Anton har overtaget forældrenes husmands-

sted, som han i mange år drev sammen med forældrene, og Ingvar kommer tillige ud af en landmands-

slægt. I denne livsform er der ikke nogen opsplitning mellem arbejde og fritid, idet virksomhedens 

overlevelse er målet. For Anton blev tiden efter fyraften på lønarbejdet ikke brugt på at slappe af, men 

netop på at drive landbruget sammen med forældrene, og han kørte ofte til sent ud på aftenen og 

passede deres marker.  

Familien i form af både ægtefæller, børn og andre slægtninge, har for dem alle tre i tråd med den 

selvstændige livsform spillet en central rolle som del af produktionsenheden og som middel til at 

realisere målet om at drive deres virksomheder. For både Knud og Ingvar har hustruerne indgået i 

arbejdsfællesskabet omkring virksomhederne som medhjælpere. Knuds hustru har varetaget arbejdet på 

busrejseselskabets kontor samtidig med, at hun deltog på busturene, mens Ingvar og Anna har udgjort 

produktionsenheden og teamet, som har hjulpet hinanden med alt på gården gennem alle årene. Knud 

har haft hjælp af sønnen, som fortsat kører med som ekstra chauffør på turistturene. Anton har haft 

forældrene, som han i kompagniskab med har drevet husmandsstedet. Antons søster og svoger har 

desuden tidligere givet en hånd med og taget del i arbejdsfællesskabet omkring at drive husmandsstedet, 

hvilket de til Antons skuffelse ikke gør længere. Netværket i lokalsamfundet og dertilhørende gensidige 

udvekslinger af naturalier og tjenesteydelser som praktisk hjælp og socialt samvær, har været et andet 

vigtigt middel for dem i virket som selvstændige. Anton, Ingvar og Anna har f.eks. på hhv. 

husmandsstedet og gården kunnet producere forskellige afgrøder og andre naturalier, som de i 

lokalsamfundet har kunnet anvende til at bytte sig til andre tjenesteydelser, de har haft behov for. 

Anton har tillige budt ind med sin arbejdskraft, mens Ingvar har bidraget til lokalsamfundet med 

deltagelse i forening- og bestyrelsesarbejde. 

 

BETYDNING FOR DERES HVERDAGSLIV OG BEGREB OM ALDERDOM OG SYGDOM  

Deres livsform kan analyseres at få betydning i deres hverdagsliv samt ift. deres begreb om alderdom og 

sygdom. 

Livsformen synes at have betydning i deres hverdagsliv for, hvad de foretager sig og er optaget af. Både 

Anton og Ingvars interesser i hverdagen er knyttet til deres tidligere virksomheder. Anton fortæller om, 

hvordan han går og hygger sig med fortsat at holde gården, og der går ikke en dag, hvor han ikke er ude 

i en af udlængerne, mens Ingvar og Anna fortsat på afstand er optaget af at følge med i gårdens ve og 

vel. Knud driver fortsat sit busrejseselskab, selvom han er 86 år og for længst kunne være gået på 

pension. Han har dog overvejet at stoppe, da mange af hans faste gæster er sløjet af eller døde. Det blev 

dog ved overvejelsen, da selskabet er omdrejningspunktet i hans liv. Hele Knuds fokus er således rettet 

imod at drive busrejseselskabet selv ved sygdom, hvilket også illustreres ved at han, da jeg møder ham 

ifm. indlæggelsen, er ærgerlig over at have glemt at få brochurer med over kommende rejser, han kunne 

udlevere.  

Livsformen synes også at have betydning for deres begreb om alderdom og sygdom. De sætter alle en 

ære i at have undgået sygdom. Anna fortæller stolt, hvordan hun kun har været indlagt ifm. sine fødsler 

og ellers er ”sluppet fri”. De ønsker hverken i deres fremtoning eller udsagn at tillægge alderdom og 
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sygdom mere fokus og betydning end højst nødvendigt. Anton erkender, at det er ”noget lort at blive et 

gammelt skrog” men indtager samtidig en ”man må tage tingene som de kommer og fokusere på det 

positive-attitude” til alderdom og sygdom, mens Ingvar og Anna har en ”sådan er det bare” attitude. 

Deres attituder giver mening set ud fra den selvstændige livsformsperspektiv, idet alderdom og sygdom 

kan sidestilles med andre udefrakommende vilkår og udfordringer, de har været konfronteret med i 

driften af virksomhederne. Det kunne for Ingvar og Anton måske være en dårlig høst eller for Knud et 

udsving i antal gæster på busrejserne. Ved at betragte alderdom og sygdom på niveau med andre 

udefrakommende vilkår kan de trække på nogle af de samme måder at navigere på, som netop handler 

om at udvise en ”sådan er det bare” indstilling, at tage tingene som de kommer og at fokusere på det 

positive, så de kan få det bedste ud af situationen, når det ikke længere er muligt at undslippe. 

Deres nedtoning af betydningen af alderdom og sygdom giver samtidig mening set i lyset af livsformens 

brug af byttehandler af tjenesteydelser, som forudsætter, at man netop har noget at byde ind og bytte 

med. I mit møde med Anton, Ingvar og Anna bliver det således tydeligt, hvordan den fremstilling, de 

ønsker at give af sig selv, ikke handler om dem som gamle, syge og svækkede, men i stedet om dem 

som mennesker, der kan og vil noget, og dermed træder alderdom og sygdom i baggrunden. De indgår i 

en vært-gæst relation med mig ifm. interviewsituationen, og hvor de netop ved at indtage værtsrollen 

kan have kontrol og styring med samtalens retning, så den fokuserer på deres liv snarere end på 

alderdom og sygdom, som kan fremstille et billede af dem som svækkede, svage eller afhængige af 

hjælp. Anna anvender udtrykket ”brokkehoved”, da Ingvar opridser sine sygdomme. De er samtidig 

vidende om, at jeg kommer i et professionelt ærinde og i rollen som forsker og repræsentant for 

sundhedsvæsenet, som ønsker viden om deres alderdom, sygdom og indlæggelse. De kan dog ved at 

behandle og tildele mig rollen som gæst i deres hjem fastholde en vis styring af besøget, selvom Ingvar 

og Anna giver udtryk for i slutningen af interviewet med reference til alderdom og sygdom, at de har 

underholdt ”lige lovligt” med ”det pjat”. Det kan i forlængelse af ovennævnte ses, som at Ingvar og Anna 

under besøget øjner muligheden for udbygning af deres netværk, da de opdager, at jeg er af landmands-

slægt og at der måske kunne være en forbindelse mellem vores respektive landmandsslægter. 

Knud, Ingvar og Anton kan analyseres at forsøge at fastholde selvstændighed og autonomi og klare sig 

længst muligt uden hjælp fra det offentlige. En opfattelse som også kan sammenkobles med deres 

livsform som selvstændige, hvor de har været vant til at drive og have ansvaret for hver deres 

virksomhed, som for dem har været forbundet med selvstændighed, autonomi og uden afhængighed 

eller involvering af det offentlige. Anton har stræbt efter at være selvstændig, men pga. lønarbejdet ved 

siden af ikke i samme omfang som Knud og Ingvar har kunnet praktisere det. Hans udsagn og 

handlinger synes dog at afspejle, at selvom han ikke har haft mulighed for at leve fuldt ud som 

selvstændig, så identificerer han sig og ser verden med denne livsforms briller. Deres forsøg på at 

fastholde selvstændighed og autonomi i alderdommen så længe som muligt kommer til udtryk ved, at 

de holder sig fysisk i gang, hvilket samtidig tidligere har været et middel ift. at drive og opretholde 

virksomheden. Anton er dagligt i fysisk vigør med at passe husmandsstedet. Ingvar kan pga. 

kraftnedsættelserne i benene ikke det samme fysisk som tidligere, men holder sig i gang ved at cykle på 

en motionscykel og ved at sidde på terrassen og se på, mens Anna er i haven. Knud driver 

busrejseselskabet og er også vicevært i sin ejendom. De klarer alle sig selv i hverdagen uden hjælp fra 

det offentlige sundhedsvæsen, hvilket de synes at foretrække. Ingvar og Anna har således afslået 

børnenes forskellige forslag til modtagelse af hjælp såsom vinduespudsning og madordning. Som Anna 

siger: "Hvorfor skal vi have andre til det, når vi selv kan? Vi skal jo holde os i gang". Anton har ligeledes takket 

nej til kommunens tilbud om hjemmehjælp, som han ikke kan se nytten af. Han siger: ”De har tilbudt at 
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komme en halv time time to gange om ugen, men hvordan skulle det kunne række til at passe en hel gård? Og de to 

madder som jeg skal have, dem kan jeg godt selv smøre”. 

Den gode alderdom kan, på baggrund af ovennævnte analyse, for dem handle om, at de kan fastholde 

selvstændighed og autonomi og klare sig længst muligt uden hjælp fra det offentlige.  

 

NAVIGATION IFT. ÆNDRINGER OG SKIFT  

Knud, Ingvar og Anton har alle været udsat for ændringer og skift, der har influeret på deres vilkår og 

rammer for at opretholde det gode liv, som er knyttet til at være selvstændige med egne virksomheder.  

For Knud har en drastisk ændring i hans liv været tabet af hans højtelskede hustru i over 50 år, fru 

Nielsen, som han omtaler som den eneste ene. Hun døde for tre år siden, og han har ikke haft det rigtig 

godt siden. Set ud fra den selvstændige livsformsperspektiv kan fru Nielsen, udover at være Knuds 

højtelskede hustru, tillige tolkes at repræsentere en del af den familie og det arbejdsfællesskab, som er et 

nødvendigt middel til at realisere det gode liv med at drive, i Knuds tilfælde, busrejseselskabet. Fru 

Nielsen har således udgjort en vigtig bestanddel af arbejdsfællesskabet omkring selskabet med deltagelse 

på busturene og varetagelse af kontorarbejdet. Med hendes bortgang er busrejseselskabet og Knud 

amputeret og han evner ikke det samme som tidligere. Det illustreres f.eks. ved, at han takker nej til 

interviewet og samtidig antyder, at hvis blot fru Nielsen havde været der, så havde det ikke været et 

problem. Knuds måde at navigere ift. tabet og ændringen i forsøget på at fortsætte busselskabsdriften 

og dermed opretholde livsformen har været at trække på hjælp og støtte fra sønnen og svigerdatteren, 

som han har tæt kontakt til og som bor i nærheden. Sønnen kører således med som ekstra chauffør på 

faderens busture, mens svigerdatteren indimellem tilbereder den varme mad til ham. Knuds måde at 

navigere på kan synes naturlig set ud fra denne livsforms perspektiv, idet sønnen og svigerdatteren 

repræsenterer den familie, som han og hustruen tidligere har været vant til at trække på ift. at drive 

selskabet, idet sønnen også tidligere har kørt med som ekstrachauffør. Forholdet til sønnen og 

svigerdatteren kan, udover at have en følelsesmæssig karakter, også ses som en gensidig udveksling af 

tjenesteydelser. Knud har således særlige behov for tjenesteydelser, fordi han fortsat ejer 

busrejseselskabet og ejendommen, hvor han bor, og han har måske tidligere hjulpet sønnen ift. hans 

virksomhed, idet han også er selvstændig vognmand. Knud og sønnen indskriver sig i samme livsform 

og kan dermed ses som at dele samme begrebsverden, hvorfor sønnen måske ikke har svært ved at 

sætte sig i faderens sted og navigation af ændringerne. 

For Anton har et skift i hans liv været forældrenes bortgang som, ligesom i tilfældet med Knuds hustru, 

har udgjort den nærmeste familie, som han har boet sammen med hele sit liv, og som han har drevet 

husmandsstedet sammen med. Anton har navigeret ift. skiftet i vilkårene for at drive husmandsstedet 

ved, i tråd med Knud, på det tidspunkt at trække på familien i form af søsteren og svogeren, som har 

hjulpet ham med praktiske opgaver, mens de ikke har været ligeså gode til at bistå Anton eller 

forældrene ved sygdom. Anton har ligeledes trukket på netværket i lokalsamfundet, hvor de indbyrdes 

har bistået hinanden med at bytte tjenesteydelser. Anton har budt ind med sin arbejdskraft, ligesom han 

i mange år har haft og fortsat har en mekanikervens hustru, som indimellem gør rent hos ham. Antons 

omtale af vennen som ”mekanikervennen” kan ses som et udtryk for, hvordan vennen har været betragtet 

som ham, der kunne byde ind med netop bilreparation i lokalsamfundets byttenetværk.  

Et andet skift for Anton har været at afhænde driften af husmandsstedet. Han solgte således for år 

tilbage dyrene og forpagtede jorden ud. Anton synes at navigere ift. dette skift ved at have beholdt 

husmandsstedet, som giver ham mulighed for at opretholde livsformen og fastholde nogle af de 
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opgaver, som har været forbundet med at drive husmandsstedet. Han står f.eks. fortsat for 

vedligeholdelsen af gården samtidig med, at han har kat, høns og en urtehave, som gør, at han er 

selvforsynende med grøntsager det meste af året. En udfordring for Anton har været, at han ikke 

længere har det samme netværk af familie og venner at trække på ift. hjælp med at vedligeholde gården. 

Han har ikke haft en ægtefælle, hvilket i sig selv stiller ham i en anderledes situation end Ingvar og 

Knud. Søsteren og svogeren, som han tidligere har trukket på, kan således ikke, pga. alderen, 

overkomme at hjælpe ham, mens størstedelen af Antons venner i lokalsamfundet med undtagelse af 

mekanikervennen er døde. Den praktiske hjælp er derfor begrænset til søstersønnens hækklipning og 

vennens hustrus rengøring. Anton har samtidig ikke mulighed for at skabe sig et nyt netværk i 

lokalsamfundet, da han ikke længere har noget at byde ind med, hvilket er forudsætningen for den 

gensidige udveksling af tjenesteydelser. Tidligere havde han jorden og sin arbejdskraft, men nu er 

jorden forpagtet ud, og han har ikke længere det samme fysiske helbred til at kunne hjælpe andre. 

Anton har, pga. det indskrumpede netværk, været nødsaget til selv at klare at vedligeholde gården, 

hvilket er uholdbart på længere sigt, idet han ikke bliver yngre og ikke kan tillade sig af blive syg. Anton 

er bevidst om dette, idet han f.eks. siger: ”Jeg har slet ikke tid at være syg, selvom jeg er dårlig”. Det 

indskrumpede netværk har desuden betydet mangel på socialt selskab i hverdagen. Tidligere fulgte 

socialt samvær med den gensidige udveksling af tjenesteydelser, som stort set er ophørt i dag. Tilbage er 

søsteren og svogeren, som kommer en gang hver anden måned samt de sporadiske besøg af 

mekanikervennen og hans hustru, når hun gør rent. Søstersønnen har i forsøget på at give Anton social 

adspredelse foræret ham Kattemissen, som Anton har knyttet sig til, og som følger ham overalt. Anton 

har også selv forsøgt at fastholde socialt samvær ved at beholde hønsene, som giver besøg af en mand, 

der henter æg samt foræring af æbler til et kollektiv, som så kigger forbi. Antons relativt spinkle netværk 

afføder en ensomhed, som sætter sig tydeligt igennem i hans fremtoning, handlen og italesættelser i 

interviewet, som beskrevet tidligere. Det er således set i den kontekst forståeligt, at Anton har afvist 

søsteren og svogerens gentagne forslag om at skaffe sig af med hønsene, idet de jo netop giver social 

adspredelse. Set i lyset af det manglende sociale samvær og ensomheden kunne man forestille sig, at 

Anton ville være interesseret i at få besøg fra hjemmeplejen. Anton har været tilbudt hjælp fra den 

kommunale hjemmepleje, hvilket han har afvist, da den smule hjemmehjælp på ingen måde rækker til at 

passe en hel gård, hvilket selvfølgelig er rigtigt, men også står i skarp kontrast til det billede, som ellers 

tegnes af ham. Antons måde at navigere på giver mening set ud fra den selvstændige livsform, hvor de 

gamle selvstændige foretrækker at undgå offentlig hjælp og indblanden i forsøget på at forblive 

selvstændige og uafhængige længst muligt. I Antons nuværende situation synes hans livsforms stræben 

efter at forblive selvstændig og uafhængig paradoksalt at blive en hindring for ham ift. at opnå selskab 

og dermed det gode liv. 

For Ingvar og Anna har en ændring i deres liv været salget af gården for seks år siden, hvorefter de 

flyttede i deres nuværende parcelhus i nærheden. Det må betragtes som en stor ændring i deres liv, idet 

gården har været omdrejningspunktet og dannet rammen for det for dem gode liv. De valgte at sælge 

gården i erkendelse af, at de ikke længere kunne overkomme at drive og vedligeholde den og at børnene 

heller ikke var interesseret i at overtage. Ingvar og Anna har ikke med deres gård haft mulighed for at 

trappe stille og roligt ned på samme måde, som Anton har med sit husmandssted. Det kan hænge 

sammen med, at deres gård har været af en anden størrelse end husmandsstedet og har fordret drift af 

en vis størrelse for, at de har haft økonomisk råd til at blive boende. Det kan også hænge sammen med, 

at gården ift. husmandsstedet har haft en størrelse, som har krævet mere vedligeholdelse. Anna 

begrunder netop salget af gården med det store vedligeholdelsesarbejde. Alderdommen kan i dette 

tilfælde siges at være et vilkår for dem, som har været med til at ændre på deres fysiske handlerum. Et 
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skift som Ingvar og Anna har håndteret og forsøgt at tilpasse sig ved at opretholde elementer af 

livsformen. Anna og Ingvar synes således fortsat at indgå i et indbyrdes arbejdsfællesskab svarende til 

det fællesskab, de havde, da de drev gården. Arbejdsfællesskabet er i stedet ændret til at omhandle 

pasning af parcelhus og have. Deres indbyrdes arbejdsfællesskab afspejles ifm. interviewsituationen, 

hvor de ved besøget hos dem fremstår som en enhed, der supplerer hinanden. Det bliver desuden 

tydeligt i deres udsagn under interviewet, hvor de fortæller om, hvordan de i dag hjælpes ad med hus og 

have. Deres forhold synes at være præget af fællesskab, jævnbyrdighed og samhørighed, som givetvis 

også har præget deres forhold, da de drev gården. Ingvar formår f.eks. ikke længere at hjælpe med hus 

og have, da han er usikker på benene, hvorfor Anna gør det, mens han sidder på terrassen og følger 

med, hvilket hun ser som ”sådan er det bare”. De formår således at opretholde arbejdsfællesskabet på de 

betingelser, som er opstået, fordi Ingvar er blevet syg. Ingvar og Anna trækker, ligesom i Knud, på 

hjælp og tjenesteydelser fra sønnen, som de ligeledes er knyttet tæt til og som bor tæt på. Anna bager 

fortsat både til dem selv, hvilket også har været en del af livet på en gård, hvor de har været 

selvforsynende, ligesom de fortsat på afstand følger med i livet på deres tidligere gård. Anna bager 

desuden til det lokale plejecenter, hvilket giver mening set ift. den selvstændige livsforms gensidige 

udveksling af tjenesteydelser. Annas bagværk kan således betragtes som en tjenesteydelse, der ydes til 

plejecentret i håb om, at såfremt hun eller Ingvar skulle få behov for at komme på plejecentret i 

fremtiden, så vil personalet der yde gengæld og give dem en god pleje og behandling. På denne måde 

bliver bagværket en slags fremtidsinvestering for dem. I lokalsamfundet kan Annas indsats som frivillig 

hjælper og besøgsven på plejecenteret ses som en kompensation for det forening- og bestyrelsesarbejde, 

Ingvar ikke længere kan deltage i. Ingvar og Anna har også taget sig af nabofamilien, da hustruen døde 

på tragisk vis, hvilket er en anden form for bidrag til lokalsamfundet. 

Et andet skift i Ingvars liv har været den permanente stomi og kraftnedsættelsen i benene, som er en 

følge af hans kræftsygdom og den efterfølgende strålebehandling. Særligt kraftnedsættelsen har 

udfordret og begrænset den selvstændighed og autonomi, han har været vant til, idet den har betydet, at 

han ikke længere kan hjælpe til med hus og have eller køre bil. Ingvar har navigeret ift. den begrænsning 

ved at vælge at indtage en ”sådan er det bare” attitude, der som analyseret tidligere kan ses som en 

meningsfuld måde, hvorpå den selvstændige livsform takler udefrakommende vilkår og udfordringer. 

Ingvar er også begyndt at cykle på motionscyklen for at undgå yderligere forværring og har selv truffet 

beslutningen om at stoppe med at køre bil. For Ingvar synes det at være af betydning, at han selv traf 

beslutningen, idet han siger: ”Jeg tog selv beslutningen”. Han passer i øvrigt selv sin stomi uden 

hjemmeplejens indblanden. Denne måde at navigere på kan fra Ingvars side analyseres som et forsøg på 

selv at tage initiativ, overtage styringen og selv planlægge fremtiden, hvilket er en anden typisk måde at 

navigere på for de gamle selvstændige, da denne livsform mestrer afhængighed ved netop selv at tage 

sagen i egen hånd nøjagtig på samme måde, som Ingvar ville have gjort i sit arbejdsliv som selvstændig 

landmand. Ingvar og Anna har helt i tråd med ovennævnte også valgt at spise julemiddag på det lokale 

plejecenter og deltage i arrangementer, hvilket kan analyseres som en måde for dem at vænne sig til et 

liv på plejehjem, hvis det skulle blive aktuelt i fremtiden. Ingvars måde at navigere på, ved at tage 

selvstændigt initiativ og styring, går også igen ift. andre sygdomsforløb. Ingvar gik således til lægernes 

og alle andres overraskelse rundt med krykkestokke tre dage efter at havde fået en hofteoperation. Den 

hurtige fysiske restituering er et andet typisk træk ved den selvstændige livsforms rehabiliteringsforløb 

efter sygdom. Ingvar og Anna bryder sig derimod ikke om, når andre forsøger at tage styringen og 

påtvinge dem noget, som da børnene arrangerer vindues-pudsning eller madordning. 
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Sammenfatning 

Knud, Ingvar og Anton kan analyseres ud fra den selvstændige livsform, hvor det gode liv for dem har 

omhandlet at drive virksomhederne. De har for at realisere det gode liv trukket på familien og 

netværket i lokalsamfundet og med en kontinuerlig gensidig udveksling af tjenesteydelser og andre 

byttehandler.  

Livsformen sætter sig igennem i deres aktiviteter og fokus i deres hverdagsliv samt i deres begreb om 

alderdom og sygdom, som de ønsker at nedtone og ikke tillægge mere fokus og betydning end 

nødvendigt. Desuden har livsformen betydning for deres opfattelse af den gode alderdom, som handler 

om at fastholde netop selvstændighed, autonomi og klare sig længst muligt uden hjælp fra det 

offentlige, hvilket søges opnået ved fysisk aktivitet og ved hjælp fra familie og netværk. Såfremt de 

afhængighedsgøres, foretrækker de at selv at have styring og planlægge fremtiden.  

De har søgt i navigation ift. skift og ændringer i muligheder og vilkår for at leve det for dem gode liv at 

trække på familien og netværket frem for offentlig hjælp. En navigation som for Anton, pga. hans 

spinkle og indskrumpede netværk, primært baseret på Kattemissen og hønsene, giver særlige 

udfordringer med ensomhed til følge.  

 

De gamle lønarbejdere  

Børge og Jens kan analyseres ud fra lønarbejderlivsformen, idet de begge har arbejdet som lønarbejdere 

og byttet deres arbejdskraft til fordel for løn. Børge har tidligere arbejdet som postbud, mens Jens har 

arbejdet som både jord- og betonarbejder, murerarbejdsmand, metalarbejder og i mere end 30 år som 

vejmand. Da jeg er i besiddelse af sparsomme oplysninger om Børges liv vil den følgende analyse 

primært være med afsæt i Jens’ livshistorie.  

Jens har sammen med Bente ikke på samme måde som de selvstændige været forankret i et bestemt 

lokalsamfund på en bestemt egn og en bestemt bolig. De har i stedet været vant til at flytte sig ift., hvor 

de har fundet arbejde, og deres bolig har snarere udgjort rammen omkring deres familieliv.  Det 

betyder, at de særligt i de yngre år har haft bosat sig flere forskellige steder både i provinsen og i 

hovedstaden. Jens og Bente har dog i de sidste 25 år arbejdet og boet på egnen, hvor de bor nu. De har 

måske, pga. at de har boet flere steder, ikke på samme måde som Knud, Ingvar og Anton tilegnet sig en 

egnsdialekt, men snarere en arbejdsjargon og et arbejdssprogbrug, som er knyttet til deres tidligere 

arbejdsliv. 

Måden, hvorpå de har flyttet sig på ud fra hensyntagen til et arbejde, har de taget med sig i dag, hvor de 

nu bor i et betonboligbyggeri for ældre. De har her ikke flyttet sig af hensyn til et arbejde, men af 

hensyn til deres alder. I boligbyggeriet er der f.eks. ingen vedligeholdelsespligter, som der ville have 

været, hvis de fortsat ejede en fast ejendom og de har her samtidig mulighed for at opretholde deres 

familieliv. Jens og Bente har ikke nødvendigvis en særlig tilknytning til deres bolig. De har således ikke 

haft behov for at sætte deres personlige præg på boligens indgang, som er identisk med alle de andre 

døre i opgangen: en ensfarvet dør med deres navne i en fastmonteret dørskiltsholder. Børge bor, 

ligesom Jens og Bente i en ældrebolig, uden jeg kender mere til hans boligsituation.  
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DET GODE LIV  

Det gode liv kan for Jens analyseres at være og have været knyttet til fritiden og familielivet sammen 

med Bente og deres to sønner. Familielivet er betydningsfuldt, hvilket eksemplificeres ved, at Jens som 

noget af det første, da jeg møder ham på sygehuset, uopfordret fortæller om, at han snart har 

diamantbryllup med Bente, hvilket skal fejres med ”en stor fest”. 

Lønarbejdet har for Jens været midlet, som har gjort det økonomisk muligt at have og kunne nyde 

fritiden i familiens skød. Jens gik på efterløn, da han fik muligheden for at gå fra, hvilket kan ses som et 

udtryk for, at arbejdet har været middel og ikke, som for de selvstændige, et mål i sig selv. Bente har 

ligesom Jens haft lønarbejde med undtagelse af årene som hjemmegående, da sønnerne var små. Hun 

har således været sygehjælper i over 25 år på et sygehus i det tidligere Holbæk Amt, hvorefter hun 

ligesom Jens gik på efterløn. Bente har været en af de husmødre, der blev uddannet til sygehjælpere og 

indsluset på sygehusene i Holbæk Amt fra 1960’erne og fremefter. Der har således for både Jens og 

Bente, i modsætning til de selvstændige, været en klar opdeling mellem arbejde og fritid, hvor det har 

været i fritiden, at det gode liv blev realiseret. Arbejdslivet tillægges derfor mindre vægt og betydning 

for dem, hvilket kommer til udtryk ved mit besøg, hvor de ikke virker særligt interesseret i at fortælle 

om deres arbejdsliv. Bente synes at have træk af flere livsformer, idet hun pga. sit lønarbejde kan 

analyseres ud fra lønarbejderlivsformen. Træk af den kan f.eks. anes i hendes begreb om alderdom, 

sygdom og holdning til modtagelse hjemmepleje, hvilket jeg vender tilbage til. Hun kan også analyseres 

ud fra den kvindelige pendant til lønarbejderlivsformen, som er husmoderlivsformen, hvilket træder 

frem i hendes relation til Jens ifm., at de under interviewet skal afregne med et bud, som bringer 

medicin fra apoteket. Her indtager hun rollen som husmoderen, mens Jens tillægges forsørgerrollen. 

Bente henter således pungen til Jens, så han kan betale buddet, og omtaler ham som ”far”, mens han 

tilsvarende omtaler hende som ”mor”.  

Udover lønarbejdet har Jens og Bente ikke, som de selvstændige, været vant til at trække på familien og 

netværket som middel. De har angiveligt heller ikke haft samme behov for at udveksle tjenesteydelser, 

da de har været bosat i både hus og lejlighed, som ikke fordrer samme vedligeholdelse som en gård eller 

et husmandssted. Jens og Bente bor i nærheden af deres sønner, som jævnligt kigger forbi til kaffe eller 

spisning, hvor de hygger sig, som de gjorde sammen førhen i fritiden, da sønnerne var børn. 

 

BETYDNING FOR DERES HVERDAGSLIV OG BEGREB OM ALDERDOM OG SYGDOM  

Lønarbejderlivsformen kan analyseres at få betydning for Jens og Bentes hverdagsliv og deres begreb 

om alderdom og sygdom på samme måde som den selvstændige livsform får det for Knud, Anton og 

Ingvar. 

Livsformen synes således at have betydning for deres prioritering i deres hverdagsliv i dag, hvor Jens og 

Bentes fokus fortsat er familielivet og det at være sammen, hvilket også var det, der stræbtes efter 

tidligere, da de havde lønarbejde. Jens og Bente foretrækker således at forblive og være sammen, 

selvom de er blevet tilbudt aflastningspladser, ligesom de på spørgsmålet om sønnernes hjælp ifm. 

sygdom enstemmigt svarer, at de ”har hinanden”.   

Livsformen kan tillige analyseres at have betydning for Jens og Bentes begreb om alderdom og sygdom, 

som de i modsætning til de gamle selvstændige ikke forsøger at nedtone eller skjule i deres fremtoning 

og udsagn. Jens og Bente er ikke optaget af selve det at blive ældre eller at være syge, som de betragter 

som vilkår ved at leve, men er optaget af den hjælp, de modtager fra det offentlige i den forbindelse. 
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De har ikke noget imod at modtage hjælp og være afhængige af den. Bente synes at anvende et nærmest 

husmoder-organisatorisk talent ift. sit overblik over hjemmehjælpen og har f.eks. helt styr på, hvad de 

modtager af hjælp og hvor tit, hvilket de fleksibelt tilpasser deres hverdag ift. Jens og Bentes udvisning 

af tilpasning og fleksibilitet ift. hjælpen stemmer overens med lønarbejderlivsformen, hvor de i deres 

arbejdsliv har været vant til at udvise netop det som lønarbejdere og underlagt en arbejdsgiver. De er 

samtidig ikke afvisende for at modtage mere hjælp i form af f.eks. madudbringning, såfremt de ikke 

længere har kræfter til selv at lave mad. De oplever ikke, at den modtagende hjælp harmonerer med de 

behov, de har ift. at håndtere alderdom og sygdom og dermed opretholde deres familieliv. Heri ligger 

implicit, at de ser hjælpen som noget, de har krav på at modtage. Deres syn på hjælp fra det offentlige 

sundhedsvæsen giver mening set ud fra livsformens ståsted, idet lønarbejderne netop ser sig selv som 

medvirkende til velfærdsstatens opbygning og udvikling, og hvor modtagelse af hjælp fra det offentlige 

ses som en selvfølge og en rettighed, som man har optjent og sikret sig. Analyseret ud fra 

husmoderlivsformen vil Bente heller ikke have noget imod at modtage hjemmehjælp, men snarere være 

optaget af at foretage de forskellige praktiske opgaver i hjemmet i samarbejde med hjemmehjælperne, 

og ikke som Jens og Bente være optaget af omfanget af hjælpen, hvorfor jeg ser Bentes holdning til 

hjemmehjælp som præget af lønarbejderlivsformen. Jens og Bentes optagethed af og syn på flygtninge, 

som kommer hertil og får nogle af ”deres” goder giver også mening set fra dette ståsted, idet 

flygtningene kan anskues ikke at have samme rettigheder, da de ikke som Jens og Bente har bidraget til 

opbygningen af velfærdsstaten. Mit besøg bliver af dem med deres kontekst og opfattelse af hjælp helt 

naturligt tolket som et kvalitetstjek af sundhedsvæsenets ydelser. Set i det lys bliver det vigtigt for Jens 

og Bente netop at indtage rollen som syge, plejekrævende borgere og patienter, for at de netop kan give 

et retvisende billede af, hvordan sundhedsvæsenets ydelser fungerer i praksis og med det formål at opnå 

forbedring af ydelserne. 

Deres opfattelse af den gode alderdom kan med afsæt i ovenstående tolkes at være forbundet med at 

kunne få den fornødne hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen til at leve deres vante familieliv. En 

hjælp, som de gerne modtager og samtidig fleksibelt tilpasser sig.  

 

NAVIGATION IFT. ÆNDRINGER OG SKIFT 

Jens og Bente har også været udsat for ændringer, som har rokket ved vilkårene og mulighederne for at 

leve deres foretrukne familieliv. En ændring i Jens og Bentes liv har været den tiltagende svækkelse, 

som de begge har oplevet gennem de senere år, og som har skabt behov for hjælp for at kunne leve, 

som de hidtil har gjort.  

I navigationen har de trukket på hinanden og på hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen. De har således 

kontinuerligt forsøgt at hjælpe og støtte hinanden. Deres forhold, som det kommer til udtryk i deres 

fremtoning og italesættelser under mit besøg, synes at være baseret på en samhørighed og gensidig 

afhængighed af hinanden, som angiveligt også har præget deres forhold og familieliv tidligere i livet, 

samtidig med at Jens har været familiens overhoved. De har udover at hjælpe hinanden også modtaget 

hjælp af det offentlige sundhedsvæsen, som de ikke har problemer med at modtage eller at være 

afhængige af. Jens og Bente har også et personligt forhold til de professionelle fra hjemmeplejen, som 

de er på fornavne med, og tillige kender deres familiære baggrunde. Set ud fra et 

lønarbejderlivsformsperspektiv giver det mening, idet det kan tolkes, som at de som tidligere 

lønarbejdere identificerer sig med dem og skaber sig kollegiale relationer til dem. 
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De har derimod ikke som Knud, Anton og Ingvar trukket på familien. Forholdet til deres sønner er 

baseret på følelsesmæssige relationer, hvor de mødes og hygger sig, og ikke på sønnernes bistand ift. de 

reproduktive opgaver som personlig hygiejne, rengøring etc. Bente taler om, at sønnerne ikke skal 

belastes, da de har fuldtidsjob og egne familier at tage hånd om. I de få oplysninger om Børge går igen, 

at forholdet til børnene ikke er baseret på, at de varetager de reproduktive opgaver. I Børges tilfælde er 

alt fra personlig hygiejne til rengøring også overladt til hjemmeplejen. Den ene datter holder dog styr på 

hans kontroller ifm. sygdom, hvorved hun bistår ham. For hende kan det synes naturligt som tidligere 

sygehjælper, der har været vant til at påtage sig sådanne opgaver. 

 

Sammenfatning 

Børge og Jens, og til dels hustruen Bente, kan analyseres ud fra lønarbejderlivsformen, hvor det gode liv 

er knyttet til familielivet og fritiden. Lønarbejdet har udgjort midlet til at kunne realisere det for dem 

gode liv. Bente har dog også træk af husmoderlivsformen. 

Livsformen sætter sig igennem i Jens og Bentes prioriteringer i hverdagen samt i deres begreb om 

alderdom og sygdom, som betragtes som vilkår, de må leve med, men hvor modtagelse af den fornødne 

hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen spiller en central rolle. Deres opfattelse af den gode alderdom 

går ud på at fastholde det vante familieliv og muligvis med hjælp fra det offentlige. En hjælp som Jens 

og Bente ser som en selvfølge og rettighed, som de har sikret sig via deres medvirkende til 

velfærdsstatens opbygning. 

Jens og Bente har i navigationen ift. deres tiltagende svækkelse i alderdommen, som en ændring af deres 

vilkår for at kunne leve det gode familieliv, trukket på hinanden samt hjælp fra det offentlige 

sundhedsvæsen, som de fleksibelt indpasser sig, og de ser ikke afhængighedsforholdet som at udgøre et 

problem. Problemet er snarere, hvis de ikke modtager hjælp i det omfang, de har behov for.    

 

De gamle husmødre 

Dagmar og Agnes kan analyseres ud fra husmoderlivsformen, hvor fokus, enten som hjemmegående 

eller i kombination med et lønarbejde, har været varetagelse af hjemmets reproduktive opgaver og 

opfyldelse af den øvrige families behov og ønsker.  

Dagmar har haft lønarbejde som sygeplejerske og tillige været leder i hjemmeplejen og på sygehus, men 

trods ledelsesfunktionerne italesætter hun, at det har været at passe hus, hjem og opfyldelse af manden 

og de to døtres behov og ønsker, som altid har været i centrum. Dagmars uddannelse til sygepleje-

profession kan set i et livsformsperspektiv ses som en tilpasning til samfundets vilkår eller en form for 

neokulturation eller interpellation. Sygeplejerskeprofessionen indbefatter omsorg for andre, hvilket 

harmonerer med husmoderlivsformen, hvor netop omsorg for familien har været central. Det har 

måske ikke for Dagmar været muligt at gå hjemme og med en mand som forsørgende, men ved at 

arbejde som sygeplejerske har hun kunnet realisere nogle af sine livsformsspecifikke værdier. 

Professionaliseringen betyder samtidig for hende en legitimitet i samfundet af omsorgsudøvelsen. 

Ovennævnte analyse kunne på samme måde ses at gøre sig gældende ift. Bente som sygehjælper. 

Dagmar talte ved besøget rigsdansk med anvendelse af sygeplejefaglige fagtermer, hvilket ligesom i 

Bentes tilfælde indikerer hendes tilhørsforhold til sygeplejeprofessionen. Agnes har også haft lønarbejde 

på en fabrik og som nattevagt på et plejehjem, men for hende har det også været hjemmet og 
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familielivet med Poul og datteren, som har været omdrejningspunktet. Hun fortæller gerne om Poul, 

datteren og hjemmet, hvorimod hun først foranlediget af mine spørgsmål fortæller om sit arbejdsliv. 

Dagmar og Agnes’ boliger kan analyseres, ligesom for Jens og Bente, at have dannet rammen for deres 

familie- og fritidsliv. Dagmar har sammen med ægtemanden boet på en nedlagt landejendom, hvor de 

har haft heste som fritidsbeskæftigelse, formentlig fordi døtrene har redet. Jeg antager ikke, at det har 

været Dagmar eller ægtemanden, da Dagmar ifølge hende selv ikke havde tid til at dyrke egne 

fritidsinteresser, mens døtrene boede hjemme, og ægtemanden var beskæftiget i sin fritid med at spille 

som jazzmusiker. Dagmar og ægtemanden skiftede landejendommen ud med et rækkehus, da 

vedligeholdelsen blev for meget for dem, men måske også fordi de ikke længere behøvede gården i 

fritidsøjemed. Agnes har ligeledes sammen med Poul igennem 34 år boet i hus med have, som de har 

brugt deres fritid på at nyde at holde. 

 

DET GODE LIV  

Det gode liv for Dagmar og Agnes kan analyseres at have været kendetegnet ved at indtage positionen 

som husmoder med varetagelse af hjemmets reproduktive opgaver samt at sørge for familiens ve og 

vel. Det har således været de funktioner, der har givet dem et formål og en identitet. Dagmar taler om, 

hvordan hun altid har tilsidesat sig selv for at koncentrere sig om døtrene og manden, hvorfor hun 

oplever at have mistet sin ”mission” i livet efter, at manden er gået bort, og døtrene er blevet voksne.  

Ægtemændene kan ses at have udgjort et vigtigt middel for Dagmar og Agnes, idet de har været fordret 

i en skabelse af en familiestruktur, hvor Dagmar og Agnes’ husmoder-position har en legitimitet og 

dermed realisering. Deres døtre kan ligeledes ses som at have udgjort et middel, idet de ligesom 

ægtemændene er en forudsætning for, at Dagmar og Agnes har nogen at tage sige af og agere husmødre 

overfor. Det betyder dog ikke, at f.eks. Dagmar har trukket på døtrene eller sit store netværk af venner i 

lokalsamfundet ifm. sygdom. Hun har god kontakt til sine døtre og har et stort netværk, som hun hver 

uge foretager sig diverse aktiviteter med, men når det kommer til sygdom, så er det noget hun ”selv kan 

klare”. Set ud fra husmoderlivsformen giver Dagmars måde at handle på mening, idet hun som 

husmoder har været vant til at være den ydende ift. familie og netværket, hvilket er en rolle, hun trives 

med og ønsker at opretholde ved sygdom.  

 

BETYDNING FOR DERES HVERDAGSLIV OG BEGREB OM ALDERDOM OG SYGDOM  

Livsformen kan analyseres at have betydning for Dagmar og Agnes’ hverdagsliv og for deres begreb 

om alderdom og sygdom. 

Livsformen synes at sætte sine spor i deres tilrettelæggelse af og aktiviteterne i deres hverdag, hvor de 

begge forsøger at fastholde træk af livsformen. Agnes forsøger at fastholde at leve et liv som husmoder, 

hvor hun fortsat med hjælp fra Poul varetager alle praktiske gøremål forbundet med hus og have. 

Dagmar forsøger også at opretholde træk af livsformen ved fortsat at holde rækkehuset og haven, 

hvilket den nyslåede græsplæne og potterne med efterårsblomster, som jeg møder ved besøget hos 

hende, vidner om. Hun er desuden frivillig i den lokale genbrugsbutik, hvor hun får muligheden for at 

varetage tøjvask og -reparation ifm. klargøring af genbrugstøj til salg.  

Livsformen synes også at have betydning for deres begreb om alderdom og sygdom. Dagmar ser 

således det at blive gammel som et livsvilkår, idet det er en del af ”meningen” med livet, at det går ”ned af 

bakke”, hvilket ikke er ensbetydende med, at det er attraktivt. Som hun siger: ”det er da sølle at blive 
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gammel”. Hun navigerer ift. at blive ældre ud fra mottoet "man skal holde, mens det går godt”, hvilket har 

betydet, at hun selv har erkendt og truffet beslutninger om, at f.eks. charterturenes høje tempo ikke 

længere er noget, hun har kræfter til. Sygdom ser hun på samme måde som et vilkår, som hun har været 

nødt til at navigere i forhold til. Hun har været plaget af gigt, men har selvstændigt taget hånd om det 

ved at købe sig til et ophold på et gigtsanatorium og ved at dyrke motion. Hun nedtoner samtidig 

betydningen af gigten med italesættelser som, at hun ser sig som ”privilegeret”, fordi hun ikke, udover 

gigten, har været meget syg og kun har været indlagt ifm. sine fødsler. Den selvstændighed og 

autonomi, hun udviser både ift. alderdom og sygdom kan ses som i overensstemmelse med 

husmoderlivsformen, hvor netop disse kompetencer kræves ift. organisering og varetagelse af de 

reproduktive opgaver.  

Udvisning af selvstændighed ifm. alderdom og sygdom kommer også til udtryk ved, at hverken Dagmar 

og Agnes ønsker at modtage hjælp fra hjemmeplejen, så længe at de kan klare sig selv og opgaverne i 

hjemmet. Agnes kan ikke se ideen i at modtage hjælp fra hjemmeplejen, da den ikke kan bistå hende 

med vinduespudsning, hun har sværest ved at overkomme. Dagmar foretrækker også længst muligt at 

kunne klare sig selv, men har dog samtidig gjort sig mange overvejelser om at blive gammel, syg og 

afhængig, pga. sit tidligere virke som sygeplejerske. De gamle husmødre har almindeligvis ikke noget 

imod at modtage hjemmehjælp, hvilket umiddelbart synes at forholde sig anderledes i Dagmar og 

Agnes’ tilfælde. Det kunne handle om, at hjemmeplejen i Agnes’ tilfælde ikke kan indgå i samarbejde 

med hende om forskellige praktiske opgaver. Dagmar er dog indstillet på at modtage hjælp og flytte på 

plejehjem, såfremt det skulle blive aktuelt. 

Deres opfattelse af den gode alderdom kan på baggrund af ovenstående analyseres som at omhandle, at 

de kan klare sig og dermed forblive selvstændige og uafhængige længst muligt og dermed kunne 

fastholde rollen og identiteten som husmoder.  

 

NAVIGATION IFT. ÆNDRINGER OG SKIFT 

Dagmar og Agnes har begge været udsat for ændringer og skift, som har udfordret deres muligheder og 

vilkår for at fastholde det gode liv som husmødre. 

For Dagmar har ændringer været mandens død, og at døtrene er blevet voksne og nu har deres egne 

familier, som har betydet, at hun ikke længere har nogen at være husmoder for. For Dagmar var de 

sidste mange år med ægtemanden strenge pga. hans alkoholforbrug, og hun oplever at have et bedre liv 

efter hans bortgang. Hun har dog samtidig med ham mistet den sidste rest af sin ”mission”, som hun 

betegner den, hvilket giver mening i et husmoderlivsformsperspektiv, hvor husmødrene netop har 

hentet middel til at opretholde denne livsform i deres mænd og denne familiestruktur. Dagmars valg 

om ikke at forlade ægtemanden kunne således analyseres at handle om, at havde hun forladt ham, så 

havde hun ikke i samme omfang kunne opretholde den familiestruktur og dermed berettigelsen som 

husmoder. Dagmar forsøger at håndtere ovennævnte ændringer ved selvstændigt at tage initiativ til at 

fastholde varetagelsen af reproduktive opgaver, som hun har gjort for mand og børn, ved nu at være 

frivillig i en genbrugsbutik. Hun har også haft gavn af sit store netværk af venner i lokalområdet, som 

hun sammen med har kunnet foretage sig sociale aktiviteter, hun ikke tidligere havde tid til, såsom at 

bowle, spille kort, svømme og fejre hinandens fødselsdage. Dagmar kan i disse sammenhænge fastholde 

træk af husmoderen ved at være den ydende ved aktiviteter og fødselsdags-sammenkomster og på 

denne måde udvide ”omsorgen” til flere. 



 

164 
 

For Agnes kan skilsmisserne ses som skift, der har udfordret vilkårene for at agere i husmoderrollen. 

Hendes håndtering af disse skift har været at udvise en selvstændighed og at tage initiativ til hurtigt at 

finde en ny mand, som har kunnet erstatte den forrige i forsøget på at fastholde den familiestruktur, 

som giver hende legitimitet. Agnes har søgt en mand af en vis beskaffenhed, idet han ikke skulle være 

alkoholiker som Agnes’ ægtemand nr. to og samtidig også skulle have viljen til at indgå i familielivet. 

Poul må have levet op til det, idet Agnes flyttede direkte fra mand nr. to til Poul uden ophold og de 

blev gift kort tid efter. Et andet skift for Agnes har været de senere års indlæggelser, hvor hun ikke har 

haft mulighed for at opretholde sine reproduktive spidskompetencer. Hun har ønsket hurtigst muligt at 

komme hjem til Poul for atter at kunne indtage husmoderrollen.   

 

Sammenfatning 

Dagmar og Agnes kan analyseres ud fra husmoderlivsformen, hvor det gode liv er knyttet til 

husmoderrollen koncentreret om de reproduktive opgaver og familiens trivsel. Ægtemændene og 

døtrene har været middel for deres realisering af livsformen, idet de har udgjort den familie, som har 

været forudsætningen for, at Dagmar og Agnes har kunnet leve det gode liv som husmødre.   

Livsformen sætter sig igennem i deres tilrettelæggelse af, og aktiviteterne i, hverdagen samt i deres 

begreb om alderdom og sygdom, som de forsøger at gå til med samme selvstændighed og autonomi, 

som de gjort brug af ift. de reproduktive opgaver som husmødre. Livsformen har betydning for deres 

opfattelsen af den gode alderdom, som kan tolkes som længst muligt at opretholde netop 

selvstændighed og uafhængighed og dermed kunne vedblive i den vante rolle som ydende husmødre, 

der giver dem identitet. 

Dagmar og Agnes har i navigation ift. ændringer og skift, som har indvirket på mulighederne for at 

opretholde denne livsform trukket på egne ressourcer som selvstændighed og initiativrighed, hvor de 

selv har forsøgt at finde kompensation eller erstatninger for reproduktive opgaver og ægtefæller, som 

kan give dem legitimitet og fastholdelse af identiteten som husmoder.   

 

De gamle karrierefolk 

Carl og Edvard har været hhv. salgschef og formand på et olieraffinaderi og kan analyseres ud fra den 

karrierebundne livsform, hvor de på baggrund af deres viden og kompetencer har opnået en karriere i 

en virksomhed. Det kan være svært på baggrund af de sparsomme oplysninger, som jeg besidder, at 

foretage en analyse af dem og deres liv før indlæggelsen, da jeg kun har mødt dem ganske kortvarigt i 

tilknytning til inklusionen til projektet og derpå ikke fik mulighed for at interviewe dem.  

Edvard døde således kort tid efter indlæggelsen, mens Carl takkede nej til interviewdelen pga. hans 

utilfredshed med og frustration over, at inklusionen til projektet havde fundet sted ifm. hans akutte 

indlæggelse, hvilket han havde oplevet som en ekstra belastning at tage stilling til. Set ud fra et 

karrierelivsformsperspektiv kan Carls frustration analyseres som forståelig og meningsgivende. Carl har 

i kraft af sit arbejde som salgschef nødvendigvis været vant til at være i besiddelse af myndighed, 

kontrol og styring, som er egenskaber, der kan være svære at fastholde under en akut indlæggelse, hvor 

det er de professionelle, der besidder disse egenskaber. Ligesom det kan være svært i den situation at 

opretholde sygehusets målsætning om ”patienten som partner”. Den akutte indlæggelse kan derfor af Carl 

opleves som forbundet med umyndiggørelse med frustration til følge. Min opdukken, som han ikke på 
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forhånd er orienteret om eller har haft medindflydelse på, kan forstærke hans oplevelse af 

umyndiggørelse, hvilket kunne forklare hans utilfredshed og frustration ift. inklusionen. 

 

De gamle baglandskvinder 

Gudrun og Vigga kan analyseres ud fra baglandskvindelivsformen, som er den kvindelige pendant til 

den karrierebundne livsform, idet de begge har udgjort det repræsentative og præsentable bagland for 

deres ægtemænd, som har gjort karriere i større virksomheder. Gudrun har således været gift med en 

mand, som bestred en god stilling i en stor virksomhed i hovedstaden, hvorimod hun selv var 

hjemmegående og passede deres to sønner og samtidig sørgede for, at hjemmet i en københavnsk 

forstad tog sig præsentabelt ud. Hun har som forstadsfrue tilegnet sig en særlig nordsjællandsk 

sociolekt, som er med til at indikere hendes tilhørsforhold til en særlig socialgruppe og med tilhørende 

social status. Vigga har også været hjemmegående, da børnene var små og har taget sig af børn og 

hjemmet i en mindre provinsby, mens manden var lagerchef i en større lokal virksomhed. Hun blev 

siden sekretær i en socialforvaltning, som har bevirket en tilegnelse af en særlig professionsjargon, der 

kommer til udtryk i hendes sprogbrug, der er præget af fagtermer og en journalagtig fortællestil. 

Nogle baglandskvinder har haft hjælp til varetagelse af hjemmets reproduktive opgaver, hvilket ikke er 

tilfældet for Gudrun og Vigga. Det kunne være fordi, opgaverne har været koblet til deres 

interessesfære. Vigga fortæller således med en vis stolthed i stemmen om, hvordan hun altid har taget 

sig af at holde hus og have. Det kunne også være fordi, deres mænd ikke tjente nok til, at de havde råd 

til en hushjælp. Gudrun taler således om, at hun aldrig har brudt sig om at lave mad, men at hun har 

været nødsaget til det, muligvis fordi mandens indtjening ikke rakte til alternativer.  

Gudrun og Vigga har således varetaget de reproduktive opgaver på samme måde som de gamle 

husmødre. Det som adskiller Gudrun og Vigga fra de gamle husmødre er, at midlet til opretholdelse af 

og eksistensberettigelse af deres livsformer er hentet i deres mænds karriere, hvor de medvirker til 

mandens karriere ved at være med til at give ham ”det gode image” udadtil. Betydningen og prioriteringen 

af mandens karriere illustreres i Viggas tilfælde ved, at hun og manden valgte at bosætte sig ift. mandens 

karriere. De boede således oprindelig i en stor provinsby, hvilket de var glade for, men valgte alligevel at 

flytte til den mindre provinsby, hvor manden fik en chefstilling. Det er også sandsynligt, at Gudrun og 

hendes tidligere ægtemands bosættelse i den københavnske forstad har relation til mandens karriere, da 

Gudrun oprindelig er født og opvokset på Nørrebro. Manden er for Gudrun og Vigga derfor ikke, som 

hos de gamle husmødre, middel til opretholdelse af en særlig familiestruktur. Det betyder f.eks., at hvor 

Agnes har stræbt efter at finde en ny mand, lige efter hun blev skilt, så har Vigga bevidst valgt og synes 

at trives med at være alene efter mandens død. 

 

DET GODE LIV  

Det gode liv for Gudrun og Vigga kan analyseres at have været forbundet med at leve socialt og 

økonomisk velstillede liv med muligheden for at realisere og dyrke deres respektive personlige 

interesser.   

Mændene har for Gudrun og Vigga været middel til, at de har kunnet leve sådanne privilegerede liv, 

hvor de har haft muligheden for at realisere og dyrke deres egne personlige interesser, der ikke, som for 

husmødrene, nødvendigvis handlede om familiens ve og vel. For Gudrun har mandens stilling og 

forsørgelse gjort, at hun ikke har behøvet at arbejde som smørrebrødsjomfru, som hun er uddannet, 
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idet hun blev gift lige efter endt læretid. Det kan synes besynderligt, at Gudrun, som udtrykker, at hun 

aldrig har brudt sig om at lave mad, blev uddannet til smørrebrødsjomfru. Det kunne handle om, at det 

var den mulighed, der bød sig for hende på dette tidspunkt. At blive gift og ”slippe” for at arbejde som 

smørrebrødsjomfru, må derfor for Gudrun have været en form for ”befrielse”. Hun har i årene i 

ægteskabet samtidig kunnet udleve sin store passion for at løbe og deltage i maratonløb, som har 

udgjort ”mit liv”, som Gudrun italesætter det. Gudruns løb betød, at deres omgangskreds bestod af 

kendte læger og forfattere, som Gudrun i forvejen løb sammen med og har således bidraget med en 

omkredskreds, som kan analyseres som værende nyttig i forhold ægtemandens image og dermed 

karriere. For Vigga betød mandens karriere og dermed forsørgelse, at hun kunne være sammen med 

børnene og dyrke forskellige fritidsaktiviteter såsom deltagelse i spejderbevægelsen, som Vigga altid har 

været engageret i. Da børnene blev større fik hun arbejde som sekretær i en socialforvaltning, som fra 

hendes side kunne handle om at udleve en personlig faglig interesse. 

Børnene kan ses som bidragende til det gode baglandsimage omkring Gudrun og Viggas mænd. De har 

dog ikke udgjort et decideret middel som for flere af de andre livsformer. Gudrun og Vigga har begge 

et tæt følelsesmæssigt forhold til nogle af deres børn, som de bor tæt på. Gudrun har Peter, der bor i 

nærheden og dagligt kigger forbi, mens Vigga har en datter og svigersøn samt et barnebarn tæt ved, 

som ofte besøger hende. For dem begge gælder også, at børnene har stillet op, når de har haft brug for 

det. Gudrun har således Peter, som påtager sig rollen som både advokat og sygehjælper for hende og 

med varetagelse af alt fra indkøb til tøjvask samt kontakt til hjemmeplejen. Vigga har datteren, som 

indtil svigersønnens kræftsygdom har hjulpet hende med, hvad hun nu måtte have brug for, mens det 

nu er barnebarnet, der er sygeplejerske, som hjælper Vigga. Set ud fra deres baglandskvindelivsform kan 

børnenes hjælp hænge sammen med, at Gudrun og Vigga angiveligt ift. deres karrieremænd har været 

dem, som har tilbragt mest tid sammen med børnene, og derigennem har opbygget det tætte forhold, 

som gør, at børnene står klar til at hjælpe ved behov. Gudrun har godt nok brugt megen tid med 

sønnerne og sandsynligvis også mere tid end manden, men hun oplever ikke selv at have levet op til 

idealet for den rigtige mor, idet hun ofte sendte sønnerne ud at lege, så hun kunne løbetræne. Gudruns 

prioritering af egne interesser fremfor børnene kan ses som en indikation på hendes indskrivning i 

baglandskvindelivsformen fremfor en husmoderlivsform. Gudrun og Vigga omtaler i interviewet 

børnenes hjælp som naturlig og selvfølgelig, hvilket kan tolkes, som at de har taget og tager hjælpen for 

givet og kan ses som et udtryk for en gensidighed i deres forhold til børnene. Gudrun og Vigga har 

således tilbragt megen tid sammen med børnene, da de var små, hvorfor de nu, hvor de selv har behov, 

ser det som naturligt, at de modsat kan gøre brug af børnenes hjælp. Forholdet til børnene er i kontrast 

til både lønarbejderlivsformen og husmoderlivsformen, hvor Jens og Bente og Dagmar italesætter ikke 

at ville trække på børnene. 

 

BETYDNING FOR DERES HVERDAGSLIV OG BEGREB OM ALDERDOM OG SYGDOM  

Gudrun og Viggas baglandskvindelivsform kan analyseres at sætte sig igennem og have betydning i 

deres hverdagsliv og i deres begreb om alderdom og sygdom. 

Livsformen synes at have betydning i deres hverdagsliv ift. økonomi, aktiviteter, fremtoning og 

indretning af hjemmet. For Vigga gælder, at hun i lighed med tidligere fortsat lever et økonomisk 

privilegeret og trygt liv i det parcelhus, som hun byggede sammen med manden og med et økonomisk 

råderum til at dyrke diverse kulturelle interesser såsom deltagelse i foredrag, højskoleophold og 

udenlandsrejser. Livsformen sætter sig spor i hendes fremtoning ifm. mit besøg, hvor hun optræder 

med en særlig myndighed og autoritet. Hun er f.eks. tydelig ift., hvad hun vil vide om mig samt hvad 
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hun ikke ønsker at tale om såsom sønnen, som hun ikke ser. Den myndighed og autoritet, hun udviser, 

giver mening set ud fra baglandskvindelivsformen, idet hun sandsynligvis har været vant til at udvise 

netop samme myndighed overfor for omgivelserne for at få tingene til at fungere i baglandet. I 

Gudruns tilfælde kan træk af baglandskvindelivsformen anes i hendes fremtoning ifm. 

interviewsituationen, hvor hun med pudder og hårbøjle tydeligvis har forsøgt at gøre noget ud af sig 

selv, så hun tager sig præsentabelt ud til mit besøg, ligesom hun sandsynligvis tidligere har gjort det ift. 

diverse arrangementer og repræsentationer ifm. mandens arbejde. Hun forsøger ligeledes som en anden 

værtinde at underholde mig som gæst med fortællinger om maratonløb og fremvisning af løbepokaler, 

som dog synes at undermineres af Peters kontinuerlige bevisførelse for sundhedsvæsenets 

inkompetence.   

Baglandskvindelivsformen synes også at have betydning for Gudrun og Viggas begreb om alderdom og 

sygdom. De udviser begge en accept af det vilkår, at de bliver ældre og også en dag skal herfra. De 

udtrykker ifm. deres syn på alderdommen, at de har haft et, som de begge betegner det ”godt liv”, hvilket 

jeg tolker som en tilpasning til og accept af det sted, at de er i livet. De har samtidig gjort sig 

overvejelser ift. døden, som de accepterer som et vilkår. Gudrun udtrykker således, at hun ikke er bange 

for at dø, mens Vigga har gjort sig overvejelser om at få skrevet et livstestamente, hvori hun frabeder 

sig genoplivning og livsforlængende behandling, idet hun lader det være op til ”Vor Herres mening” at 

bestemme, hvornår hun skal herfra. Vigga navigerer ift., at hun bliver ældre med en fleksibilitet og 

tilpasning, idet hun indretter og tilpasser sig ift. alderen. Vigga og veninden har f.eks. i mange år rejst 

udenlands, men i de senere år er turene erstattet af højskoleophold, som måske er mindre anstrengende. 

Ift. sygdom, så opfatter Vigga sig ligesom Dagmar som ”privilegeret” og også ”heldig”, fordi hun ikke har 

været meget syg. Både Dagmar og Vigga har på forskellig vis arbejdet med mennesker og måske set, 

hvor galt det kan gå, hvorfor de ser sig som netop privilegerede. Vigga har som Dagmar og Ingvars 

hustru Anna kun været indlagt ifm. sine fødsler. Hun stræber ifm. sygdom efter at genvinde mest mulig 

af sit funktionsniveau og handler aktivt og med en høj grad af autonomi. Det kommer f.eks. til udtryk 

ved, at hun inden indlæggelsen selv har opsøgt og betalt for fysioterapibehandling, massage og 

akupunktur, da hun får smerter i den ene endeballe. Denne stræben efter at genetablere funktions-

niveauet kan ses at handle om netop at genoprette og dermed fastholde autonomi og selvbestemmelse.  

Gudrun udviser en selvbestemmelse og bestemthed ift., hvad hun vil og ikke vil ift. alderdom og 

sygdom. Peter betegner Gudrun som i besiddelse af en vis ”egenrådighed” i sin livsførelse.  Hun har 

således frabedt sig at blive behandlet for en hjerterytmeforstyrrelse, ligesom hun hjemme foretrækker at 

blive i sin seng trods både sønnen og hjemmehjælpernes ihærdige forsøg på at få hende ud af sengen. 

Det er først, når sønnen truer med, at hun bliver indlagt, at Gudrun kommer ud af sengen. Hun spiser 

og drikker desuden sparsomt. Peter oplever hendes adfærd som ”underlig” og ”mærkelig” set i betragtning 

af, at hun tidligere har løbet 20-30 km dagligt og har været meget fokuseret på sin kost- og 

væskeindtagelse. Jeg foretager senere i kapitlet en analyse af Gudruns, fra Peters perspektiv, uforståelige 

adfærd. 

Den fleksibilitet og tilpasning, som Gudrun og Vigga på forskellig vis udviser ift. alderdom og sygdom, 

kan kombineret med fastholdelse af en høj grad af autonomi og selvbestemmelse set i et 

livsformsperspektiv analyseres at have været nødvendige ressourcer at være i besiddelse af som 

baglandskvinder. De har således begge været vant til at skulle udvise fleksibilitet og tilpasning ift. 

mandens karriere, som har været en forudsætning for deres virke som baglandskvinder. Livet som 

baglandskvinder har samtidig krævet en høj grad af netop autonomi, og selvbestemmelse, som har 

været fordret i deres styring og organisering for at få baglandet til at fungere omkring deres mænd.  
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Den høje grad af autonomi og selvbestemmelse går også igen i forholdet til hjælp fra det offentlige 

sundhedsvæsen. Vigga foretrækker således at klare sig selv og være uafhængig af hjemmehjælpen. Hun 

har modtaget hjælp fra hjemmeplejen op til sin indlæggelse, men det er ikke på hendes, men på 

barnebarnets initiativ, idet barnebarnet syntes, at Viggas situation var uholdbar. Gudrun ville 

sandsynligvis også foretrække at klare sig selv og selv kunne bestemme, hvilket hun ikke længere er i 

stand til. Hun er frustreret over hjemmehjælpernes mangel på almindelig dannelse, idet de vader ind og 

ud uden at tage skoene af. Hun er også frustreret over hjemmehjælpernes rengøring, som ikke lever op 

til hendes standarder. Hun siger: "Altså i dag har der været støvsuget og vasket gulv, men undskyld jeg siger det, 

men det giver jeg ikke en pind for". Gudruns frustrationer kan synes meningsfulde set ud fra hendes 

baglandskvindelivsform. Gudrun har således som præsentabel baglandskvinde nødvendigvis måttet 

været i besiddelse af en vis dannelse, ligesom hendes fortrukne opgave i hjemmet som hjemmegående 

baglandskvinde netop har været at tage sig af rengøringen.  

Den gode alderdom kan for dem jf. ovenstående analyseres at handle om opretholdelse af autonomi og 

selvbestemmelse så længe som muligt, hvilket har kendetegnet deres virke som baglandskvinder. 

 

NAVIGATION IFT. ÆNDRINGER OG SKIFT 

Gudrun og Vigga har begge været udsat for skift, som har ændret i deres vilkår for at leve det for dem 

gode liv som baglandskvinder. 

Det helt store skift for Gudrun var, da manden efter 28 års ægteskab forlod hende til fordel for en 

”dulle”. Med ægtemandens forsvinden forsvandt Gudruns middel til at opretholde denne livsform, og 

hun blev tvunget ud i at udskifte livsformen med en lønarbejderlivsform for at kunne forsørge sig selv 

og sine to sønner. Gudrun gik således fra et økonomisk privilegeret liv som forstadsfrue og med en 

omgangskreds omfattende kendte læger og forfattere til et mindre økonomisk velstillet liv som 

rengøringsdame, der gjorde rent i private hjem. Skiftet kan analyseres at have været voldsomt for 

Gudrun, idet hun med et blev tvunget til at leve et liv, som var vidt forskelligt fra det liv og den 

begrebsverden, hun var vant til. Hun italesætter det selv på denne måde: "Det er uhyggeligt at tænke på, at 

man har været så forskellig". Gudrun har navigeret ift. dette skift, som jeg analyserer det, med anvendelse 

af den samme fleksibilitet og tilpasning kombineret med en autonomi, styring og selvbestemmelse, hun 

har været vant til at være i besiddelse af ift. mandens karriere og i organiseringen af baglandet rundt om 

ham. Hun har efter skilsmissen affundet sig og samtidig selv overtaget styringen af situationen. Hun har 

således fundet sig et rengøringsjob og samtidig holdt fast i at løbe maraton både i Danmark og udlandet 

på trods af nu at have et fuldtidsarbejde ved siden af. Hun har vedholdt at løbe maraton, frem til hun 

blev 85 år. Det synes sandsynligt med det tætte forhold, som Gudrun i dag har til sønnen Peter, at hun 

også ifm. skilsmissen har trukket på ham og måske også den anden søn. Mandens forsvinden kan 

analyseres ikke kun at have haft betydning økonomisk for Gudrun på den korte bane, men også på den 

lange bane, idet hun aldrig har fundet sig en ny mand. Gudrun har således ikke i dag det samme 

økonomiske råderum som Vigga, som ikke på samme måde har været tvunget til at skifte livsform. 

Gudrun bor f.eks. i et mindre rækkehus, mens Vigga har hus, have og råd til at rejse, tage på højskole 

og betale for privat fysioterapibehandling, når hun har brug for dette, som op til indlæggelsen.   

Et andet skift for Gudrun har været sønnen Peters flytning af hende fra den københavnske forstad til 

hans lokalområde i provinsen for fire år siden, for at de kunne tilbringe mere tid sammen. Gudrun 

ophørte med at løbe, så vidt jeg kan regne mig frem til, samtidig med flytningen, uden at jeg har viden 

om, at der nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem Gudruns løbeophør og flytningen, og at 
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flytningen derfor har haft betydning for hendes løbeophør eller omvendt. Den betydning, flytningen 

kan analyseres at have haft for Gudrun er et tab af det løbefællesskab og netværk, som hun siden sin 

ungdom har været knyttet til i Dyrehaven, og som for hende har været forbundet med det gode liv. 

Gudrun har således aldrig haft rigtige veninder, idet hun kun havde ”løb i hovedet”, og hendes øvrige 

familie er enten døde eller nogen, hun ikke længere har kontakt til. Med flytningen har Gudrun samtidig 

til sin fortrydelse mistet kontakten til den anden søn, som angiveligt skulle være jaloux over Peter og 

moderens tætte forhold. Peter er derfor det eneste tilbageværende netværk, hvilket for Gudrun har ført 

til ensomhed, som ifm. mit besøg tydeligt træder frem i hendes fremtræden og udsagn. Gudrun er 

således, med undtagelse af Peters daglige besøg og hjemmehjælpernes tilsyn, overladt til sit eget selskab 

resten af døgnet. Flytningen har for Gudrun ført til en total afhængighed af Peter, som tager sig af alt 

vedr. moderen. En afhængighed, som også kommer til udtryk i deres fremtræden og udsagn ifm. mit 

besøg, og som har skabt en asymmetri i forholdet mellem mor og søn, hvor Peter får lov at bestemme 

over sin mor. Gudrun er derved frataget den autonomi og selvbestemmelse eller ”egenrådighed”, som 

Peter betegner det, som før kendetegnede hendes livsførelse. Gudrun drømmer f.eks. om at flytte 

tilbage til københavnerforstaden, men hvor hun tidligere nok havde gjort det, så tør hun ikke nu gøre 

alvor af denne drøm af frygt for at miste Peters daglige besøg, hvilket han har sagt vil være 

konsekvensen heraf.  

Set fra Peters side kunne flytningen af Gudrun handle om et ønske om at komme tættere på den mor, 

hvis ”egenrådige” adfærd, han har oplevet som et mysterium. Peter har måske ønsket sig, at Gudrun 

havde indtaget rollen som en ”rigtig mor” og husmoder, som var optaget af sine sønners ve og vel 

snarere end løberiet, som Peter udtrykker ”tog totalt overhånd”. Ved at få Gudrun tættere på kunne han 

lære hende at kende og måske få noget af den opmærksomhed, som han ikke har modtaget tidligere. 

Peter kan som tidligere politimand og jurist måske ses at indskrive sig i en lønarbejderlivsform. Såfremt 

at han gør det, vil forholdet mellem Gudrun og Peter kunne betragtes at rumme et kultursammenstød 

mellem to livsformer, hvor Peter med sin livsformsbegrebsverden kan have svært ved at sætte sig ind i 

moderens måde at opfatte og navigere i verden på. Deres ståsted i forskellige livsformer kunne ses at 

komme til udtryk under mit besøg, hvor Peter fra sit ståsted forsøger at optræde som advokat og måske 

lønarbejder, som påkalder sig moderens ret og krav på pleje og behandling, mens Gudrun ihærdigt 

forsøger at indtage en baglandskvindeposition som forstadsfrue og værtinde.  

Gudrun er således efter flytningen overladt i Peters og hjemmeplejens varetægt, hvis standarder og 

dannelse for hjemmehjælpernes vedkommende ikke stemmer overens med Gudruns. Hun har samtidig 

ingen økonomisk mulighed for at finansiere private sundhedsydelser, men er tvunget til at tage imod 

hjemmehjælpernes bistand. Hun har svært ved at navigere i den situation, som flytningen har sat hende 

i, idet hun ikke kan gøre brug af, men nærmere er frataget sin typiske måde at navigere på såsom 

autonomi og selvbestemmelse, som for hende synes at kendetegne det gode liv og også den gode 

alderdom. Flytningen har set fra Peters side været velment og hans måde, set med hans begrebsverden, 

at forsøge at tage sig af moderen, men har haft den modsatte virkning af det tilsigtede, idet hun med 

denne flytning er blevet frataget alt det, som for hende synes værdifuldt. For Gudrun synes det gode liv 

således at være ophørt, da hun blev 85 år og både stoppede med at løbe og flyttede til provinsen. Hun 

udtrykker det det selv på denne måde: ”Jeg har haft et godt liv. I skal ikke græde over mig, for sådan er det gået, 

indtil jeg var 85”. Hun er derfor havnet i en umulig og håbløs livssituation, hvor hun ikke er i stand til at 

leve det, som for hende synes at være indbegrebet af det gode liv. Det har betydet, at hun synes at have 

givet op og tabt livslysten, hvilket bliver tydeligt i hendes adfærd. Gudrun spiser og drikker sparsomt og 

opholder sig det meste af tiden i sengen. En adfærd, som for Peter kan synes mærkelig, men som giver 

mening set ud fra Gudruns baglandskvindeperspektiv, hvor hun har været vant til selv at bestemme og 
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have den styring, som nu fuldstændig er frataget hende. Hendes insisteren på at blive i sin seng på trods 

af hjemmehjælpernes og Peters trusler kan ses som den sidste rest af hendes tidligere autonomi og 

egenrådighed. Gudrun synes i stedet at have valgt at leve på minderne fra de mange maratonløb, som er 

materialiseret i indretningen af hendes rækkehus fra de farvestrålende løbesko i entreen til væggene 

fyldt af medaljer og diverse avis- og ugebladsudklip. 

For Vigga har en ændring i hendes vilkår for at leve som baglandskvinde været mandens død efter 40 

års ægteskab, Ægtemanden og hans karriere har således udgjort middel for, at hun har kunnet leve som 

baglandskvinde. Den ændring kan analyseres mest af alt at have haft betydning af følelsesmæssig 

karakter for Vigga, idet hun synes at have kunne opretholde det samme økonomisk privilegerede liv og 

dyrkelse af egne interesser efter mandens bortgang, hvilket sandsynligvis er muliggjort af den arv, 

pensionsopsparing og lignende, som manden har efterladt hende. Vigga har i lighed med Gudrun 

navigeret ift. denne ændring med autonomi, selvbestemmelse og styring. Hun har således taget styring 

over situation og har forsøgt at opretholde sit vante liv med sit engagement i f.eks. spejderbevægelsen. 

Hun har ligeledes bestemt sig for at leve alene, da hun trives med det. Manden er ikke glemt, hvilket 

hun selv giver udtryk for, ligesom der ved hoveddøren med stedmorblomster i krukker fortsat hænger 

et keramikskilt med Vigga og hendes afdøde mands navne på. Ifm. tabet har hun sandsynligvis også 

trukket på datteren, der bor i nærheden og jævnligt kigger forbi og bistår hende med, hvad hun måtte 

have brug for. Herudover har Vigga trukket på sit ”dejlige store netværk” og særligt en god veninde, der 

mistede sin mand næsten samtidig. Vigga og veninden blev således enige om, at der skulle ske noget 

”vildt” og herefter har de rejst hvert år, indtil rejserne blev udskiftet med højskoleophold. 

 

Sammenfatning 

Gudrun og Vigga kan analyseres ud fra baglandskvindelivsformen, hvor det gode liv er knyttet til at leve 

økonomisk privilegerede liv med mulighed for at udleve og realisere egne interesser. Ægtemændenes 

karriere har været det middel, som har muliggjort at leve som baglandskvinde. 

Livsformen sætter sig igennem i deres hverdagsliv ift. økonomi, aktiviteter, fremtoning og indretning af 

hjemmet samt i deres begreb om alderdom og sygdom, som de forsøger at navigere ift. med den samme 

fleksibilitet og tilpasning i kombination med fastholdelse af en høj grad af autonomi og 

selvbestemmelse, som de har gjort brug af som baglandskvinder. Livsformen har også betydning for 

deres opfattelse af den gode alderdom, som kan analyseres som netop længst muligt at opretholde 

autonomi og selvbestemmelse, hvilket i Gudruns tilfælde de senere år er blevet umuligt, hvorfor hun 

synes at have opgivet alt. 

Gudrun og Vigga har i navigation ift. ændringer og skift i det hele taget været kendetegnede ved 

autonomi og selvbestemmelse kombineret med en fleksibilitet og tilpasning. 

 

Kapitlets pointer 

Jeg har i dette kapitel forsøgt at fremstille de 13 gamle medicinske patienter på baggrund af 

sammenstykkede fortællinger og beskrivelser af mine iagttagelser ifm. interviewsituationerne. 

Fortællinger og iagttagelser er derpå blev analyseret ud fra et livsformsperspektiv for at tydeliggøre, 

hvordan de lever forskellige liv med træk af forskellige livsformer og deres begrebsverdener af, hvad 

der er betydningsfuldt. De gamle besidder forskellige begreb om det gode liv og den gode alderdom 
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samt af alderdom og sygdom i det hele taget. De har forskellige midler og vilkår til rådighed for at 

realisere målene for det gode liv samt forskellige måder at navigere ift. alderdom, sygdom og tab, som 

har medført ændringer og skift i disse midler og vilkår. De pårørende har indtaget og spillet forskellige 

roller for de gamle. For nogle af de gamle, såsom Anton og Gudrun, har de pga. forskellige 

omstændigheder ikke de senere år haft de optimale midler og vilkår til rådighed til at kunne opretholde 

at leve det for dem gode liv, hvilket har ført til ensomhed, og for Gudrun tillige en resignation. 

Træk af de livsformer, som de gamle kan analyseres ud fra, sætter sig igennem i deres fremtoning og 

måder at indgå i relation med andre som f.eks. i mødet med mig ifm. interviewene, og hvor de havde 

forskellige måder at tale om sygdom og alderdom. Det blev tydeligt, at deres selvfremstilling for flere af 

dem var vigtigere end at tale om deres oplevelser og eventuelle kritik ifm. indlæggelsen.  

Det er med den bagage af forskellige liv med træk af forskellige livsformers begrebsverden, midler, 

vilkår, navigation samt fremtoning, at de gamle møder sygehusvæsenet, når de indlægges. Hvordan 

denne bagage får betydning for de gamle ifm. deres indlæggelsesforløb, vil jeg i analysen af deres 

indlæggelsesforløb i næste kapitel se nærmere på.   
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KAPITEL 11: De gamle medicinske patienters 

indlæggelsesforløb  
 

I dette kapitel gives en fremstilling af de 13 gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb på Holbæk 

Sygehus på baggrund af sammenstykkede fortællinger baseret på interview med de gamle og deres 

pårørende samt sygeplejedokumentationer, feltobservationer og lægejournaloptegnelser. 

Indlæggelsesfortællingerne vil derpå blive analyseret i et livsformsperspektiv med afsæt i de gamles 

livshistorier og træk af forskellige livsformers begrebsverden og måder at navigere på, som jeg 

fremanalyserede i forrige kapitel. Den bagage, som de har med sig, vil jeg i analysen se på ved at følge 

deres fremtræden, navigation, forventninger og oplevelser samt hvad livsformstræk giver dem af styrker 

og udfordringer under og efter indlæggelsesforløbet.  

De gamle bliver med indlæggelsen til medicinske patienter. Som sådan vil de på tværs af livsformer 

ifølge den geriatriske forskningslitteratur have nogle fælles fysiske, psykiske og sociale vilkår, som 

træder frem, når de bliver syge og indlægges. En fremstilling og analyse af de særlige vilkår og 

udfordringer hos de gamle (Schroll 1983) (Andersen-Ranberg & Matzen 2016) bliver vigtig viden i 

forståelse af deres møde med sygehusvæsenets indretning og de tre praksisser ifm. deres indlæggelse, 

hvilket jeg vil udfolde i analysen i det efterfølgende kapitel.  

Kapitlet har til hensigt at skabe en fremstilling af de 13 gamles indlæggelsesforløb, deres oplevelser af 

forløbene samt hvilke styrker og udfordringer, som livsformstræk og -vilkår samt fælles sygdomsvilkår 

giver dem som patienter.  

Kapitlet afsluttes med en sammenfatning af kapitlets pointer om de gamles fremtræden, navigation, 

oplevelser, styrker og udfordringer ifm. indlæggelsen. Kapitlet er således et ”under og efter 

indlæggelsesperspektiv” på de gamle ifm. deres indlæggelsesforløb og møde med sygehusvæsenets 

indretning. 

 

Tilblivelse af indlæggelsesfortællingerne 

I dette afsnit vil jeg kort komme ind på vilkårene for tilblivelsen af indlæggelsesfortællingerne, som er 

parallelle til de vilkår, der gør sig gældende for tilblivelsen af fortællingerne om deres liv, som blev 

udfoldet i det forudgående kapitel. Jeg vil også komme ind på begrundelse for kategorier i 

fremstillingen af de gamles indlæggelsesforløb. Til hver af de gamles indlæggelsesfortællinger er knyttet 

illustrationer med de samme symboler, som tidligere anvendt. 

 

Vilkårene 

Fortællingerne om de gamles indlæggelsesforløb består af brudstykker af empiri fra tiden op til deres 

indlæggelse, selve indlæggelsen og tiden efter indlæggelsen, som jeg har kunnet samle. De er 

sammenstykket på baggrund af feltobservationer og oplysninger, jeg har været i stand til at indhente i 

lægejournaloptegnelser, sygeplejedokumentationer samt deres egne og deres pårørendes udsagn ifm. 

feltobservationer og interview. Indlæggelsesfortællingerne er således ligesom ved fortællinger om deres 

liv blevet til på de vilkår, jeg har haft for at lave feltarbejdet. Jeg har som sagt fået mulighed for at 
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interviewe Anton, Dagmar, Gudrun, Vigga, Jens og Ingvar, hvorfor deres fortællinger også ift. 

fremstillingen af deres indlæggelsesforløb fremstår mere detaljerede. Jeg fik også mulighed for at spørge 

Knud og Agnes om deres velbefindende efter udskrivelsen samt deres oplevelser af indlæggelsen, da jeg 

kontaktede dem for at få aftalt et interview, som af forskellige grunde ikke blev til noget, hvilket er 

uddybet i kapitlet om det nutidige feltarbejde. 

 

Valg af kategorier 

Jeg har valgt at opdele indlæggelsesfortællingerne af de gamles forløb i følgende kategorier: beskrivelse 

af indlæggelsesforløbet, fremtoning og navigation under indlæggelsen, almenbefindende og navigation 

efter indlæggelsen, oplevelser af indlæggelsesforløbet samt de pårørendes rolle under og efter 

indlæggelsesforløbet. De to første og den sidste af kategorierne er således et udefra-perspektiv på deres 

forløb, som er blevet til på baggrund af lægejournaler, sygeplejedokumentationer og feltobservationer, 

mens de to resterende er de gamles oplevelser og perspektiver baseret på deres udsagn ifm. interview 

og feltobservationerne. 

Kategorien beskrivelse af indlæggelsesforløbet omhandler en beskrivelse af de gamles forløb fra 

indlæggelse til udskrivelse samt herunder, hvad der førte til indlæggelsen. Denne kategori bliver vigtig i 

analysen af de gamles særlige træk og vilkår ved sygdom samt i den senere analyse af deres møde med 

sygehusvæsenets indretning. Kategorien fremtoning og navigation under indlæggelsen er en beskrivelse 

af måden, hvorpå de gamle fremtræder, indgår i relation med de professionelle samt navigerer ift. 

ændringer i deres vilkår, som sygdom og indlæggelsen giver og som bliver vigtige i analysen af de 

gamles fremtræden, navigation, styrker og udfordringer qua de gamles livsformstræk. Kategorien 

almenbefindende og navigation efter indlæggelsen omhandler, hvordan de gamle har det efter 

udskrivelsen og navigerer ift. de ændringer i deres vilkår, som indlæggelsen kan have ført med sig. En 

kategori, som bliver vigtig i både analysen set ud fra deres livsformstræk og i analysen af deres vilkår 

som syge. Kategorien oplevelser af indlæggelsesforløbet er de gamles egne oplevelser af 

indlæggelsesforløbet og af forhold o. lign, som de særligt har hæftet sig ved. Deres oplevelser bliver 

vigtige i begge af kapitlets analyser og også i den senere analyse af deres møde med sygehusvæsenets 

indretning. Den sidste kategori er de pårørendes rolle under og efter indlæggelsesforløbet, som 

omhandler, hvordan de pårørende har indgået i de gamles forløb, som kan bruges i analyse af deres 

træk af livsformer og også, hvorvidt de bliver et middel for de gamle i deres navigation af de ændringer, 

som indlæggelsesforløbet kan have ført med sig. Efter at have beskrevet og begrundet vilkår og 

kategorier, vil jeg i det følgende præsentere indlæggelsesfortællingerne. 

 

Fortællingerne om de gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb 

Knud 

INDLÆGGELSESFORLØBET  

Knud indlægges af egen læge på Akutafdelingen med henvisningsdiagnoserne ”feber, svimmelhed og 

infektion”, idet han gennem en uge op til indlæggelsen har haft hoste, temperaturforhøjelse, hovedpine 

og svimmelhed. Sønnen og svigerdatteren oplever desuden, at han har været tiltagende forvirret og 

glemsom. I Akutafdelingen konstateres, at Knud har en pneumoni, lavt natrium og højt blodsukker, 
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som kobles til, at han er kendt med diabetes. Han udflyttes til nefrologisk afsnit56 med begrundelserne, 

at han er intern medicinsk patient, og det er det afsnit, der har ledige pladser. På nefrologisk afsnit får 

Knud en plads på en stue, men oplever i hvert fald én flytning til en anden stue på afsnittet, idet det 

fremgår af sygeplejedokumentationen, at han den sidste indlæggelsesnat har ligget på afsnittets 

dialysestue57, hvor han har været vågen pga. larm fra dialysemaskinerne. Knud behandles på nefrologisk 

afsnit for pneumonien og det lave natrium. Det fremgår også af lægejournalen fra indlæggelsesdag 1, at 

han planlægges udskrevet på indlæggelsesdag 3. Hans blodsukker fortsætter dog med at være højt, 

hvorfor han forbliver indlagt og må overgå fra tabletbehandling af sin sukkersyge til insulininjektions-

behandling. Plejepersonalet forsøger at oplære ham i selv at tage insulininjektionerne, hvilket han ikke 

er i stand til. De konstaterer, at selvom han kontinuerligt i sygedokumentationen vurderes klar og 

relevant, så har han svært ved at modtage, forstå og huske beskeder fra personalet. Hans ændrede 

mentale funktionsevne samt det høje blodsukker gør, at lægerne på afsnittet er i tvivl om, hvorvidt han 

kan bibeholde sit kørekort. Det fremgår af journalnotater som at: ”forløbet det næste må afgøre kørekortets 

skæbne” og ”han fremtræder noget medtaget med langsom reaktion. Hvis han ikke retter sig er hans kørekort i 

overhængende fare”. Lægerne ender med at fraråde, at han kører bil og bus. Han udskrives på 

indlæggelsesdag 10 med en aftale med hjemmeplejen om hjælp til blodsukkermålinger og 

insulininjektioner samt en følge-op ordning. I udskrivningsnotatet til hans egen læge lægges op til en 

permanent fratagelse af kørekortet samt en demensudredning. Sønnen orienteres om lægernes 

beslutning vedr. kørekortet og synes, at det er svært at forstå, at det så hurtigt er gået ned af bakke for 

faderen, som var aktiv buschauffør indtil tre uger før indlæggelsen. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Knud fremtræder ved indlæggelsen i Akutafdelingen konfus og kan ikke redegøre for tid og egne 

personlige data, mens han resten af indlæggelsen på nefrologisk afsnit vurderes at være klar og relevant. 

Plejepersonalet oplever dog, at han har svært ved at huske og omsætte det fortalte, hvilket han afviser, 

indtil indlæggelsesdag 9, hvor han selv giver udtryk for det. Han fremtræder selvhjulpen og aktiv under 

hele indlæggelsen. Han klarer således selv den personlige pleje på badeværelset og er ”flittig”, som der 

står i sygeplejedokumentationen, med at gå ture op og ned ad afsnittets gang, som han er blevet bedt 

om af plejepersonalet. Han er optaget af det høje blodsukker og samtidig frustreret over det, hvilket 

fremgår i sygeplejedokumentationen med sætninger som ”ked af det høje BG (blodsukker)” og senere ”er 

stresset over det høje BG”. Han virker uforstående over for, at han ikke må køre, selvom lægerne gentager 

det på stuegang flere dage i træk. Han mener selv, at det hele bliver bedre og løser sig, når han kommer 

hjem. Sygeplejersken med plejeansvar for Knud undrer sig på indlæggelsesdag 9 over, at han er så 

optaget af blodsukker og kørekortsproblematikken, og hun er i sin omtale af ham tydeligvis ikke 

vidende om, at han ejer et busrejseselskab, hvor kørekortet har afgørende betydning. Knud synes ikke 

interesseret i sygehusets behandlingstilbud. Det fremgår således af sygepleje-dokumentationen, hvordan 

han ikke er interesseret i ændringen af behandlingen af sin sukkersyge. Der står: ”Pt. er i tbl. behandling for 

DM, ønsker ikke insulin”. Han tilbydes på svigerdatterens foranledning også en diætist til kostvejledning 

pga. det høje blodsukker. Han er i første omgang ikke interesseret, men efter at sønnen har været og 

tale med ham, accepterer han tilbuddet om diætist. Han nærer intet ønske om at være indlagt og glæder 

                                                           
56 Nefrologisk afsnit er også et endokrinologisk afsnit, men de seks endokrinologiske sengepladser er forbeholdt 
endokrinologiske patienter, som er godkendt af den specialeansvarlige endokrinologiske overlæge. 
57 Dialysestuen anvendes almindeligvis kun til dialysebehandling, men tages ved overbelægning i brug som sengestue. 
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sig til at komme hjem. I sygeplejedokumentationen fra den sidste indlæggelsesdag står ”gået stille rundt” 

og ”ser frem til at komme hjem”. 

 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER  

Knud siger i telefonen følgende om hans almenbefindende tre uger efter indlæggelsen: ”Jeg har det bedre i 

dag, end lige da jeg kom hjem, altså det vil jeg nok sige. Der var man nok lidt slap i det jo, fordi det er jo ikke mig at 

ligge i sengen. Altså ikke fordi jeg gik jo så meget, som jeg overhovedet kunne nede på sygehuset. Altså jeg gik meget frem 

og tilbage på gangen”. Det eneste tilbageværende problem er hans blodsukker, som fortsat er lidt højt. ”Det 

er ikke katastrofalt, men det er for meget” som han udtrykker det. En hjemmesygeplejerske kommer to gange 

om dagen og giver ham insulin, hvilket han er overbevist om kun er en midlertidig foranstaltning, 

hvorefter han skal tilbage til tabletbehandling. Han modtager den varme mad nogle gange om ugen fra 

”Det gode køkken”, og ellers tilbereder svigerdatteren den varme mad. Om den aftalte følge-op ordning 

fortæller han, at han har haft besøg af en sygeplejerske, men ikke har nået at være forbi egen læge 

endnu, da han har så travlt. Af telefonsamtalen fremgår det, at han fortsat driver sit busrejseselskab. 

Han introducerer sig således i telefonen med følgende ”Nielsen Rejser, Knud”. Desuden er en anden 

begrundelse nu for ikke at kunne deltage i et interview, at han har forfærdelig travlt med at arrangere 

busture og f.eks. dagen efter skal på en bustur til Tyskland. Han forsikrer mig samtidig om, at ”det hele 

er, som det skal være”, da sønnen er med på turen. Det står dog hen i det uvisse, hvem af de to der skal 

køre bussen. 
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DE PÅRØRENDES ROLLE 

Sønnen og svigerdatter spiller en vigtig rolle under og efter indlæggelsen. De er stort set dagligt til stede 

på sygehuset under Knuds indlæggelse. De nævnes også flere gange i lægejournalen og 

sygeplejedokumentationen. Det er f.eks. svigerdatteren, som fortæller den indlæggende læge om 

optakten til indlæggelsen, ligesom det er hende, der senere foreslår, at Knud taler med en diætist, mens 

sønnen får ham overtalt til at takke ja. Da Knud skal udskrives, deltager de i udskrivningssamtalen. De 

køber også doseringsæsker, gør klar til, at han kommer hjem samt henter ham, da han udskrives. Efter 

udskrivelsen er det sønnen, som gør det muligt for faderen at fortsætte med at drive busselskabet, idet 

han kører med ham som chauffør. Svigerdatteren sørger desuden for tilberedning af den varme mad til 

ham. 

 

Ingvar 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Ingvar indlægges af egen læge på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”dyspnø”. Ingvar har været 

i behandling for en pneumoni i en uge og indlægges, fordi han ikke har fået det bedre og fortsat har 

svært ved at få vejret. På Akutafdelingen får han taget blodprøver og anlagt et blærekateter. Han 

udflyttes herefter til det nyoprettede hjertemedicinske afsnit. Ifølge den modtagende sygeplejerske på 

hjertemedicinsk afsnit er han intern medicinsk patient pga. hans pneumoni, men da han også mistænkes 

for en hjerterelateret diagnose som lungeødem og har haft AKS i april samme år, er hjerteafsnittet valgt. 

Ingvar får en sengeplads på en tosengsstue, hvor han ligger under hele indlæggelsen. På det nyoprettede 

hjerteafsnit behandles han med andre typer antibiotika for sin pneumoni, og ligesom det konstateres, at 

han har væske på lungerne, hvorfor han sættes i vanddrivende behandling. Efter at Ingvar er kommet til 

at seponere sit blærekateter, fortæller en sygeplejerske på afsnittets tavlemøde om, hvordan 

plejepersonalet har observeret, at han har svært ved at holde på vandet, idet der er dryp af urin i hans 

seng og hele vejen fra sengen ud på toilettet. Han har også problemer med at tømme blæren og 

blærescanninger har vist, hvordan han har urin i blæren efter, at han har været på toilettet. Lægerne 

reagerer ikke på dette på tavlemødet, men ifølge sygeplejedokumentationen lover de at skrive det i 

udskrivningsnotat til Ingvars egen læge. Han udskrives på indlæggelsesdag 4 til eget hjem med aftale om 

hjemmesygeplejerske hver 3. uge til medicindosering, men uden der i udskrivningsnotatet til egen læge 

står nævnt noget om hans vandladningsproblemer. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Ingvar fremtræder ifølge sygedokumentationen klar, relevant og selvhjulpen ifm. indlæggelsen. Han går 

med stok til og fra toilettet, hvor han selv klarer den personlige pleje, ligesom han selv passer sin stomi. 

Det fremgår også af sygeplejedokumentationen, at han er ”snakkesalig og ved godt humør”. På 

indlæggelsesdag 4 beretter en sygeplejerske på afsnittets tavlemøde om, hvordan han fra 

indlæggelsesdag 2 om aften og indlæggelsesdag 3 har været ”konfus” og selv har seponeret det 

blærekateter, han fik anlagt i Akutafdelingen. Han har heller ikke været i stand til at passe sin stomi, 

som har været rød, hvorfor at plejepersonalet har måtte tage over. Han fremtræder på indlæggelsesdag 

4, hvor han skal udskrives, igen klar og relevant.   
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ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Ingvar har det godt efter indlæggelsen. Han siger selv: ”Jeg kunne jo klare mig selv med det samme, jeg kom 

hjem med det samme jo. Du kan nok se, jeg kom hjem og jeg lejede en flexbus hjem, jeg måtte stå af nede ved vejen, og så 

gik jeg herop og så var jeg hjemme igen, og sådan var det jo bare”. Han havde nogle problemer med sin stomi 

under indlæggelsen, som er forsvundet igen efter, at han er kommet hjem. Han er også igen begyndt at 

motionere på sin motionscykel, som han ellers har holdt pause med op til og lige efter indlæggelsen, 

hvilket fik Anna til at tænke, som hun udtrykker det: "Ja, langt om længe, så fik den en tur. Jeg tænkte nemlig 

skal han dog ikke snart op og cykle på den cykel". 

 

 

 

OPLEVELSER AF INDLÆGGELSEN  

Ingvar udtrykker stor tilfredshed med indlæggelsesforløbet. Han siger: ”Jamen, jeg er 100 % tilfreds. Det 

har jeg sgu været”. Han roser sygehuspersonalet for at være flinke og venlige. Han siger f.eks.: ”De var 

flinke, fuldstændig. Jeg kan ikke huske deres navne” og ”jeg synes de har været venlige”. Han har intet at udsætte på 

forholdene eller personalets servicering, som af hans udsagn kan tolkes at være næsten i overkanten. 

Han siger: ”Det var 110 %, det kan jeg godt fortælle, og jeg gik ud og fik mad og så sagde de til mig, vi skal nok bære 

det ind for dig, så var det i orden. Så kan man ikke forlange mere vel”. Ingvar oplever samtidig ikke, at der 

behandlingsmæssigt blev gjort noget. Han siger om behandlingen: ”Jamen, det kan jeg sgu dårligt forklare, for 

jeg synes, der blev ikke gjort noget ved mig, da jeg lå derude. De tog bare prøver”. Han blev indlagt en fredag og 

oplevede ikke, at der skete noget i weekenden, hvorfor jeg tolker det, som at han opfatter det lidt som 

spild af tid at være indlagt og at han ville have foretrukket at komme hjem. Han siger: ”Ja jeg kunne jo 
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nok godt være kommet hjem om søndagen”. Ingvar fortæller også ifm. sin oplevelse med en vis stolthed i 

stemmen om sin egen indsats under indlæggelsen. Han siger: ”Jeg klarede mig selv med det hele”. Ingvar 

giver også udtryk for, at der er perioder af indlæggelsen, han ikke erindrer. Han udtrykker det således: 

”Det er bare, jeg kan fandeme ikke huske, jeg kan huske, at jeg snakkede med dig (mig ifm. inklusionen til 

projektet) på sygehuset, men så kan jeg ikke huske mere”. 

Der er særligt to ting, som optager Ingvar, når han taler om oplevelserne ifm. indlæggelsen. Det ene var 

”en dum stodder”, som han lå sammen med, som talte grimt til sin hustru. Ingvar fortæller: ”Han var så 

uforskammet overfor hans kone kom og så til ham, så jeg var helt syg over det”. Det andet er, at plejepersonalet tog 

hans seng ved middagstid den dag, han skulle udskrives, og gav ham en stol på gangen, hvor han sad, 

indtil hjemtransporten kom og hentede ham ved 16-tiden. Begrundelsen var, at de skulle gøre plads til 

en ny patient. Jeg tolker, at Ingvar ville have foretrukket at blive på stuen, idet han bringer det op, da 

jeg spørger om noget kunne være anderledes ved indlæggelsen. Han siger: ”ikke andet så sagde de til mig til 

middag, må vi tage din seng? Ja, det må I da godt sagde jeg”. Ingvar indtager også ”sådan er det bare” attituden om 

sin oplevelse af indlæggelsen. Han gentager således kontinuerlig den sætning. Han siger f.eks. om 

indlæggelsen: ”Der er slet ikke noget at kritisere over. Sådan er det bare” og ”bare det ikke er værre, så kan det gå 

jo. Sådan er det bare”. 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Anna og sønnen ankommer til sygehuset lige efter Ingvar er indlagt og besøger ham også på sygehuset, 

og Anna venter hjemme på ham, da han udskrives og køres hjem af hjemtransport.  

 

Anton 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Anton indlægges af egen læge på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”rygsmerter”. Han har 

forud for indlæggelsen gennem et stykke tid haft ondt i ryggen og næsten ikke kunnet gå. Han har tillige 

tabt sig 10 kg igennem de sidste to måneder og er genereret af mavesmerter, forstoppelse og en 

konstant kvalme, som betyder, at han næsten intet spiser. Han tager derfor til sidst kontakt til sin egen 

læge, som indlægger ham. Han har specifikt bedt om at blive indlagt på Holbæk Sygehus, idet han har 

flere dårlige oplevelser med et andet sygehus i regionen, hvor han var blevet sendt hjem igen med 

ordene: ”Du er for gammel. Dig kan det ikke betale sig at indlægge”. Han har derimod kun gode oplevelser 

med Holbæk Sygehus, idet han er kommet her til kontrol for noget ”nyrehistorie”. Anton er ifølge lægen 

på Akutafdelingen ”et værre miskmask” med sine mange konkurrerende sygdomme, diagnoser og 

symptomer, der udover de allerede nævnte også omfatter dehydratio, lav blodprocent, forhøjede 

infektionstal. Anton betegnes som intern medicinsk patient og lægen vurderer, at det vil være 

hensigtsmæssigt, at han pga. de forhøjede nyretal udflyttes til nefrologisk afsnit. Anton udflyttes dog 

pga. pladsmangel på nefrologisk afsnit i stedet til det nyoprettede hjertemedicinske afsnit. På vej ind for 

at gøre ham klar til udflytningen siger sygeplejersken henvendt til en sygeplejestuderende, som følges 

med hende: ”Nu går vi ind til ham og får gjort ham mere appetitlig”, mens hun i telefonsamtalen med 

sygeplejersken på det modtagende afsnit præsenterer ham på følgende måde: ”sød, rar gammel mand, der er 

fuldstændig knivskarp, der passer sig selv og klarer sin fødegård, og har ingen hjælp overhovedet, har godt nok tabt sig de 

sidste par måneder en 10 kilo, men er fuldstændig frisk”. På hjertemedicinske afsnit kommer Anton til at ligge 

som nr. 4 patient på gangen, hvor der er uro og en medpatient, der kontinuerligt råber: ”Hallo…”. Han 

får til at lade vandet udleveret en urinkolbe, han har svært ved at håndtere, hvilket resulterer i flere 
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uheld i sengen. Han flyttes på indlæggelsesdag 3 ind på en stue. På indlæggelsesdag 4 overflyttes han 

pga. sin nyreproblematik til nefrologisk afsnit, hvor han atter kommer til at ligge som den ene af to 

patienter på gangen, som er smallere og med en kontinuerlig gennemtræk af senge, da afsnittet er 

forbindelsesled mellem to af sygehusets bygninger. Anton flyttes senere ind på en stue, men oplever 

flere gange herefter flytninger mellem stuer og gangen pga. overbelægning. Anton behandles for sine 

sygdomme og symptomer med diverse medicin, intravenøs væske og anlæggelse af et permanent 

blærekateter. Anton udskrives på indlæggelsesdag 14 fra nefrologisk afsnit med blærekateter, en 

gangrollator, diverse aftaler med hjemmeplejen vedr. personlig pleje, kateterpleje, medicindosering, 

tilsyn, tilmelding til kommunens madordning samt en tid i urologisk ambulatorium. 

En særlig episode udspiller sig i Antons indlæggelsesforløb, som får betydning for ham. Anton 

fortsætter således med at figurere med ”rygsmerter ”-diagnosen på hjertemedicinsk afsnits oversigtstavle 

over patienterne, til trods for at det i Akutafdelingen er konstateret, at det ikke er hans primære 

problemstilling eller ”det er det eneste, som han ikke klager over”, som en sygeplejerske udtrykker det. 

”Rygsmerter” -betegnelsen betyder, at hjertemedicinsk afsnits overlæge nægter at gå stuegang på Anton, 

da overlægen i egenskab af kardiolog ikke har forstand på rygpatienter. En anden overlæge på afsnittet 

lover at gå stuegang på Anton, som har været til undersøgelse af nyrerne. Stuegangen bliver aldrig til 

noget, og i journalen står: ”Patienten er desværre ikke set til stuegang i dagtiden i dag”. Anton tilses af læge i 

aftenvagten, som ikke foretager sig noget, men skriver ”Pga. travlhed i vagten kan man på nuværende 

tidspunkt ikke tage stilling til behandlingsplan”. Næste dag gentager samme scene sig med overlægen, som 

nægter at gå stuegang på Anton pga. manglende viden om rygpatienter. Jeg bryder her ud af min 

observatørrolle og insisterer på, at overlægen tilser Anton, da han reelt ikke har været tilset siden 

indlæggelsen. Overlægen tilser ham herefter og konstaterer, at han har udviklet ”akut nyresvigt”, hvorfor 

han sendes til diverse akutte undersøgelser samt efter forhandling med både urologisk og nefrologisk 

afsnit overflyttes til nefrologisk afsnit til viderebehandling af nyreproblematik. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION  

Anton fremtræder ved indlæggelsen i Akutafdelingen smilende, snakkesalig og udtrykker at være glad 

for at være kommet ind ”så der endelig bliver gjort noget”, som han selv udtrykket det. Han står, trods 

rygsmerter, selv ud af sengen og skifter til hospitalstøj, da sygeplejersken beder ham om det. Anton 

ændrer over de næste dage fremtræden fra smilende og snakkesalig til trist, opgivende og ked af det. I 

sygeplejedokumentationen fra indlæggelsesdag 3 står om hans fremtoning, at: ”Han virker noget trist og 

opgivende, men kan godt noget, når han opfordres til det”. Anton virker ligeledes trist, opgivende, ked af det og 

på tærsklen til grædefærdig, da jeg taler med ham på gangen. Han mener ikke, at han overlever denne 

indlæggelse og oplever faktisk, at han har fået det værre under indlæggelsen. Han siger sætninger som: 

”Det er ikke blevet bedre, men snarere meget værre, mens jeg har ligget her” og ”de går forbi og siger, vi sender én der 

kan hjælpe dig, men der kommer aldrig én og så tisser jeg i sengen” og ”jeg bliver ikke rask af, at de siger, vi har andre 

patienter” og ”de siger måske, at jeg er et gabehoved, men jeg har aldrig brokket mig før” og ”det er nok det forkerte 

sygehus, jeg alligevel har valgt. Jeg troede, at det var bedre, men det er faldet i graderne”. Anton fortæller også, at 

mens han har ligget her, har svogeren kappet hovederne af alle hønsene, og Kattemissen er løbet væk. 

Han supplerer med, at det jo også er: ”lige meget, for jeg overlever jo ikke alligevel”. Antons fremtræden 

ændres igen, da der på indlæggelsesdag 5 ordineres en fysioterapeut med henblik på ”vurdering og 

mobilisering”. Ifølge fysioterapeutens journalnotat er Anton selvhjulpen efter udlevering af en 

gangrollator, og med lidt opvarmning tager han hele gangen. Han har mange stop på en tur gennem 

afsnittet, fordi han har travlt med at kigge sig omkring og småsnakke. Hun skriver om patienten: 
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”udtrykker stor overraskelse og glæde over, at han aktuelt formår at gå uden overvældende smerter i benene”. De næste 

par dage får Anton det gradvist bedre, og der berettes på de daglige tavlemøder om, hvordan Anton er 

oppe og går rundt og er i bedre humør, hvorfor han planlægges udskrevet. Anton ligger de første fem 

dage hovedsageligt i sengen og med den udleverede kolbe til at lade vandet i. Det er først med 

fysioterapeutens indtræden på 5. dagen, at Anton kommer ud af sengen for at mobilisere, hvilket han 

herefter dagligt fortsætter med indtil udskrivelsen. Anton klarer selv den personlige hygiejne under 

indlæggelsen, men han er de første fem dage usikker på, hvorvidt han kan gå. Det fremgår af 

sygeplejedokumentationen, at Anton køres på en bækkenstol på toilettet, da han ”påstår”, at han ikke 

kan gå. 

Anton accepterer ifm. udskrivelsen at blive tilknyttet hjemmeplejen og supplerer med at: ”hvis de kommer 

hver dag, bliver de sat til at bestille noget på gården i stedet”. Dagen før udskrivelsen har en af plejepersonalerne 

talt med Antons søster, som har ringet for at spørge til ham, hvorefter hun udbryder: ”jeg vidste ikke, at 

han havde en søster!”. Anton er ved udskrivelsen fortsat genereret af rygsmerter og kvalme, men er i 

vældigt humør og både smiler og griner. Han glæder sig til at komme hjem og ikke mindst, fordi han 

trænger til at få ”klippet kløerne”, som han betegner det. Antons første projekt er at finde Kattemissen. 

Han udtrykker også, at han ikke længere er ked af, at svogeren har knappet hovederne af hønsene, idet 

han alligevel var træt af dem. Han håber blot, at manden, der henter æg, alligevel kigger forbi. 

 

 

 



 

181 
 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Anton har efter udskrivelsen fortsat rygsmerter og kvalme, som han også blev indlagt med og som var 

en del af begrundelsen for hans indlæggelse. Han oplever således ikke, at de har løst hans problemer og 

fundet ud af, hvad han fejler, hvilket han forventer ifm. en sygehusindlæggelse. Han udtrykker det selv 

på den måde: ”Bare de gør noget ved os, så ja, at de finder ud af, hvad det var, men det har de jo ikke fundet ud af 

endnu”. Han oplever dog samtidig at han kan mere, end før han blev indlagt. Han fortæller: ”så tager jeg 

en tur med rollatoren. Den går jeg en tur med over vejen og tilbage igen, og så tager jeg stokken og jokker rundt med den 

også. Jeg skal give katten mad og sådan noget, åh... ja, det har jeg slet ikke kunnet”. Anton er tilfreds med efter 

indlæggelsen at modtage den varme mad udefra. Han er derimod frustreret over social- og 

sundhedshjælperen fra hjemmeplejen, der kommer og udleverer kvalmestillende og overværer, at han 

spiser, og som ikke er lydhør overfor, at han skal have medicinen en halv time før måltidet. Anton 

beretter: ”Der skal jeg så spise en pille før. Så kommer han (social- og sundhedshjælperen) sommetider lige efter, jeg har 

spist den der, så siger han, du skal spise det der, du skal spise det nu, for jeg skal stå og se på, at du spiser. Så siger jeg, 

jeg kan dæleme blive så tosset. Så sagde jeg, det kan jo ikke hjælpe noget, for det kan jeg ikke fordi så virker den ikke, 

den der pille” og ”han står med et ur og kigger, mens jeg så sidder der og spiser. Det kan jo ikke være rigtigt!”. 

 

OPLEVELSER AF INDLÆGGELSEN  

Anton ville foretrække slet ikke at blive indlagt, men når det ikke kunne være anderledes, affandt han 

sig med det. Han siger: ”man er nødt til at finde sig i det, som det er. Det bedste var jo at blive fri for ikke at skulle 

det, det er nok at tage til læge, og han stikker i én, det ville være nok for mig”. Anton oplever, at det hele skal gå så 

hurtigt i dag, og man kun lige er kommet ind, så skal man hjem igen. Han siger: ”Jeg har præsteret at 

komme derop en eftermiddag. Næste morgen kan du godt tage hjem. Så er man lidt stiv i lakken, kan jeg godt sige dig”. 

Det står i en kontrast til Antons udsagn om indlæggelsesoplevelser, da han var yngre. Om dem fortæller 

han: ”kan jeg godt sige dig, der er man næsten ved at være ked af, at man skal hjem”. For Anton handler det om, 

at dengang blev man ikke sendt hjem før tid. Anton fortæller: ”Ja, der var sådan en oversygeplejerske en gang, 

som sagde til mig, nu kan han godt tage hjem, du ved. Hvad for noget, sagde han (overlægen). Han skal ikke hjem nu. 

Han har godt af at være her et par dage til. Uhhhh.. Så blev hun sur”. Anton oplever på baggrund af sine 

seneste indlæggelser at være uønsket på sygehuset. Hans oplevelse af de professionelle er: ”Den 

indstilling, at han er gammel og vi skal spare penge, så ham gider vi sgu ikke gøre noget ved. Så kunne man lige så godt 

blive hjemme”. 

Anton affandt sig også med indtagelse af en ”sådan er det bare” attitude af den travlhed, han oplevede 

blandt personalet på afsnittene og som betød, at personalet ikke altid kom med det samme, når han 

havde brug for det. Anton udtrykker det på denne måde: ”Der er jo ikke bare nogen, der bare går sådan og 

kigger rundt omkring og snakker. Der er jo knald på, og det skal man jo regne med, man kan jo ikke, man er jo ikke 

ene der, og så må de jo tage det, der er først for eller er bestemt. Sommetider er de jo også i gang med noget, så kan de ikke 

bare løbe fra det og tage en anden én, nej det skal man finde sig i det der, men altså jeg har da ikke været ked af det 

sådan set, det synes jeg da ikke. Altså sådan er det bare, man skal, når man skal ind og ligge, så må man finde sig i det 

der er”. Det værste med den travlhed var, at de ikke kom med det samme, når Anton skulle på toilettet. 

Han siger ”Det værste er så, hvis man skulle vente for længe, hvis der var noget, man skulle, for eksempel hvis man 

skulle på toilettet, og man ikke selv kan, så lurer man lidt på det” og hvis det var gået galt: ”Det var sommetider lidt 

langt med tid, hvis man for eksempel havde tisset i sengen, du ved, så inden der kom nogen”. Anton oplever det 

derfor som en befrielse, da han fik et blærekateter, så han slap for at ulejlige plejepersonalet: ”Så fandt de 

ud af, det kan være jeg skal have sådan en pose på, og det var sgu en lettelse”. Anton fremhæver ifm. sine 

oplevelser af plejepersonalet dem, som lagde mærke til ham: ”hende der står, når de deler mad ud. Og inden jeg 
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når der ned til, så har hun sagt hej til mig, hun er sgu rigtig fin. Det hjælper meget, det hjælper meget på syge mennesker” 

og dem, som gjorde noget særligt for netop ham: ”det var rigtig sådan én, hun var lidt bestemt sådan, men hun 

var rigtig god. Ved du hvad, en aften sagde hun til mig, ved du hvad du, kunne du ikke drikke lidt kaffe og spise en 

pandekage, jeg kommer med det. Hun var ude at bage pandekager med syltetøj på, og så fik jeg kaffe”. Anton betoner, 

at det som er betydningsfuldt er: ”at nogen lægger mærke til og så vi snakker om det”. Anton havde blandt 

lægerne, det han betegner som ”en yndlingslæge” og ”en rigtig læge”, som tog sig tid til at stoppe op for at 

snakke med Anton, da han lå på gangen. Det som gjorde ham til en rigtig læge, handler ifølge Anton 

om, at han var: ”stille og rolig, du, ikke noget med noget, og så gør vi det, og så gør vi, næh holdt du. Så fik vi lige en 

lille snak”. 

Anton oplevede flere flytninger mellem afsnit, og mellem gangen og sengestuer på afsnittene og om 

hvilke han siger: ”Ja, så sagde de, at det var direktøren, der havde bestemt, at nu skulle jeg ikke være der, der skulle 

jeg flyttes ud igen. Så sagde jeg, men sig mig en gang, hvorfor flytter I mig frem og tilbage, så kunne I jo lige så godt lade 

mig ligge” og ”der gik en halv time så sagde de, nu kommer du til at, så kom de farende, nu skal du flyttes. Nåh..skal 

jeg det, ja nu kommer du til at ligge ude på gangen, for der er én, der skal ind og ligge herinde, så kunne jeg lige så godt 

være lagt ude på gangen med det samme”. Han ville således foretrække at ligge på gangen hele tiden, fremfor 

den kontinuerlige flytning ind og ud. Anton oplevede en aften på det sidste afsnit efter at de mange 

flytninger, at han var så forvirret, som han ”aldrig i sit liv har prøvet før”. Han troede således, at han var 

blevet kørt et sted hen, væk fra afdelingen, hvor de ville gøre det af med ham. Dagen efter var han sig 

selv igen, men det havde været en voldsom oplevelse, fordi han troede, at han ”var blevet tosset” og han 

blev helt bange for sig selv. 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Antons søster registreres ved indlæggelsen som nærmeste pårørende, hvilket er en oplysning, som 

plejepersonalet ikke har hæftet sig ved, idet det kommer som en overraskelse for plejepersonalet dagen 

inden hans udskrivelse, at han har familie. Anton taler i telefon med søsteren en enkelt gang under 

indlæggelsen. På henvendelse fra en sygeplejerske på nefrologisk afsnit lover søsteren at være til stede 

og modtage Anton i hjemmet, da han udskrives. 

 

Jens 

INDLÆGGELSESFORLØBET  

Jens indlægges med lægeambulancen på Akutafdelingen med henvisningsdiagnoserne ”infektion, lavt 

natrium og lavt blodsukker”. Jens har været genereret af hoste, siden hustruen Bente tre dage forinden blev 

udskrevet efter en ni dages indlæggelse på sygehuset. Jens mener selv, at hosten er et resultat af de fem 

dage, han lå i en lænestol med tøjet på efter en trafikulykke. Jens kørte således galt, pga. lavt blodsukker, 

efter et besøg på hos Bente sygehuset, hvorefter han var indlagt til observation for hjernerystelse. Da 

han kom hjem igen, kunne han imidlertid ikke selv tage tøjet af, hvorfor han besluttede at sove i 

lænestolen, indtil Bente blev udskrevet. Om morgenen på indlæggelsesdagen er han udover hoste tillige 

ukontaktbar og har lavt blodsukker, hvorfor Bente ringer 112, hvorefter lægeambulancen ankommer og 

indlægger ham. Jens behandles for det lave blodsukker i Akutafdelingen, hvorefter han udflyttes som 

intern medicinsk patient til det nyoprettede hjertemedicinske afsnit, hvor der er en ledig plads. Her får 

han plads på en tosengsstue, hvor han forbliver hele indlæggelsen. Han behandles for det lave natrium 

og det konstateres også, at han har en lungebetændelse, som han behandles for, hvorefter han 

planlægges udskrevet på indlæggelsesdag 4 med øget hjælp, som han og Bente selv har anmodet om. 
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Ved udskrivningssamtalen med Jens, Bente og sønnen på indlæggelsesdag 3 fortæller Bente imidlertid, 

at Jens gennem det sidste stykke tid har haft manglende appetit, opkastninger, mavesmerter og kitfarvet 

afføring. Oplysningerne synes at være nye for de professionelle, selvom den kitfarvede afføring er 

noteret i det første lægejournalnotat fra indlæggelsesdag 1 og senere i sygeplejedokumentationen. I 

lægejournalen konkluderes, at opkastningerne kunne give en mulig forklaring på Jens’ flere tilfælde af 

lavt blodsukker det seneste stykke tid. Med de nye oplysninger forbliver Jens indlagt til videre 

udredning og undersøgelse af maven. Der findes intet ved den videre udredning, hvorfor Jens udskrives 

på indlæggelsesdag 8 med øget hjemmehjælp flere gange dagligt til blandt at komme op om morgenen 

og i seng om aftenen. Der bestilles også en gangrollator til ham.  

 

 

 

FREMTONING OG NAVIGATION  

Jens fremtræder ved indlæggelsen i Akutafdelingen vågen og talende, men virker ”lettere konfus”. Da han 

kommer op på det hjertemedicinske afsnit, er han klar og relevant igen, hvilket han er resten af 

indlæggelsen. Jens hoster en del og har svært ved at få vejret, men får det gradvist bedre gennem 

indlæggelsen. Han giver på indlæggelsesdag 4 udtryk for, at han er meget glad for, at han har fået lov til 

at blive nogle flere dage, da han ikke selv oplever at have det bedre. Jens har hjemme været selvhjulpen, 

men får de første dage hjælp til den personlige pleje og til at gå til og fra toilettet. I takt med at han får 

det bedre og får udleveret en gangrollator, klarer han selv både personlig pleje og toiletbesøg. 

Personalet oplever, at Jens er tilfreds med deres hjælp. Der står således ifm., at han har fået rent tøj 

efter et ”uheld i bukserne”, at han er ”glad for det”. Jens nævner ikke overfor personalet, at han mangler 
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sine briller. Jeg erfarer således ifm. inklusionen af Jens i projektet på indlæggelsesdag 2, at han ikke er i 

stand til at læse og skrive under på samtykkeerklæringen, pga. de manglende briller. Da jeg siden taler 

med personalet, er ingen vidne om de manglende briller, som han herefter får bragt ind på 

indlæggelsesdag 4. Jens foretrækker at ligge i sin seng, og der står i sygeplejedokumentationen ”meget 

sengeliggende og skal motiveres til mobilisering”. Han har under indlæggelsen god appetit, ingen opkastninger 

eller klager over mavesmerter, som ellers var problemet inden indlæggelsen.  

 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Jens oplever ikke at have haft det godt den første tid efter indlæggelsen. Jens siger: ”De første dage, jeg var 

hjemme, der kunne jeg ikke. Der hjalp Bente mig ud af sengen”. Ved interviewet tre uger efter indlæggelsen 

oplever han at: ” det går da den rigtige vej”. Med hensyn til maven siger han: ”Jeg ved ikke om det går bedre, jeg 

har ikke ondt i den”. Jens oplever, at han er udskrevet uden at være færdigbehandlet. Han blev således 

udskrevet med hævede ben, som ikke var grunden til indlæggelsen, men som han gerne også ville have 

behandlet, nu han alligevel var indlagt. Efter udskrivelsen har han derfor været nødt til at kontakte egen 

læge, som har sat ham i vanddrivende behandling. Bente ville også have foretrukket, at sygehuset havde 

beholdt ham nogle ekstra dage. Hun siger: ”så blev han sendt hjem om mandagen. Og der stod jeg så med 

problemet, også selvom jeg ikke selv var rask”. Hverken Jens eller Bente oplever at være i deres habituelle 

tilstand, så derfor må de klare sig med hjælpen fra hjemmeplejen samt hjælpes ad og lever af, som Bente 

siger: ”mikrobølgemad og suppe, fordi vi kan ikke lave mad endnu”. De ønsker ikke at trække på sønnernes 

hjælp, da de jo har deres egne familier. De kunne godt have brugt genoptræning, men er ikke blevet 

tilbudt det af kommunen. 

 

OPLEVELSER AF INDLÆGGELSEN  

Jens har intet at udsætte på de fysiske rammer, serveringen og udvalget af mad på sygehuset. Han siger: 

”Jeg havde sgu ikke noget at klage over. Sengen var sgu god at ligge i, og jeg havde lænestolen ovre i det ene hjørne. Den 

satte jeg mig på, når jeg skulle over og skulle spise, og så bordet det kunne man dreje og så passede det” og ”de serverede 

maden for mig hver gang. Det var godt nok, at de serverede, så sagde de, hvad vi kunne få, så sagde jeg, hvad jeg ville 

have. Det var sgu godt nok”. Der var så lige: ”det var satme så koldt derinde, varmen i radiatoren den virkede ikke en 

skid”. Kulden var medvirkende til, at Jens foretrak at ligge i sengen for at holde varmen, selvom 

plejepersonalet kontinuerligt opfordrede ham til at stå op. Han fortæller: ”Det sagde de alle sammen til mig, 

nu må du op. Ja, det kan du sgu sagtens sige, siger jeg så, for så fryser jeg jo”.  

Jens’ forventninger ifm. indlæggelse er knyttet til plejen snarere end behandlingen. Han formulerer det 

på denne måde: ” Jeg fordrer ikke noget sådan andet end almindelig pleje”. Jens oplever generelt, at 

plejepersonalet var ”sgu flinke og søde alle sammen”. Der var dog lige, at plejepersonalet ikke altid kom, når 

han havde brug for det. Det medførte, at han havde afføring i sengen, som han også gjorde 

plejepersonalet klart. Jens fortæller:” De kom også tit for sent, så jeg havde skidt i bukserne inden de kom, men 

som jeg sagde, I må jo komme, når jeg kalder af jer. Det kan ikke hjælpe, at I venter 10 minutter, så er det sgu for 

sent”. Det betød dog ikke, at plejepersonalet kom hurtigere, hvorfor Jens så det som naturlig følge at ”så 

måtte jeg bare gøre det, inden de kom”. Han blev glad for sygehusets bleer eller ”bukser med blonder”, som 

Bente betegner dem, hvorfor han også har taget nogle stykker med hjem i tilfælde af, at han skulle få 

brug for dem på et senere tidspunkt. Jens satte sig desuden op imod plejepersonaler, som ikke ville give 

ham, hvad han bad om. Han fortæller om en særlig episode: ”Det var en natsygeplejerske, nathjælper, jeg 

spurgte om jeg kunne få et glas vand, klokken var halv tre. Det kan du ikke få, siger hun så. Hvorfor kan jeg ikke få 
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det? Næh klokken er halv tre. Så siger jeg, det er da ikke noget med det at gøre, jeg vil have et glas vand. Jeg ringer på 

dig lige til du kommer med vandet, sagde jeg. Jeg tror, jeg ringede 7-8 gange, så kom hun så lige pludselig med et glas 

vand”.  

Bente oplever manglende pleje og lydhørhed fra plejepersonalet ifm. sit indlæggelsesforløb. Hun giver 

en særlig episode som eksempel:  

"Jeg skulle have morgenmad en dag, så siger jeg til en af dem, ved du hvad, jeg har sådan på 

fornemmelsen, at jeg har afføring helt op på ryggen og ned af benene, og så gjorde hun lige sådan, nej der 

ikke noget. Nå sagde jeg, det er der ikke noget at gøre ved, så skulle jeg sidde og spise min morgenmad, 

og så gik der, ja 2-3 timer så kom hun og sagde, nu skulle hun hjælpe mig på badeværelset med at blive 

vasket. Det var jeg jo glad for. Da hun så lukkede op, så sagde hun, nej…… siger hun så, du har 

afføring helt op på ryggen og helt ned til hælene. Og så sagde jeg til hende, det havde jeg jo sagt. Så svarede 

hun ikke”.  

Hun oplever tillige manglende personlig kontakt til plejepersonalet: ”Der var ingen personlig kontakt 

overhovedet. De havde en computer i den ene hånd og noget andet i den anden hånd, og så løb de ad helvede til alle 

sammen”. Hun fandt derfor sin egen måde at få og fastholde plejepersonalets opmærksomhed. Hun 

fortæller: ”men så fandt jeg ud af, at når jeg skulle snakke med dem, så gjorde jeg sådan og holdt fast i dem ellers løb de 

(Bente stirrer på mig og holder samtidig fast i min bluse for at vise hvordan)”. Ifølge Bente er det ikke pleje-

personalet, som hun omtaler som ”pigerne” men ressourcerne, som gør det. Hun siger f.eks.: ”Jeg bebrejder 

ikke pigerne noget, for de er skåret ind til mere end ind til marven”. Hun oplevede at blive flyttet mellem fire 

forskellige afsnit, og mellem gang og stue på flere af afsnittene, hvilket hun ikke var glad for. Om 

flytningerne fortæller hun:  

”De kom bare og sagde, at nu må vi flytte dig, og så flyttede de mig, og det gjorde de så, ja jeg ved ikke 

hvor mange gange, så blev jeg, jeg lå godt, altså der hvor jeg blev lagt, men så da jeg begyndte at klare at 

gå på toilettet selv, så kom de og sagde, at de var kede af det, men nu var de nødt til at flytte mig ud på 

gangen, så gjorde de det, så sagde jeg men altså, I fortæller mig, hvor sengen står og wc’et , så skal jeg 

klare mig selv, og så pludselig kørte de med min seng igen opdagede jeg. Hvor kører I den nu hen? Så 

kørte de op i den anden ende”.  

Hverken Jens og Bente havde noget imod at modtage hjælp under indlæggelsen, og de giver begge 

udtryk for, at de muligvis burde have krævet mere, end de gjorde. Jens siger: ”Jeg fik den hjælp, jeg spurgte 

efter, og jeg spurgte måske for lidt. Jeg prøvede sgu selv, om jeg kunne”, mens Bente siger: ”Jeg var ikke så dygtig til at 

ringe, fordi jeg har selv været inde i systemet, og det der med at ringe på klokken, det var ikke lige mig”. Bente blev 

”gal i skralden”, da plejepersonalet insisterede på, at hun selv kunne klare den personlige pleje på 

badeværelset. Bente beretter, hvordan de havde sagt: ”Jamen du klarer dig jo selv på badeværelset. Så sagde jeg, 

hvad er det for noget sludder”. Jens og Bente er på for- eller kaldenavn med flere plejepersonaler såsom 

”Christine” og ”Bedstemor”, på samme måde som de er med personalet fra hjemmeplejen.  

De hæfter sig ved forskellige forhold under deres indlæggelser. Jens hæfter sig særligt ved de mange 

målinger, lige fra blodtryksmålinger til vejninger, som plejepersonalet var optaget af at foretage på alle 

tider af døgnet. Jens siger: ” Jo det var sgu tidligt om morgenen, de begyndte allerede, klokken var ikke mere end 

seks”. For Jens bliver personalets optagethed af målinger koblet til interessen for patienten, hvorfor han 

tolkede det som manglende interesse for ham, da han en morgen blev forbigået ved en vejning af 

patienterne. Han siger: ”Når de ikke interesserer sig for, hvad man vejer, så kan de ikke nemt interessere sig for, 

hvad man fejler”. Bente hæfter sig særligt ved at ligge sammen med mænd. Hun siger: ”Så kom jeg derind og 

kiggede, og så tænkte jeg, det var da mærkeligt, der lå en mand, jeg var sikker på, det var en mand, fordi det var en 
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mand, så skulle jeg ligge sammen med ham. Der var godt nok en skærm imellem os, men alligevel. Det var anden gang, 

jeg lå sammen med en mand”. 

Jens havde ikke noget hastværk med at blive udskrevet. Han ville gerne hjem, men ikke før, han var 

klar. Han undrer sig over lægernes praksis med at fastsætte udskrivningsdatoen på forhånd, da de jo 

ikke kunne vide, hvorvidt han var klar til udskrivelse den pågældende dag. Jens fortæller: ”Det fandt de ud 

af om fredagen, at jeg skulle hjem om mandagen. Lægerne, der kom to læger med skæg over hele hovedet, de kom og sagde 

om jeg var Jens Jensen? Ja, det er mig. De skal hjem på mandag. Jo tak, sagde jeg. Jeg vil sgu gerne hjem, så…men de 

vidste jo ikke, hvordan jeg havde det om mandagen, da det blev besluttet om fredagen”. Jens blev herefter udskrevet 

om mandagen. 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Bente er på besøg et par gange under Jens’ indlæggelse, men da hun ikke selv kan køre, er hun afhængig 

af, at én af sønnerne kører hende. Hun ringer samtidig ind til sygeplejerskerne hver dag for at høre til 

Jens’ velbefindende, til planen for indlæggelsen og for at bidrage med oplysninger, da hun hjemme 

holder styr på Jens’ diabetes. Hun oplever til sin frustration, at personalet ikke gør brug af hendes 

oplysninger. Bente udtrykker det således: ”Jeg kunne jo ikke komme derud, så jeg ringede hver dag, men det gik 

ind ad det ene øre og ud ad det andet, forstod jeg, så om onsdagen så kom min dreng så, og så sagde han, nu kører vi ud 

til far, og så viser det sig, at de ikke har lavet en pind andet end givet ham antibiotika og taget insulinen fra ham”. 

 

Børge 

INDLÆGGELSESFORLØBET  

Børge indlægges af egen læge på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”feber og obs. UVI”. Børge 

har i dagene op til indlæggelsen været i tabletbehandling for en urinvejsinfektion, men da han fortsætter 

med at have feber og smerter i lysken, kontakter datteren egen læge, som indlægger ham. Børge får 

taget blodprøver og et røntgenbillede af lungerne, hvorefter han udflyttes fra Akutafdelingen til 

nefrologisk afsnit som intern medicinsk patient. Valg af nefrologisk afsnit hænger sammen med, at 

Børge har et permanent top-kateter, som har relation til nefrologisk speciale. På afsnittet placeres Børge 

på en stue, hvor han ligger under hele indlæggelsen. Han behandles for urinvejs-infektionen med 

intravenøs antibiotisk behandling, hvorefter han udskrives på indlæggelsesdag 8 til ældreboligen med 

samme hjælp som før indlæggelsen og med en aftale om genoptræning i kommunalt regi.  

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Børge fremtræder ved indlæggelsen svedende, rødmosset og hivende efter vejret. Han har pga. sin 

nedsatte hørelse svært ved at høre personalets tale, hvorfor datteren kontinuerligt oversætter for 

faderen ved at tale tydeligt til ham ind i hans ene øre. Fra indlæggelsen og til udskrivelsen går det bedre 

dag for dag. Børge sidder på indlæggelsesdagen oppe i en stol fire timer, og fra indlæggelsesdag 4 og 5 

står i sygeplejedokumentation ”har været velbefindende. Siddet i stol. Har været smilende og i godt humør” og ”har 

det meget bedre i dag”. Han fremtræder ifølge sygeplejedokumentationen klar og relevant. Han har ligesom 

hjemme brug for hjælp til indtagelse af mad og drikke, personlig pleje, kateterpleje. Han går selv til og 

fra toilettet med en gangrollator. 
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ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Børge er efter indlæggelsen tiltagende konfus og afkræftet, hvilket også er begrundelsen for at datteren 

på vegne af Børge takker nej til interviewets gennemførelse. 

 

 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Børges ene datter er med ved indlæggelsen og er til stede dagligt under hele indlæggelsen. Datteren 

sidder ved faderens sengekant, oversætter for ham, retter hans hovedpude, hjælper ham med maden og 

på toilettet samt følger med ham ved diverse undersøgelser.  

 

Dagmar 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Dagmar indlægges via egen læge på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”takykardi og dyspnø”. 

Hun har gennem en uge haft dyspnø, som hun i første omgang tilskrev, at hun nyligt var opstartet på 

ny blodtrykssænkende medicin. Da det ikke ophørte, kontaktede hun sin egen læge, som indlagde 

hende. I Akutafdelingen mistænkes hun for ”atrieflimmer” eller ”lungeemboli”, som er diagnoser, der hører 

under hjertespecialet, hvorfor hun flyttes som hjertemedicinsk specialepatient til det oprindelige 

hjertemedicinske afsnit med henblik på overvågning af hjertet. På hjertemedicinsk afsnit placeres hun 

på en enestue, hvor hun ligger hele indlæggelsen. Det afkræftes her, at hun har en lungeemboli, mens 
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hjerterytmeforstyrrelsen bekræftes. Hun behandles for den hurtige puls, hvorefter hun udskrives på 

indlæggelsesdag 7 med aftale om ambulant stødbehandling af hjerterytmeforstyrrelsen tre uger senere. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Dagmar fremtræder ved indlæggelsen forpustet og med besværet vejrtrækning. Trods notater om 

bedring af Dagmars vejrtrækning under indlæggelsen mister hun fortsat pusten ved aktivitet ved 

udskrivelse. Hun er under indlæggelsen selvhjulpen og klarer selv personlige hygiejne. Hun forsøger at 

gå stille og roligt omkring på stuen og afsnittet i det omfang, at hendes vejrtrækning og puls, som 

overvåges, tillader det. Det gentages flere gange i sygeplejedokumentationen, at Dagmar er 

”velbefindende”, og der står tillige sætninger som ”ingen klager. Går omkring i afd. og klarer sig selv”. Det 

fremgår også af sygeplejedokumentationen, at Dagmar håber på snarlig udskrivelse, og såfremt det ikke 

kan lade sig gøre orlov. Et ønske som hun selv gentager overfor mig, da jeg møder hende på afsnittet. 

Hendes begrundelse er, at hun har vagt i genbrugsbutikken om få dage samt flere andre aftaler, hun 

ønsker at overholde. Hendes holdning er ”at man ikke skal reparere på gamle biler” som hun udtrykker det. 

Det er for døtrenes skyld, at hun alligevel lod sig indlægge. På indlæggelsesdag 4 kigger jeg forbi 

Dagmar på stuen, som jeg havde lovet hende ved inklusionen i Akutafdelingen. Da jeg træder ind og 

hilser på hende, ser hun desorienteret på mig, som om hun ikke kan genkende mig. Jeg fortæller, hvem 

jeg er, og hun siger tænksomt efter et lille stykke tid: ”Nåh…… ja, nu ved jeg, hvem du er”. Hun fortæller i 

forlængelse heraf, at det kan være svært at holde styr på de mange professionelle, der kommer på stuen. 

Hun har de første fire dage mødt fem forskellige læger samt hver dag to nye plejepersonaler.  
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ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION 

Dagmar gentager efter indlæggelsen, at hun har været så privilegeret aldrig at fejle noget, hvorfor 

hjerterytmeforstyrrelsen og den efterfølgende indlæggelse kom lidt som ” en overraskelse”, som hun 

betegner det. Hun oplever ikke at have det godt efter indlæggelsen, og hun svarer på spørgsmålet om, 

hun har det, som hun plejer: ”Nej, det har jeg ikke, det er 100 % sikkert”. Dagmar oplever således at være 

forpustet, at have besværet vejrtrækning og ikke at kunne gå særlig langt, hvilket betyder, at hun må 

afstå fra at deltage i sine vanlige ugentlige aktiviteter som svømning, bowling og frivillig i genbrugs-

butikken. Hun siger: ”Jeg bliver jo forpustet stadigvæk. Jeg kan jo ikke gå ret langt. Det har begrænset mig meget i det 

jeg plejer. Jeg plejer jo at svømme to gange om ugen, jeg plejer at spille bowling to gange om ugen, jamen jeg plejer at lave en 

masse, det gør jeg altså ikke mere, det kan jeg simpelthen ikke”. Hun håber med reference til den forestående 

ambulante stødbehandling at: ”de kan gøre noget ved det, det håber jeg på en måde, fordi det er ikke sådan en 

æh…, det generer mig, at jeg ikke kan gå mig en tur”. Såfremt de ikke kan gøre noget, så affinder hun sig med 

det. Hun siger: ”Jeg tænker, nå men du er da heldig, det først er kommet nu, det gør jeg, sådan tænker jeg da, og så må 

man se at få det bedste ud af det”. 

 

OPLEVELSER AF INDLÆGGELSEN 

Dagmar anvender sætninger som: ”Jeg synes, det har været en positiv oplevelse af min første indlæggelse på 

hospitalet” og ”jeg har bestemt ikke noget at klage over”, når hun skal beskrive sine oplevelser af at være 

indlagt. Hun erkender samtidig, at hun havde været både nervøs og spændt på en dag at blive indlagt, 

da hun ifm. venners indlæggelser tidligere har oplevet, hvordan at særligt omsorgen og plejen af dem 

var mangelfuld. Indlæggelsen var derfor for hende bedre end ventet. Hun siger: ”Det fungerede for mig 

perfekt. Det havde jeg været spændt på”. Dagmar nærede dog intet behov om at være indlagt, selvom det 

fungerede fint. Hun ville gerne hjem hurtigst muligt, selvom hun erkender ikke at have det helt godt. 

Hun siger: ”Det er da også svært, og synes det er en god ide at gå hjem og for til dels, så godt havde jeg det jo heller 

ikke”. Hun brød sig derfor ikke om den uvished omkring udskrivelsestidspunkt. Hun siger: ”Det var 

værst, jeg vidste ikke hver dag om, jeg blev udskrevet eller jeg ikke blev udskrevet”. Hun nævner omkring sygehusets 

fysiske indretning, at hun var ”heldig” at få en enestue, hvortil hun supplerer med: ”det var jo heldigt nok, 

men ellers havde jeg jo nok også fundet mig i det”. Hun var desuden optaget af at observere de professionelles 

arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse, som hun ikke helt forstod. Hun fortæller:  

”Altså de har jo travlt på afdelingerne, de løber jo meget frem og tilbage, men jeg tænkte, hvad løber de 

efter. Det kunne jeg godt lide at vide. Æh…. Jeg så sådan ikke nogen havde noget med sig, altså de 

havde medicinen en gang i mellem altså, ellers havde folk ikke nogen ting med sig, nu sådan de to sidste 

dage, sad jeg jo så lidt om i dagligstuen og sådan noget. Hvad går de efter? Det kunne jeg da godt lide at 

vide. Altså før på en travl medicinsk afdeling, så var der jo vogne, og så er der kateter, de skal skifte og 

så er der forbindinger og de har ting og sager med sig, men de havde ingen ting med sig, heller ikke noget 

at skrive med”.  

Hun bemærker særligt de professionelles optagethed af tal og målinger. Hun siger: ”Det er næsten mest 

værdier, de gik efter, ikke personen” og ”det var jo puls og blodtryk og de der blodprøver”. Dagmar bar også 

elektroder, hvormed de professionelle kunne overvåge hendes puls og hjerterytme på en skærm, hvilket 

hun oplevede betød, at de udviste en begrænset interesse i at spørge til hendes ve og vel. Hun fortæller:  

”De har været meget professionelle, det var bare svært, eller ikke svært men underligt, jeg tog det mere som 

humoristisk, de kunne se, hvordan jeg havde det ude på kontoret ikke, de kunne se, hvordan min puls, 

hvordan jeg havde jo de der elektroder på, der kunne de sidde derude og se, hvordan jeg havde haft det om 
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natten. Det virker sådan for mig jo lidt anderledes. Det var sjældent de spurgte næsten til, hvordan jeg 

havde det”.  

Senere i interviewet korrigerer hun og siger: ”De har nok spurgt til, hvordan jeg har haft det sådan, men det var 

ikke det, de gik højest op i”. Dagmar har dog intet at udsætte på de professionelles behandling af hende. 

Hun siger: ”De var meget søde og hjælpsomme, og der var ikke noget som helst, jeg havde ikke nogen problemer, men jeg 

kunne jo også klare mig selv, der er en forskel måske”. Det fremgår implicit af citatet, at Dagmar kobler deres 

imødekommenhed med, at hun var selvhjulpen og dermed ikke behøvede hjælp. Hun oplever, at hun 

med få undtagelser kontinuerligt mødte nye læger og sygeplejersker, men det var på ingen måde et 

problem. Hun siger:  

” Altså den første dag, da jeg kom op på afdelingen, der kom en læge, da jeg var nede i modtagelse, og så 

kom der en læge, jeg tror han var inder, kom så lige efter jeg var indlagt og optog journal og alt det der. 

Og han kom igen om aftenen. Jeg blev indlagt deroppe ved firetiden, og så kom han en gang ved halv ni 

tiden, og det var den eneste, jeg så to gange. Ellers var det en ny hver gang, men de virkede kompetente, og 

der var ikke noget altså, de vidste, hvad der var”. 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Dagmars døtre er ikke meget inde over hverken under eller efter indlæggelsesforløbet. Hun adviserer 

således ikke døtrene ifm. indlæggelsen før om aften, da hun er på hjertemedicinsk afsnit. Hun siger: ”Jeg 

ringede først til mine piger, da klokken var seks om aftenen, og sagde, at jeg altså var indlagt, og så stod de der jo en time 

efter, men sådan er det. Jeg plejer jo ikke pive så meget så, og de er der, når det er brug for det, det er helt sikkert, men de 

bor jo i København og er fuldtidsbeskæftigede og har børn og hvad kan de, og der var jo ikke noget, jeg var jo i gode 

hænder”. Hun synes ligeledes, det er i overkanten, da de kører den lange vej fra København for at besøge 

hende på sygehuset og tilmed har købt hendes yndlingsavis. Efter indlæggelsen taler hun i telefon med 

dem, men involverer dem ellers ikke i efterforløbet. 

 

Agnes 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Agnes indlægges via 112 på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”brystsmerter og dyspnø”. Agnes 

har gennem nogle dage haft hoste samt først gult og siden blodigt opspyt. Da hun en morgen heller 

ikke kan få vejret, ringer Agnes’ mand Poul til datteren, som kommer med det samme og ringer 112, 

hvorefter Agnes indlægges. På Akutafdelingen mistænkes hun for en lungeemboli, som er en diagnose 

tilhørende hjertespecialet, hvorfor hun flyttes som hjertemedicinsk specialepatient til det oprindelige 

hjertemedicinske afsnit. På afsnittet afkræftes samme dag specialediagnosen. Det konstateres i stedet, at 

hun har en lungebetændelse, som hun sættes i antibiotisk behandling for, og hun planlægges samtidig 

udskrevet på dag 5. Det noteres også i lægejournalen, at Agnes kan flyttes ved behov, hvilket 

sandsynligvis handler om, uden at det noteres, at hun med den ændrede diagnose er blevet til en intern 

medicinsk patient. I lægejournalen står: ”Patienten kan udvisiteres til andet afsnit, såfremt det måtte blive 

nødvendigt”. Det behov opstår på indlæggelsesdag 3, hvor det af sygeplejedokumentationen kl. 22.58 

fremgår at: ”Patienten skal overflyttes til XXX(ortopædkirurgisk afsnit) og er pakket. Portøren er kaldt og kommer 

snart”. Ved midnat overflyttes Agnes. På indlæggelsesdag 4, nu på ortopædkirurgisk afdeling, tilses hun 

af en læge fra det hjertemedicinske afsnit, som konstaterer, at hun er blevet dårligere respiratorisk og 

infektionstallene (blodprøverne) er stigende, hvorfor der foretages en justering i den antibiotiske 
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behandling. På indlæggelsesdag 5 tilses hun på ortopædkirurgisk afdeling af en læge fra det nefrologiske 

specialafsnit, som fastholder planen lagt af den kardiologiske læge. Næste notat i lægejournalen er fra 

geriatrisk specialafsnit på indlæggelsesdag 6, hvor der står om overflytningen: ”Overflyttes fra kirurgisk 

afdeling, hvor patienten har ligget i låneseng”, mens der i sygeplejedokumentationen om flytningen registreres 

”overflytning”. På det geriatriske afsnit fastholdes den antibiotiske behandling af Agnes’ lungebetændelse, 

og på indlæggelsesdag 7 konkluderes, at hun er i bedring, og det planlægges, at hun udskrives to dage 

senere uden hjælp. Der noteres følgende i sygeplejedokumentationen: ”Patienten ønsker ikke mere hjælp i 

hjemmet”. Agnes udskrives som planlagt på indlæggelsesdag 9 uden yderligere foranstaltninger eller 

aftaler.  

 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Agnes fremtræder med besværet vejrtrækning gennem hele indlæggelsen. Der står bl.a. i sygepleje-

dokumentationen: ”er meget plaget af dyspnø, der skal næsten ingenting til, bare af at komme op på sengekanten eller 

vaske hænder mister hun luften”. Hendes besværede vejrtrækning betyder, at hun får hjælp til at gå og til og 

fra toilettet, og flere gange på en bækkenstol bliver ”kørt frem og tilbage til wc pga. lufthunger”. Hun forsøger 

trods den besværede vejrtrækning selv gennem hele indlæggelsen at klare den daglige personlige 

hygiejne. I sygeplejedokumentationen noteres: ”Pt. ønsker ikke hjælp til vask og ej heller rent tøj”. Hun 

forsøger ligeledes kontinuerligt at komme ud af sengen og enten sidde i en stol eller gangtræne, hvilket 

også noteres: ”Pt. er rigtig god til at komme ud af sengen, men det ses tydeligt, at det er en udfordring”. Agnes’ 

dyspnø kan tolkes at være mindre henimod udskrivelsen, idet det på indlæggelsesdag 8 noteres, at 

Agnes: ”har været selvhjulpen hele vagten minus klager” og ”angiver sig velbefindende, dog fortsat dyspnø ved aktivitet”. 
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Agnes håber, da jeg taler med hende under indlæggelsen, at hun hurtigst muligt bliver udskrevet, da hun 

allerhelst bare vil hjem til Poul.  

 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Agnes oplever fortsat at have det skidt, da jeg taler med hende i telefon tre uger efter udskrivelsen. Hun 

lyder trist og nedtrykt og fortæller, at hun ikke kan foretage sig noget, da hun kontinuerligt mister 

pusten. Jeg kan høre, hvordan hun bliver forpustet af bare at tale med mig. Hun siger: ”Man skulle have 

troet, at det ville gå fremad, men det gør det ikke” og ”jeg har ingen tillid til at det kommer til at gå bedre”. Hun tror, 

at det handler om, at hun er udskrevet for tidligt. Med for tidligt mener hun: ”Jeg føler ikke, jeg har fået 

behandling nok”. Hun fortæller, at hun inden indlæggelse tilberedte en smule mad, men at hun nu 

overhovedet ikke kan overskue at lave mad eller at tage med Poul ud at handle. Poul må derfor tage sig 

af alle de praktiske og huslige opgaver, hvilket er uholdbart, idet han snart er 82 år. Hun afviser at 

modtage hjemmehjælp, da de ikke kan gøre de ting, såsom at pudse vinduer og flytte på stolene, som 

hun og Poul har behov for. 

 

OPLEVELSER AF INDLÆGGELSEN 

Jeg spørger ifm. telefonsamtalen ind til hendes oplevelse af at være patient på flere afdelinger og afsnit. 

Agnes synes ikke, det var ”spændende” at skifte mellem fire afdelinger og afsnit på den 9 dages 

indlæggelse. Hun oplevede flytningerne som forvirrende. Lige når hun havde fundet sig til rette, skulle 

hun flytte igen med kort varsel, men: ”hvad kunne jeg sige eller gøre?”. Sygeplejerskerne begrundede med, at 

der manglede sengepladser til de akutte patienter, og at hun var den bedst egnede.  

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Poul besøger Agnes hver eneste dag på sygehuset, og han tager sig som nævnt, af alle praktiske opgaver 

i hjemmet efter Agnes’ hjemkomst. 

 

Carl 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Carls indlægges med lægeambulancen på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”dyspnø” og med 

oplysninger om, at han er tidligere hjertesyg. På Akutafdelingen mistænkes først ”hjertesvigt” og siden 

”ustabil angina pectoris”. Diagnoserne hører under hjertespecialet og han udflyttes som hjertemedicinsk 

specialepatient til det oprindelige hjertemedicinsk afsnit. Her placeres han på en sengestue, hvor han 

ligger under hele forløbet. På afsnittet afkræftes ”ustabil angina pectoris”, mens hjertesvigt bekræftes 

ligesom en lungebetændelse konstateres. Han sættes i behandling og udskrives på dag 4 til hjemmet og 

med en aftale om opfølgning hos egen læge to dage efter udskrivelsen.  

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Carl klarer sig selv under indlæggelsen. Han er generet af dyspnø men jf. sygeplejedokumentation 

”angiver dog at have fået det bedre under indlæggelse”. Det fremgår også, at han er ”velbefindende”, ”sengekær”, og 
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den ene nat er generet af medpatients urolige adfærd og beder om udlevering af ørepropper. Der står: 

”meget træt efter nat med urolig medpatient”.  

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Carls hustru og begge døtrene er med ved indlæggelsen siddende rundt om hans seng. Det fremgår 

også af sygeplejedokumentationen, at de besøger ham dagligt, og både hustru og den ene datter deltager 

i udskrivningssamtalen. 

 

 

 

Edvard 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Edvard indlægges via vagtlægen under henvisningsdiagnoserne ”pneumoni og konfusion”. Ifølge 

lægejournalen oplevede Edvards hustru, at han var ”mærkelig” og ”ikke som han plejede at være”, hvorfor 

hun kontaktede vagtlægen, som indlægger ham. På Akutafdelingen afkræftes, at Edvard har 

lungebetændelse og i stedet konstateres dehydratio og væske på hans lunger, som han sættes i 

behandling for. Scanninger af Edvards lunger og hjerne viser senere progression af hans metastaser i 

lungerne samt nu også metastaser i hjernen. Edvard er kendt med prostatakræft med metastaser til 

lunger, knogler og lymfeknuder. Han overflyttes som intern medicinsk patient til gastroenterologisk 

afsnit, hvor der forefindes en ledig plads. På gastroenterologisk afsnit ligger Edvard tre dage, hvorefter 

han udflyttes på indlæggelsesdag 4 til lungemedicinsk afsnit ifølge lægejournalen: ”til videre opklaring af 
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hans pulmonale (lungemæssige) symptomer”, mens han ifølge afdelingssygeplejersken er en ”bytter” for en 

patient, som lungemedicinsk afsnit gerne vil have på gastroenterologisk afsnit. Edvard udskrives på 

indlæggelsesdag 7 til seniorkollektivet, hvor han bor med hustruen og afventende indkaldelse til palliativ 

(lindrende) strålebehandling på et andet sygehus. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Edvard fremtræder ved indlæggelsen forvirret, men er orienteret i tid, sted og egne personlige data. 

Forvirring aftager, og på gastroenterologisk afsnit er han igen ”klar og relevant, minus konfus”. Han går 

stille omkring eller sidder i opholdsstuen og klarer selv den personlige hygiejne med en ”hånd til vask på 

ryggen”. Edvard foretrækker at være derhjemme. ”Det vil man jo helst, ikke?” som han udtrykker det. I en 

lang periode har han og hustruen ”faret rundt mellem Næstved, Roskilde, Køge og nu Holbæk Sygehus” pga. 

hans prostatakræft. Han oplever, at de ”er så friske, som man nu kan være” og nu ”skal de blot finde ud af om 

det er alderdom eller sygdom”. 

 

 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Edvard genindlægges kort tid efter udskrivelsen pga. afkræftelse og uholdbar hjemmesituation ifm. 

opstart af strålebehandling. Han dør kort tid efter den indlæggelse.  
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DE PÅRØRENDES ROLLE 

Hustruen er med ved Edvards indlæggelse, besøger ham dagligt, deltager i lægesamtale og afhenter 

ham, da han skal udskrives. 

 

Gudrun 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Gudrun bringes ind på Akutafdelingen af en lægeambulance en tidlig morgen under henvisnings-

diagnosen ”fundet på gaden”. Gudrun er fundet liggende foran naboens hoveddør. Naboen havde hørt et 

bump ved firetiden om natten, og finder senere Gudrun, hvorefter han ringer 112. Gudrun mistænkes i 

Akutafdelingen for lungebetændelse eller urinvejsinfektion og udflyttes som intern medicinsk patient til 

gastroenterologisk afsnit, hvor der er en ledig plads. En overlæge skriver ved Gudruns ankomst til 

afsnittet om aftenen, at mistanken om lungebetændelse og urinvejsinfektion skal afkræftes, og så kan 

hun måske gå hjem dagen efter. Næste dag over middag udskrives Gudrun igen til rækkehuset med den 

vanlige hjemmehjælp. Lægen har inden udskrivelsen konstateret, at Gudrun har en urinvejsinfektion, 

som hun er sat i behandling for. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Gudrun er ved ankomsten til Akutafdelingen iført joggingløbetøj. Hun er bleg, kold, gennemblødt, 

kulderystende og har en temperatur på 32,1° samt rifter og sår på hænderne. Hun er orienteret i tid, 

sted og egne personlige data, men er ikke i stand til at forklare baggrunden for sin natlige færden. Hun 

ønsker at komme hjem med det samme, men overtales til at blive indlagt. Gudrun ønsker ikke at have 

det anlagte perifere venekateter, som hun truer med selv at hive ud, hvorfor det fjernes igen ”pga. pt´s 

vilje”, som det noteres i sygeplejedokumentationen. I lægejournalen noteres, at ”Patienten er ganske kæk at 

tale med” samt at Gudrun, ifølge søn og svigerdatter, er ”meget stædig”. Gudrun fremtræder med samme 

attitude på det gastroenterologiske afsnit. I sygeplejedokumentationen står: ”Pt. er en meget bestemt dame, 

og hun forstår at sige, hvordan hun vil have det meget højlydt” og ”pt. er noget kæk og egenrådig i kontakten”. Det 

bemærkes tillige at: ”Pt. hører meget dårligt og har ikke fået sine høreapparater med herind. Det er derfor svært at 

dataindsamle”. Gudrun er sengeliggende under indlæggelsen, idet ”pt. ville blive i sengen”. Gudrun giver på 

afsnittet udtryk for, at hun ønsker at blive udskrevet hurtigst muligt. I sygeplejedokumentationen står: 

”Hun vil hjem i morgen ”om hun så skulle gå hjem” pt´s ord”.  

 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Gudrun oplever ikke, at det går bedre efter indlæggelsen, uden at hun kan sætte ord på præcist, hvad 

det er, som ikke går bedre. Hun siger hovedrystende og grædende, da jeg besøger hende efter 

indlæggelsen: ”Det går slet ikke”. Hun savner ligesom Peter en forklaring på, hvorfor hun var ude om 

natten, idet hun ikke selv erindrer hvorfor. Peters spekulationer går her på: ”der må have været en lille prop-

agtig ting, der har lukket et eller andet filter til eller fra”. Han har overvejet at ringe til sygehuset for at få et 

svar, men har droppet det igen. 
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OPLEVELSER AF INDLÆGGELSEN 

Gudrun anvender ord som ”frygteligt”, ”grusomt” og ”forfærdeligt” flere gange, når hun skal beskrive sine 

oplevelser af at være indlagt. Det handler for hende om, at såvel læger og plejepersonale kun var 

optaget af og interesseret i at få hendes forklaring på hendes natlige færden. Hun fortæller: ”De blev ved 

med at sige til mig, du må da huske noget, og hvem kan huske noget, når man sidder derude på græsset, drivvåd. Så 

sagde jeg, jeg kan ikke huske noget, ikke rigtigt”. De var derimod ikke interesserede i ellers at lytte på og tale 

med hende. Gudrun siger: ”De lytter ikke, de har ikke tid og de siger ikke til mig, vi har ikke tid, de går bare. De 

drejer lige rundt på hælen, og så er de ude” og ”jeg synes, det var håbløst at ligge derinde, der er ingen, som snakker til 

mig. Det eneste, jeg kan huske, det var, kan du ikke huske noget?” og ”sygeplejerskerne kom ud og ind, ud og ind, så 

siger jeg, hvad sker der her? De sagde ingenting, de gik bare”. Gudrun ville have ønsket: ”at der kommer en 

sygeplejerske eller en læge stille og roligt og siger, nu skal vi to snakke, for så kan jeg bedre”, hvilket også handlede 

om, at hun var nødt til at mundaflæse pga. de manglende høreapparater. Gudrun oplevede derfor at: 

”jeg ikke kunne komme til orde”. Hun sætter sine oplevelser ift. sine tidligere oplevelser med 

sygehusvæsenet. Hun fortæller således: ”Jeg har ligget på hospitalet mange gange for mine ører, altid er de kommet 

hen og har snakket med mig før i tiden, det er slut, det er slut, nu er det bare, kan du ikke huske noget, og hvem kan 

det”. Gudrun er udover kommunikationen ked af den pleje, som hun modtog under indlæggelsen. Hun 

fortæller om indlæggelsen: ”Jeg havde vådt tøj på, og de tog det ikke af før senere. Så var der én der, en medhjælper 

der sagde, skal hun ikke have tøjet af, for hun er jo iskold. Det må vi hellere, og så hev de tøjet af, og så fik jeg sygehusets 

tøj på, men jeg blev ikke varm”. Gudrun fortæller også om, hvordan hun om aftenen på indlæggelsesdag 1 

gerne ville have renset og vasket sine negle, der var fulde af jord og blod efter den natlige tur. Hun bad 

derfor Peters hustru om at spørge plejepersonalet, der svarede, at det havde de ikke tid til, men at 
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Peters hustru var velkommen til at gøre det. Peters hustru havde herefter bedt om vand og fad, 

hvorefter et plejepersonale havde peget på vandhanen og sagt, at der er vand i vandhanen. 

Svigerdatteren rensede herefter Gudruns negle og hænder. Gudrun oplever den episode som noget af 

det værste ved indlæggelsen, men siger alligevel: ”Jeg synes, at jeg er sluppet billigt, sådan set”. 

Gudrun hæfter sig særlig ved det forhold på sygehuset, at hun blev placeret på en stue med en mand. 

Hun fortæller: ”så kom jeg op på stuen, en tosengsstue, hvor der lå en mand ved siden af mig, og han havde, ja han var 

så ulækker”. Sønnen oplevede, da de besøgte moderen om aften at: ”hun havde mere travlt med, hvor langt det 

der gardin til ham var. Hun kunne ikke holde den der beskidte mand ud, der lå med tatoveringer og råbte og skreg”. 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Peter besøger sammen med sin hustru moderen under indlæggelsen, ligesom han efter udskrivelsen 

igen tager sig af alle de praktiske opgaver omhandlende moderen.   

 

Vigga 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Vigga indlægges af egen læge på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”dehydratio og iskiassmerter”. 

Hun har gennem en måned haft smerter i den ene balde med udstråling til benet. I første omgang 

forsøger hun at gå det væk med 5 km ekstra om ugen, men smerterne bliver blot værre. Hun kontakter 

egen læge, som henviser hende til en fysioterapeut, hvis behandling synes virkningsløs. En morgen kan 

hun ikke komme ud af sengen, og hun kontakter derfor igen egen læge, som ordinerer smertestillende 

medicin. Vigga forsøger sig desuden med mere massage og akupunktur. Hverken den smertestillende 

medicin eller fysioterapeutens massage og akupunktur hjælper og den smertestillende medicin giver 

hende i stedet forstoppelse. Vigga er herefter sengeliggende i en uge, hvorefter sygeplejerske-

barnebarnet finder hende i en ”sølle forfatning”. Barnebarnet får i løbet af få timer skaffet hjælpemidler og 

etableret hjemmehjælp og kontaktet egen læge, som ordinerer morfin som smertestillende. Morfinen 

resulterer i, at Vigga bliver omtåget, ikke kan tænke klart og kaster op, hvorfor hun nægter at tage 

medicinen. Som Vigga udtrykker det: ”Jeg blev bare mere og mere syg”. Barnebarnet kontakter derfor en 

vagtlæge, som giver Vigga en blokade, som også er virkningsløs. Datter og svigersøn kommer samtidig 

og overnatter hos Vigga, og de kontakter om morgenen egen læge igen, som på ny ordinerer et andet 

smertestillende. Dagen efter kan Vigga imidlertid ikke være nogen steder af smerter og hun kan ikke få 

luft, er dehydreret og omtåget, hvorfor egen læge beslutter, at det er på tide, at Vigga indlægges. På 

Akutafdelingen konstateres at Vigga har væskebalanceforstyrrelser, og hun udflyttes som intern 

medicinsk patient til geriatrisk afsnit. På geriatrisk afsnit konstateres også, at Vigga har pådraget sig en 

medicinforgiftning af de høje doser smertestillinende og tillige ikke kan tåle morfin. Hun behandles 

med korrektion af væskebalance, mobilisering og smertebehandling. Vigga udskrives på indlæggelsesdag 

7 med gangrollator og tilknyttet hjemmeplejen, som tilser hende flere gange dagligt. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Da Vigga indlægges er hun smerteforpint og må køres af plejepersonalet til og fra toilettet på en 

bækkenstol, hvor hun selv klarer den personlige pleje. Efterhånden som hun får det bedre, går hun selv 

med en gangrollator til og fra toilettet, og hun beder samtidig om lov til at bære sit eget tøj, hvilket 

noteres: ”Pt. vil meget gerne have eget tøj på i morgen”. De første par dage foretrækker Vigga at ligge i sin seng 
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fremfor at være oppe, hvilket fremgår af sygeplejedokumentationen med følgende ordlyd: ”opfordret både 

af barnebarn og ut (undertegnede) til at komme noget mere op og sidde i stolen. Pt. vil allerhelst ligge i sengen, det skal 

man gøre ved sygdom”. I slutningen af indlæggelsen noteres, at hun er begyndt at sidde oppe og gå rundt.  

 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Vigga oplever ikke, at hun har det, som før hun blev syg, hvor hun cyklede og gik ture flere gange om 

ugen. Hun er fortsat nødt til at bruge gangrollator og stok, da jeg besøger hende fire uger efter 

indlæggelsen. Om sin situation siger hun: ”Jeg kan sagtens leve med det, som jeg har det nu”. 

Hun håber dog på at slippe for rollator og stok, så hun kan komme ud at cykle og gå, men supplerer 

med: ”når bare det går fremad, så skal man ikke klage”. Vigga fortæller desuden, at hun hver uge går på et 

kommunalt genoptræningscenter hos en fysioterapeut og ”hun har så givet mig nogle øvelser, som jeg kan 

mærke virkelig giver noget, så det er jo dejligt. Da jeg kom hjem, kunne jeg overhovedet ikke gå uden rollator. Det kan 

jeg altså godt herinde, men jeg tør ikke og sådan gå ud omkring uden rollatoren endnu”. Vigga har derimod selv 

afmeldt den hjemmepleje, som hun fik ifm. indlæggelsen. Hun havde hjælpen den første uge, hvorefter 

hun opsagde den med den begrundelse, at hun selv kunne klare det og kunne kontakte dem, såfremt 

hun fik behov. Som hun siger: ”Altså jeg har styr på det, og det er i orden alt sammen, så de sidste 14 dage har der 

ikke været nogen her, men det er mig selv, der har sagt dem op”. Vigga satser på at komme til at kunne det 

samme som før. Hun siger: ”Nej, jeg kan ikke det samme endnu. Men det tror jeg altså, jeg kommer til. Jeg vil til 

at gå og cykle igen, og det siger min datter og datterdatter, at det kommer du også til, så det tror jeg på”. Hun tilføjer: 

”Jeg har en jernvilje”.  

 

OPLEVELSER AF INDLÆGGELSEN 

Vigga udtrykker overraskelse over, at det så hurtigt kunne gå ned af bakke. Hun siger: ”Det hele ramler lige 

pludselig”. Hun udtrykker lettelse over endelig at blive indlagt efter, at hendes egen læge havde udsat det i 

forsøget på at undgå det. Hun siger: ”Altså jeg må så sige, jeg var glad, da min læge sagde, nu kommer du altså på 

sygehuset, fordi jeg følte, nu bliver der altså bare gjort noget, når man har så mange, mange smerter”. Omkring dagene 

op til indlæggelsen fortæller Vigga: ”Set i bakspejlet så kunne jeg slet ikke tænke klart i nogle dage”. Vigga har 

intet at udsætte på indlæggelsen og siger igen og igen under interviewet: ”Nej, jeg kan ikke klage” og hun 

”beundrer personalet lige fra øverst til nederst, fordi de har ved gud så travlt” og alligevel har hun aldrig spurgt 

forgæves efter hjælp, og de er tillige kommet med det samme. En ting som var ”barsk” var, at hun blev 

vækket kvarter i fem om morgenen for at skulle have taget blodtryk. Bagefter kunne hun ikke falde i 

søvn igen. Vigga korrigerer derpå ved at sige: ”Nej, ikke hver morgen, men det skete et par gange og ellers så var 

det måske klokken seks, og andre gange var det ikke før efter otte. Men altså det er kun en biting, men altså hvis man 

sådan skal gå i detaljer” og hvorefter hun også forsvarer de professionelle ”men det er jo selvfølgelig, fordi så 

har dagvagterne måske ikke kunnet nå at tage det der, så skal nattevagterne gøre det”. En episode, som hun særligt 

husker, var en fysioterapeut. Vigga fortæller:  

”Den ene dag, da der var en fysioterapeut, en utrolig sød dame også, så sagde hun, jeg kan ikke lige helt 

huske hvordan, men er der ellers noget, du tænker på eller sådan noget lignende? Så sagde jeg, ja det er 

der, for jeg er næsten 100 procent sikker på, at jeg skulle til tandlæge i morgen og det kommer jeg jo 

ikke. Nej. Og så sagde jeg, og jeg har godt nok min mobiltelefon med, men jeg kan ikke, jeg kan ikke 

høre ret godt i den, så jeg kan ikke ringe selv. Det gør jeg da bare, sagde hun så. Så fik hun, jeg havde 

sådan et visitkort med nummeret på, så ringede hun og aflyste. Det var ikke noget, jamen det var en tung 

sten, der faldt fra mig”. 
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Vigga hæfter sig ved at have ligget på stue med en mand. ”Jeg lå på en tosengsstue. De første to nætter tror jeg 

det var, der lå jeg sammen med en ældgammel mand, og han ville have lys hele natten. Det var jeg ikke særlig glad for, 

men altså jeg bed det i mig”. Hun udviser forståelse og tilpasser sig: ”Ja, når man ikke er vant til det, men altså 

ved du hvad, hvis han var tryg ved det, så måtte jeg. Jeg faldt jo i søvn på et eller andet tidspunkt. Så det var helt i orden” 

og ”nej det kunne jeg såmænd godt affinde mig med, og man kunne jo låse døren til badeværelset, men jeg altså de kom og 

fulgte ham ud. Så nej, han generede mig ikke. Jeg snakkede overhovedet ikke med ham”. 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE  

Datteren, svigersønnen og barnebarnet sørger for alt ifm. indlæggelsen og efter udskrivelsen. De er 

skiftevis til stede på sygehuset, og barnebarnet følger efter udskrivelsen op på indgåede aftaler ift. 

hjemmeplejen og henter hjælpemidler på hjælpemiddelcentralen. 

 

 

Frederik 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Frederik indlægges via egen læge på Akutafdelingen under henvisningsdiagnosen ”svimmelhed og 

faldtendens”. Frederik har gennem en uge været tiltagende konfus og har de sidste to dage pga. 

svimmelhed haft svært ved at komme ud af sengen, hvorfor hans egen læge indlægger ham. Frederik 

udflyttes fra Akutafdelingen som geriatrisk specialepatient til det geriatriske afsnit med begrundelsen i 

journalen: ”indlægges på geriatrisk afd. til mobilisering og udredning af faldtendens”. Der konstateres også en 

lungebetændelse, som han sættes i behandling for. På geriatrisk afsnit placeres han på sengestue, hvor 

han ligger hele indlæggelsen. Da Frederiks hustru indlægges sidst i hans indlæggelsesforløb, placeres 
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hun på samme afsnit og sengestue som ham. På geriatrisk afsnit behandles han for svimmelhed, 

faldtendens og lungebetændelse. Han udskrives på indlæggelsesdag 15 til hjemmet og den vanlige 

hjemmehjælp.   

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Frederik er ved indlæggelsen” meget konfus ved ankomsten til afd. Er urolig, rodende, hallucineret og sengeflygtig”. 

Han svinger gennem hele indlæggelsen mellem at være konfus og klar og relevant. På dag 4 står: ”Pt. var 

ikke at finde på stuen, lå i anden pts seng på gangen og sov, blev fulgt tilbage i egen seng”, mens der næste dag står: 

”Pt har virket klar og relevant, meget snakkesalig”. Han svinger på samme måde fra at være plejekrævende og 

”har fået bukseble på samt guidet til pers. pleje” til selvhjulpen og hvor han ”klarer stort set sig selv”. Han 

vurderes det meste af tiden at være ”velbefindende” og ”i godt humør og er glad og taknemmelig for hjælp”. Da 

hans hustru indlægges og placeres på samme stue, er plejepersonalet i første omgang i tvivl om Frederik 

opfatter, at det er hustruen, idet han taler om, hvordan han glæder sig til at komme hjem til hende. Da 

hustruens tilstedeværelse går op for ham, våger han over hende. Af sygeplejedokumentationen fremgår 

det at: ”Han er meget bekymret for sin kone, han siger det bare er dejligt at hun får sovet og hvilet så meget som hun gør. 

Han har selv taget en lur indimellem, men har også siddet på sengekanten”. Frederik vil gerne hjem, selvom 

hustruen forbliver indlagt.  

 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Frederiks søn er med ved indlæggelsen i Akutafdelingen, og datteren og sønnen er der på skift dagligt 

under indlæggelsen, mens det er datteren, der henter ham, da han udskrives. 
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Hedda 

INDLÆGGELSESFORLØBET 

Hedda indlægges via egen læge på Akutafdelingen under diagnosen ”dyspnø”. Hun har gennem nogle 

dage haft svært ved at få vejret og har næsten intet spist og drukket. Det er hendes tredje indlæggelse på 

medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus indenfor de sidste to måneder. Ved den første indlæggelse blev 

hun indlagt med svimmelhed og utilpashed, og det konstateredes, at hun havde haft en blodprop i 

hjernen samt metastaser i lungerne uden at kunne finde primær tumor. Hun lå på det nyoprettede 

hjertemedicinske afsnit samt apopleksi/rehabiliteringsafsnittet. Hun bliver tilbudt kemoterapi, som hun 

fravalgte, da hun ikke ønskede alle bivirkningerne. Hun blev udskrevet på indlæggelsesdag 15. Anden 

indlæggelse var 14 dage senere, hvor hun blev indlagt med brystsmerter pga. lungemetastaser, og hun 

blev sat i smertestillende behandling. Hun lå på nefrologisk/endokrinologsk afsnit. Hun blev udskrevet 

på indlæggelsesdag 4. Nuværende indlæggelse pågår en måned efter anden indlæggelse. Der konstateres 

på Akutafdelingen under denne tredje indlæggelse et pleuraeksudat. Hedda udflyttes til apopleksi/ 

rehabiliteringsafsnittet som intern medicinsk patient og hun placeres på en sengestue, hvor hun ligger 

hele indlæggelsen. Hedda får foretaget en pleuracentese. Det konstateres også, at hun er i terminalt 

forløb ift. sit kræftforløb, hvorfor hun øges i smertestillende behandling og udskrives på dag 9 med 

hjemmeilt og vanlig hjemmehjælp.  

 

 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

Hedda forsøger selv at klare den personlige hygiejne på badeværelset, men i takt med at hun får det 

værre, bliver det snarere ”klatvask”. Hedda har gennem hele indlæggelsen svært ved at få vejret i hvile, 
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selvom hun får ekstra ilt via et næsekateter, og når hun bevæger sig lidt i sengen, bliver det helt galt 

”generet af dyspnø ved den mindste aktivitet”. På dag 5 begynder hun at sløje af. Hun er træt, orker intet og 

har mange smerter overalt, hvorfor hun påbegynder stærkere smertestillende behandling. På dag 7: ”Pt. 

giver udtryk for at være rigtig bange for, at livet er ved at være slut”, mens hun på indlæggelsesdag 8: ”virker træt og 

deprimeret, vil kun ligge i sengen og har hverken lyst til mad eller drikke”. Fra udskrivelsesdagen står intet om 

hendes velbefindende. 

 

ALMENBEFINDENDE OG NAVIGATION EFTER 

Hedda dør kort tid efter indlæggelsen. 

 

DE PÅRØRENDES ROLLE 

Det fremgår af sygeplejedokumentationen, at Heddas søster besøger hende under indlæggelsen og 

deltager i lægesamtalerne, mens der ingen steder står, hvorvidt Heddas børn besøger hende. 

 

Indlæggelsesforløbene i et livsformsperspektiv 

Efter denne præsentation af de gamles indlæggelsesfortællinger vil jeg foretage en analyse af dem, set i 

et livsformsperspektiv i forlængelse af fortællingerne om deres liv i forrige kapitel.  

Jeg vil fokusere på, hvordan livsformstrækkene og deres tidligere måder at navigere på sætter sig 

igennem i deres fremtræden og navigation under og efter indlæggelsen og i deres forventninger og 

oplevelser i den forbindelse. Analysen munder ud i sammenfatninger for hver livsform af hvilke styrker 

og udfordringer, livsformstrækkene giver dem ifm. indlæggelsen. I analysen vil jeg inddrage viden fra 

det historiske kapitel, idet de gamles måde at navigere på også kan ses i lyset af, at de nødvendigvis må 

have været patienter i tidligere tiders måde at drive Holbæk Sygehus på og derfor kan have særlige 

opfattelser eller forventninger. Analysen dækker på samme måde som i kapitel 10 både et udefra- og et 

indefra-perspektiv her af de gamles indlæggelsesforløb. Jeg ser således på indlæggelsesforløbene udefra i 

form af de professionelles udsagn og mine egne observationer samt indefra i form af de gamles egne 

udsagn og betragtninger. Jeg trækker i livsformsanalysen teoretisk igen på særligt Ramhøjs analyser af 

gamle menneskers mestring af indlæggelse i tilknytning til de livsformer, som de kan analyseres ud fra. 

Teorien er udfoldet i kapitel 2 og vil derfor blot fremgå implicit i analyserne. Frederik og Heddas 

indlæggelsesfortællinger medtages ikke, da jeg som beskrevet i kapitel 10 ikke med den viden, jeg har 

om dem, har været i stand til at analysere dem ud fra en livsformspraksis. Deres fortællinger vil indgå i 

den geriatriske analyse af indlæggelserne. Ligesom feltobservationer ifm. deres indlæggelsesforløb 

bidrager til afdækningen i næste kapitel af realisering af de tre praksisser for gamles indlæggelsesforløb, 

specialisering og styring på Holbæk Sygehus. 

 

De gamle selvstændige 

I kapitel 10 blev Knud, Ingvar og Anton analyseret ud fra den selvstændige livsforms begrebsverden og 

måder at navigere på. Indlæggelsen giver således både midlertidige og varige ændringer i vilkårene for at 

opretholde det for dem gode liv og den gode alderdom der, som tidligere analyseret ud fra deres 
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selvstændige livsformspraksis, er forbundet med høj grad af selvstændighed, autonomi og uafhængighed 

af det offentlige sundhedsvæsen. 

 

FREMTONING OG NAVIATION  

Det at blive patient og dermed være afhængig af sundhedsvæsenet er således i sig selv en ændring, som 

udfordrer deres selvstændighed og autonomi. De nærer derfor heller intet ønske om at være indlagte og 

afhængige længere end højst nødvendigt. Når det ikke kan være anderledes, indpasser de sig sygehusets 

forhold. Ingvar er ”snakkesalig” og imødekommende overfor personalet, og Knud går ”flittigt” op og 

ned ad gangen, som personalet har bedt ham om. De affinder sig således uden at brokke sig og med en 

”sådan er det bare” attitude, som både Anton og Ingvar italesætter det flere gange. De ønsker ikke at 

fremstå som brokkehoveder, hvilket er et udtryk f.eks. Ingvars hustru Anna anvender, da Ingvar 

kommer lige lovlig godt i gang med at opremse sine sygdomme under interviewet. Brokkehoveder i 

relation til sundhedsvæsenet giver for dem associationer til nogle, som kræver ind, hvilket de ikke 

ønsker at associeres med. Personalets mulige anklage mod Anton for at være et ”gabehoved” gør ham 

grædefærdig og virker, set ud fra dette perspektiv, særligt krænkende for Anton og får ham til at 

fortryde, at han i første omgang ønskede at blive indlagt på Holbæk Sygehus.  

Knud og Ingvar formår at fastholde en vis grad af selvstændighed og autonomi ved at være selvhjulpne 

og aktive under indlæggelsen. Ingvar klarer selv den personlige hygiejne og plejen af stomien, undtagen 

i den periode, hvor han er forvirret. Knud klarer på samme måde den personlig hygiejne og er aktiv 

med gåturene på gangen. Det at ”ligge i sengen”, som Knud udtrykker det, er ikke noget, hverken han 

eller Ingvar og Anton har været vant til, da de alle har haft virksomheder, der skulle drives. Anton har 

særlige udfordringer ift. at fastholde selvstændighed og autonomi under indlæggelsen. De første fem 

dage er han usikker på benene og derfor afhængig af plejepersonalet bl.a. til toiletbesøg. Anton har 

svært ved at håndtere urinkolben med flere uheld af urin i sengen til følge, og når han forsøger at få fat i 

plejepersonalet for at komme ud på toilettet i stedet, så kommer de ”for sent”. For Anton er det så 

ydmygende, at han foretrækker at få anlagt blærekateter og betegner det som ”en lettelse”, da det sker. 

Fratagelse af hans selvstændighed og autonomi kan aflæses i hans sindsstemning under indlæggelsen, 

der svinger i takt med, at disse fratages ham. Han er således smilende og snakkesalig ved indlæggelsen, 

hvor han selvstændigt iklæder sig hospitalstøjet. Over de næste dage ændres hans sindsstemning til at 

fremtræde trist, opgivende og ked af det. Hans sindsstemning ændres atter, da han på indlæggelsesdag 5 

til sin store ”overraskelse og glæde” opdager, at han med udlevering af en gangrollator fra en fysioterapeut 

faktisk igen selv kan gå rundt og på toilettet. Herefter bliver hans sindsstemning bedre dag for dag, og 

ved udskrivelsen fremtræder han smilende og snakkesalig, som ved indlæggelsen. Anton har også ”en 

yndlingslæge”, som han anser som ”en rigtig læge” fordi han stopper op og stille og roligt snakker med 

Anton. Italesættelsen ”en rigtig læge” kunne være en implicit reference til tidligere tiders måde at være 

læge på. Som analyseret i det historiske kapitel, syntes lægerne tidligere at have træk af den selvstændig 

livsform, og ligesom patienter fra den selvstændige livsform under Flindt, Harpøth og Heiberg kunne 

identificere sig med dem, betragter Anton også lægerne som en slags selvstændig på lige for med ham 

selv, som han værdsætter at kunne drøfte behandlingen med. 

Knud, Ingvar og Anton oplever hver især forskellige ændringer ifm. indlæggelsen. For Knud truer 

ændringen med at blive varig, idet han af lægerne frarådes at køre bil og bus. Der lægges desuden op til 

en permanent fratagelse af kørekortet i udskrivningsnotatet til hans egen læge. Med en fratagelse af 

kørekortet vil Knud således ikke være i stand til at køre som chauffør, hvilket er en forudsætning for, at 

han kan drive sit busrejseselskab, som for ham udgør det gode liv. Lægen skriver, at forløbet ”må afgøre 
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kørekortets skæbne”, men det bliver også Knuds skæbne. Lægens brug af ”skæbne” indikerer måske en 

lægelig bevidsthed om karakteren af den afgørelse. Det giver ud fra dette perspektiv mening, at Knud 

igennem indlæggelsen er optaget af sit blodsukker, som er afgørende for lægernes indstilling ift. 

kørekortet. Sygeplejersken stiller sig uforstående over hans optagethed af blodsukker og kørekort, men 

ville med viden om hans livshistorie have fået en indsigt i, hvad der er på spil for ham. Da lægerne 

beslutter at fraråde ham at køre, glider han af på dette og taler om, at det bliver bedre, når han kommer 

hjem. Han synes efter indlæggelsen således at tage samme måde at navigere i brug, som han tidligere 

har gjort brug af, da han mistede sin hustru, for hjemme igen genoptager han trods det høje blodsukker 

buskørslen. Ligesom tidligere trækker han på sønnen og svigerdatterens hjælp. Sønnen er med på 

busturene, mens svigerdatteren sørger for den varme mad til ham. Knuds forsøg på at fastholde 

buskørselspraksis og selvstændigheden forbundet hermed, synes her at tage sig mindre rationel ud og 

kan muligvis også være til fare for gæsterne på busturene. De selvstændiges ønske om at være 

selvstændige og uafhængige ses også i Knuds navigation ift. tilbud ifm. indlæggelsen. Da han får tilbudt 

en diætist til kostregulering af det høje blodsukker, takker han i første omgang nej, men efter en samtale 

med sønnen accepterer han tilbuddet. Det kunne tænkes, at sønnen, der kender sin fars situation, har 

overtalt faderen med det argument, at en sænkning af blodsukkeret kunne give en chance for at 

bibeholde kørekortet. Knud tilknyttes også hjemmeplejen til varetagelse af insulingivning, som han 

accepterer. Han er overbevist om, at det er midlertidigt, hvilket kunne handle om, at det for ham er 

mere acceptabelt og overskueligt, end hvis det er en varig afhængighed. 

Ingvar oplever ikke på samme måde som Knud vedvarende ændringer, som truer hans livsførelse. Med 

undtagelse af en hjemmesygeplejerske hver 3. uge til medicindosering, så er hans hjemmesituation 

uændret. Han siger selv: ”Jeg kunne jo klare mig selv med det samme”. Han havde nogle 

vandladningsproblemer efter kateterfjernelsen, som måske er gået over. Ingvar nævner i hvert fald intet 

om det, hvilket igen kan handle om selvfremstillingen overfor mig, hvor han ikke vil fremstå som 

patient. Ingvar har heller ikke behov for at trække på Anna, da han ikke har vedvarende ændringer.  

Hun er med ved indlæggelsen og besøger ham en enkelt gang, mens han selv tager hjem med en 

hjemtransport, da han udskrives. Ingvar er under interviewet optaget af at fortælle om den ”dumme 

stodder”, som han lå sammen med og som gjorde ham ”helt syg” med den måde, hvorpå han talte grimt til 

sin hustru. Ingvars utilpashed med medpatientens behandling af hustruen kan handle om, at den måde 

står i kontrast til Ingvars forhold til Anna, som altid har været præget af et ligeværdigt arbejdsfællesskab, 

hvor de har støttet hinanden.  

Anton oplever, ligesom Knud, varige ændringer ifm. indlæggelsen, som influerer på hans mulighed for 

at leve sit vante og uafhængige liv. Indlæggelsen munder ud i, at han får et permanent blærekateter og 

gøres afhængig af en gangrollator samt af hjemmeplejen ift. personlig pleje, kateterpleje, 

medicindosering, tilsyn samt madordning. Han fratages desuden under indlæggelsen den sidste rest af 

sit spinkle netværk, som sikrer ham den daglige adspredelse, da svogeren ifm. pasning af hønsene 

vælger at slagte dem, mens Kattemissen løber bort. Afhængighedsgørelsen og tabet af netværket 

betyder, at Anton er på nippet til at opgive alt under indlæggelsen og derfor ikke regner med at overleve 

forløbet. Anton får med turene på gangen genvundet en form for selvstændighed og får fornyet 

livsmod, og ved udskrivelsen nedtoner han betydningen af de slagtede høns med en efterrationalisering 

om, at de jo alligevel var til besvær. For Anton handler det blot om at komme hjem og finde 

Kattemissen. Han accepterer tilknytningen til hjemmeplejen, idet han ikke har samme mulighed som 

Knud og Ingvar for at trække på familie og venner. Hans navigation giver mening ift. den selvstændige 

livsform, idet ændringerne under indlæggelsen kan sidestilles med udfordringer ved at kunne leve som 

selvstændig, og hvor han også tidligere har måttet acceptere vilkårene og finde andre veje som at tage 
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lønarbejde. Anton tager imod hjemmeplejen, men er utilfreds med, at personalet fra hjemmeplejen 

patientgør og umyndiggør ham. Han mener ikke, at hjemmehjælperen behandler ham som 

medmenneske, men i stedet overvåger ham og overhører hans argumenter ift. tidspunkt for indtagelse 

af kvalmestillende medicin. Det kan således være en mulighed forklaring på Antons frustration over 

hjemmehjælperen.   

For Knud, Ingvar og Anton bliver deres stræben efter selvstændighed og autonomi en styrke for dem 

efter indlæggelsen, idet de alle tre formår selv at genoptræne deres fysiske funktionsevne. Knud går ture 

på gågaden og til frisøren. Ingvar har genoptaget ture på motionscyklen, mens Anton selv tager initiativ 

til ture med rollatoren og stokken. 

 

FORVENTNINGER OG OPLEVELSER  

Knuds, Ingvars og Antons forventninger og oplevelser omhandler indlæggelsen som helhed, de 

professionelle, sygehusets ressourceforbrug, som kontrast til deres tidligere indlæggelser samt forhold, 

der gør sig gældende under deres indlæggelser.  

For Knud, Ingvar og Anton er indlæggelsen noget, de er nødt til at acceptere for at modtage en særlig 

behandling i situationer, hvor det ikke, som Anton udtrykker det, er ”er nok at tage til læge, og han stikker i 

én”. For dem er forventningen derfor primært at modtage behandling, så de kan genoptage det liv, som 

de havde før indlæggelsen. Ingvar og Antons frustration over og oplevelse af ikke at blive behandlet vil 

ud fra det perspektiv være meningsgivende. Anton har stadig efter indlæggelsen rygsmerter og kvalmen, 

som han blev indlagt med. Ingvar har det godt efter indlæggelsen, men sidder alligevel med en oplevelse 

af at ”der blev ikke gjort noget”.  Både Ingvar og Anton udtrykker samtidig begge tilfredshed med 

indlæggelsen, hvilket kan handle om, at de ikke ønsker at fremstå som brokkehoveder, der bare kræver 

ind ift. sundhedsvæsenet. Ligesom ifm. interviewene bliver deres selvfremstilling vigtigere end at 

udfolde deres kritik af indlæggelsesforløbet.  

De nærer derimod ingen forventninger til plejepersonalet udover, at de er søde og rare. Både Ingvar og 

Anton tilkendegiver, at plejepersonalet har været flinke, rare og venlige, hvilket kan tolkes som at være 

det, som de forventer. Anton husker særligt dem, som behandlede ham som medmenneske og som 

f.eks. hilste personligt på ham på gangen og lavede pandekager til ham. Der er ikke tale om personlige 

relationer, og Ingvar tilkendegiver, at plejepersonalerne var søde, uden han erindrer navnene. 

Ingvar giver udtryk for, at personalets servicering var upåklagelig og en smule overflod eller frås, når 

han siger: ”Jeg gik ud og fik mad og så sagde de til mig, vi skal nok bære det ind for dig”. Han taler også om, 

hvordan han lå i weekenden uden, at der behandlingsmæssigt skete noget. Ingvars fokus på sygehusets 

brug af ressourcer giver mening set ud fra hans perspektiv som selvstændig. Han har i driften af gården 

været vant til at udvise et mådehold med ressourcerne for at få det til at hænge sammen økonomisk og 

for ham kan sygehuset tilsvarende ses som en virksomhed.  

Ingvar og Anton kobler også deres oplevelser af indlæggelsen implicit eller eksplicit til deres tidligere 

sygehusoplevelser i en anden tid, hvor indretningen var en anden. Anton oplever, at der tidligere var tid 

til at blive behandlet, og man ikke blev udskrevet, før man var klar, hvilket gjorde at man næsten ikke 

havde lyst til at blive udskrevet. Hans oplevelser fra tidligere synes at kunne harmonere med måden at 

drive sygehus på under ledelse af Heiberg, hvor der blev lagt vægt på behandling af det hele menneske, 

og at patienterne ikke blev udskrevet før, de var kommet til kræfter. Antons udsagn kan også tolkes 

som, at være ønskede på en anden måde end i dag, hvor Anton oplever ”den indstilling, at han er gammel og 

vi skal spare penge, så ham gider vi sgu ikke gøre noget ved. Så kunne man lige så godt blive hjemme”. Ingvar oplever 



 

206 
 

muligvis også, at de på sygehuset vil have ham hjem hurtigt, den dag han udskrives, idet de tager hans 

seng, mens han må sidde på gangen, indtil han afhentes sidst på eftermiddagen. At han hæfter sig ved 

det kan handle om, at det var anderledes fra hans tidligere indlæggelser, måske under Heiberg.  

Både Knud og Anton udsættes for skift eller flytninger. For Anton sker skiftene både mellem afsnit, og 

mellem stue og gang på afsnittene, mens Knuds skift sker mellem stuer. For dem kan flytningerne 

opleves som en fratagelse af deres autonomi, idet personalet bestemmer, hvor de skal ligge, og hvor 

ofte de skal flytte. Anton oplever skiftene som frustrerende, og han ville foretrække at ligge på gangen, 

hvis han dermed kunne undgå flytninger. 

 

Sammenfatning 

Knud, Ingvar og Antons træk af den selvstændige livsforms begrebsverden og måder at navigere på 

synes også at sætte sig igennem i deres fremtoning, navigation, forventninger og oplevelser ifm. 

indlæggelsesforløbet.  

De fremtræder og navigerer også under og efter indlæggelsen med træk af den selvstændige 

livsformspraksis. De forsøger ligesom tidligere at fastholde mest mulig selvstændighed og autonomi 

under indlæggelsen. Det er for Antons vedkommende ikke er muligt de første par dage, hvilket kan 

aflæses i hans sindsstemning. Efter indlæggelsen accepterer Knud og Anton tilknytning til 

hjemmeplejen, som udfordrer deres behov for uafhængighed af det offentlige sundhedsvæsen. For 

Knud legitimeres dette med, at det kun er af midlertidig karakter, mens det for Anton er en 

nødvendighed, da han ikke som de andre gamle selvstændige har et netværk at trække på. Træk af den 

selvstændige livsform sætter sig også igennem i Ingvar og Antons forventninger og oplevelser af 

indlæggelsen. Deres forventning er at blive behandlet og udskrevet hurtigst muligt. De udtrykker 

tilfredshed med indlæggelsen, selvom den ikke umiddelbart har indfriet deres forventning om 

behandling af det, de blev indlagt med, hvilket for dem kan handle om ikke at fremstå og opfattes som 

nogen, der kræver ind og brokker sig over sundhedsvæsenet. 

Knud, Ingvar og Antons træk af den selvstændige livsform som selvstændighed og autonomi kan synes 

at være en styrke for dem ift. at opretholde en fysisk funktionsevne både under og efter 

indlæggelsesforløbet, idet de selv tager initiativ til at holde sig i gang. En anden styrke er deres familie 

og netværk, som de ligesom tidligere trækker på, mens mangel på netværk i Antons tilfælde gør en 

tilknytning til hjemmeplejen uundgåelig. Deres høje grad af selvstændighed og autonomi synes at blive 

en udfordring og mindre rationel, såfremt de indskrænkes i brugen af disse ifm. f.eks. sygdom og 

indlæggelse. I Antons tilfælde fører indskrænkning af selvstændighed og autonomi under indlæggelsen 

til hans ændrede sindstilstand, mens det Knuds tilfælde fører til en mindre rationel handlen, hvor han 

trods lægernes kørselsforbud fortsætter med at drive busrejseselskabet efter indlæggelsen.   

 

De gamle lønarbejdere 

Jens og Børge blev tidligere analyseret ud fra lønarbejderlivsformens begrebsverden og måder at 

navigere på. Jeg er ift. Børges indlæggelsesforløb, ligesom ift. hans liv, i besiddelse af få oplysninger, 

hvorfor den følgende analyse overvejende vil være med afsæt i Jens’ indlæggelses-fortælling. Jens’ 

hustru Bentes indlæggelsesoplevelser medtages i analysen af både de gamle lønarbejdere og de gamle 

husmødrene, idet hun synes at have træk af begge livsformer. Indlæggelsen fører til både midlertidige 

og varige ændringer for Jens’ vilkår for at opretholde det gode liv og den gode alderdom der, som 
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tidligere analyseret ud fra en lønarbejderpraksis, er forbundet med at fastholde det vante familieliv og 

muligvis med hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen, som er en selvfølgelig rettighed, der er optjent og 

sikret via en medvirken til velfærdsstatens opbygning og udvikling.  

 

FREMTONING OG NAVIATION 

Indlæggelsen er for Jens, i lighed med de selvstændige, en midlertidig ændring ift. at leve det vante liv, 

som i hans tilfælde udgøres af livet i ældreboligen med Bente. Hans udfordring handler ikke, som for de 

selvstændige, om at blive afhængiggjort og frataget selvstændighed og autonomi, men snarere om at få 

den hjælp, som han har behov for og ret til. Jens synes ikke at have noget imod at modtage og være 

afhængig af hjælp under indlæggelsen, selvom han inden da var selvhjulpen. Han får de første par dage 

hjælp til alt fra den personlige pleje til ledsagelse til og fra toilettet. Jens synes ikke som Anton at opleve 

uheldene i sengen som ydmygende, da han fralægger sig ansvaret for dem. Han betragter uheldene som 

resultat af, at plejepersonalet ikke kommer med det samme, når han ringer efter dem. Han forelægger 

plejepersonalet dette, men da de ikke synes at tage det til efterretning, fortsætter uheldene med at 

gentage sig indlæggelsen igennem. Jens anlægger samme strategi, når han nægtes et glas vand om natten 

og fortsætter derfor med at ringe efter plejepersonalet, indtil de bringer ham vandet. I Jens’ navigation 

ligger implicit en forståelse af hjælpen som selvfølgelig og noget han har ret til, at andre gør for ham, og 

som samtidig gør, at han kan tillade sig at fralægge sig ethvert ansvar. I overensstemmelse med en 

lønarbejderpraksis udviser han dog også en vis fleksibilitet og tilpasning ift. sygehusets forhold, og han 

nævner f.eks. intet om, at han mangler sine briller. Jens oplever at have fået den hjælp, som han bad 

om, men giver samtidig udtryk for, at han måske burde have krævet mere i stedet for at forsøge at klare 

sig selv. Heri ligger implicit en vægtning af retten til hjælp fremfor at være selvhjulpen og uafhængig. 

Jens gør ikke noget aktivt for at slippe ud af afhængigheden, som de selvstændige, der holder sig i gang 

under og efter indlæggelsen. Han ligger under indlæggelsen det meste af tiden i sengen, da han fryser 

pga. en kold radiator, og det at få varmen er for ham vigtigere end at holde sig i gang. Han sidder efter 

indlæggelsen i sin stol og tager ikke initiativ til at holde sig i gang og genoptræne. Jens og også Bente 

begrunder det med, at de ikke er blevet tilbudt genoptræning af kommunen. I deres udsagn tolker jeg 

en forståelse af genoptræning som ikke deres egen, men det offentlige sundhedsvæsens opgave og 

ansvar. Jens har ikke travlt med at komme hjem fra sygehuset og dermed fri af afhængighedsforholdet, 

hvilket f.eks. ses ved, at han på indlæggelsesdag 4 er glad for, at have fået nogle ”ekstra dage”, ligesom 

Bente ville have foretrukket, at han var forblevet længere på sygehuset, så hun selv kunne komme til 

kræfter. Jens giver desuden senere udtryk for, at han ville have foretrukket at få ordnet de hævede ben, 

når nu han alligevel var indlagt, selvom det ikke var formålet med indlæggelsen. Både Jens og Bentes 

forventninger ville have været almindelige at forvente sig tidligere, da sygehuset var under ledelse af 

Heiberg. Deres forventninger kan også ses at have træk af deres livsform, hvor det at modtage hjælp og 

behandling er noget, som de har ret til og er sikret, også selvom det kan koste flere og måske set i et 

samfundsmæssigt perspektiv unødvendige indlæggelsesdage. Sygehusets ressourcer kan tolkes for dem 

at betragtes som et fælles gode til fri afbenyttelse, hvilket eksemplificeres ved at Jens og Bente finder 

det helt naturligt, at Jens har taget sygehusets bleer med hjem til fremtidig brug. Jens trækker ligesom 

tidligere på Bentes støtte og involvering. Hun oplever til sin frustration, at personalet ikke gør brug af 

hendes oplysninger omkring Jens’ sygdom.  

En varig ændring for Jens ifm. indlæggelsen er en tiltagende fysisk svækkelse, som skaber behov for 

øget hjælp og dermed afhængighed af det offentlige sundhedsvæsen. Jens og også Bente har gennem de 

senere år oplevet at blive fysisk svækkede og med behov for hjælp for at kunne klare sig, som de hidtil 

har gjort. Jens oplever ifm. indlæggelsen, at svækkelsen er tiltagende, hvorfor behovet for hjælp 
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forstærkes til f.eks. at komme op om morgenen og i seng om aften. Der er også opstået behov for 

hjælpemidler, såsom en gangrollator. Den øgede hjælp sker på hans egen og Bentes anmodning, hvilket 

indikerer, at de ikke har noget imod at modtage mere hjælp. På den måde navigerer Jens ift. den 

tiltagende svækkelse, som han tidligere har gjort ved at trække på hjælp fra det offentlige 

sundhedsvæsen samt på Bentes hjælp, ligesom han hjælper hende. Jens og Bente trækker ikke på 

børnene ift. praktisk hjælp under eller efter indlæggelsen, som de selvstændige gør. Det betyder, at hvor 

Knud får leveret den varme mad fra svigerdatteren, så må Jens og Bente tage til takke med færdiglavede 

mikroovnsretter og supper. Sønnerne har besøgt dem på hospitalet og efter udskrivelsen, hvilket 

tydeliggør, at deres relation er af mere omsorgs- og følelsesmæssig karakter. 

En midlertidig ændring for Børge er selve indlæggelsen, men datteren er ved hans side og støtter og 

hjælper ham, hvorfor han måske ikke oplever den som gennemgribende. Han synes også at tilpasse sig 

forholdene på sygehuset, idet det af sygeplejedokumentationen fremgår, at han er glad og godt tilpas. 

Børges datter holder også hjemme styr på hans forskellige besøg og kontroller ifm. hans sygdomme. 

Datterens måde at gå ind og støtte op er ikke den typiske måde for lønarbejderlivsformens relation til 

børnene, hvor forholdet har en mere følelsesmæssig karakter. Børges datter er imidlertid tidligere 

sygehjælper og har derfor særlige kompetencer ift. at kende systemet og vigtigheden af at passe aftaler 

og vise opmærksomhed.  

Livsformsanalysen tilbyder også en mulighed for at forstå baggrunden for Jens’ indlæggelse. Livet 

sammen med Bente kan analyseres at udgøres af en arbejdsfordeling, hvor Bente har været 

husmoderen, der har taget sig af alle forhold vedr. hjemmet og familien. Herunder hører også, at hun 

har involveret sig i Jens’ sukkersyge. Da Bente indlægges, er Jens stort set hjælpeløs og reagerer med 

manglende appetit, opkastninger og mavesmerter. Symptomer som ophører, da han senere indlægges, 

og som man på sygehuset trods forskellige undersøgelser aldrig finder en forklaring på. Symptomerne 

kunne ifølge lægerne være medvirkende til det lave blodsukker før indlæggelsen, som han ikke har 

Bente til at tage hånd om. Det lave blodsukker medfører, at han kører galt. Da han ikke efterfølgende 

kan klæde sig af og på, ligger han i fem dage fuldt påklædt i en stol, indtil Bente er hjemme igen. 

Situationen har ikke været befordrende, idet han bliver syg og indlægges. 

 

FORVENTNINGER OG OPLEVELSER 

De forhold, som Jens har hæftet sig ved, omhandler indlæggelsen som helhed, de professionelle, 

sygehusets forhold og rammer. Jens har i modsætning til de selvstændige ikke noget imod at være 

indlagt, og hvor deres fokus er behandlingen, er Jens optaget af den pleje, som han modtager under 

indlæggelsen. Han oplever at have fået ordnet det, som han var indlagt for, men ville gerne have ordnet 

mere end det. Jens oplever overvejende, at personalet var flinke med undtagelse af enkelte, som hende, 

der nægtede ham vand om natten. Han omtaler flere plejepersonaler ved kaldenavn, hvilket kan tolkes 

som en mere personlig relation med personalet. Jens kunne f.eks. særlig godt lide en sygehjælper 

”bedstemor”, som han tit fik en ”sludder” med, når hun var på vagt. Lægerne nævnes ikke, da han fortæller 

om sine oplevelser. Jens’ relation til plejepersonalet kunne handle om en form for solidarisering med 

lønarbejdere som ham selv, mens lægerne ikke nævnes, da de kan betragtes som ledere på lige fod med 

en arbejdsgiver og dermed uden for hans rækkevidde. I Jens’ oplevelser af sygehusets forhold og 

rammer med ord som ”serviceringen” skabes associationer til et hotelophold, som ifølge Heiberg var det 

som sygehuset i fremtiden burde stræbe efter at give patienterne, og som her kan ses som realiseret. 

Jens har hæftet sig ved målingerne af puls, blodtryk etc. som noget for plejepersonalet betydningsfuldt. 
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Han oplever at blive forbigået ifm. målingerne og er bange for, at han derved ikke får den samme 

behandling og opmærksomhed som alle de andre patienter. 

 

Sammenfatning 

Jens, Børge og Bentes træk af en lønarbejderlivsforms begrebsverden og måder at navigere på synes 

også at sætte sig igennem i deres fremtoning, navigation, forventning og oplevelser ifm. indlæggelsen. 

Jens og til dels Bente modtager ligesom tidligere under og efter indlæggelsen gerne hjælp, som de anser 

som en optjent rettighed. De udviser tillige en tilpasning og fleksibilitet. Jens trækker ligesom tidligere 

på Bentes støtte og involvering, men ikke på sønnerne. Børge synes på samme måde at udvise en 

tilpasning til sygehusets forhold. Han trækker igennem hele indlæggelsesforløbet på datterens bistand, 

hvilket synes naturligt for hende som tidligere sygehjælper. Træk af lønarbejderlivsformen præger også 

Jens’ forventninger og oplevelser af indlæggelsen. Han forventer at blive både behandlet og plejet samt 

ikke at blive udskrevet, før han har fået tilstrækkelig pleje og behandling.  Han oplever ikke umiddelbart 

en opfyldelse af den forventning, idet han udskrives uden at være behandlet for de hævede ben, som 

han gerne ville have ordnet, nu han alligevel var indlagt. 

Jens og Børges træk af lønarbejderlivsformen som fleksibilitet og tilpasning kan synes at være en styrke 

både under og efter indlæggelse, idet de synes at finde sig til rette med forholdene på sygehuset og 

modtagelsen af hjælp. Lønarbejderlivsformens tilgang til hjælp fra sundhedsvæsenet som en rettighed 

kan føre til udfordringer som fralæggelse af ansvaret for eget liv og funktionsevne. Det kommer i Jens’ 

tilfælde til udtryk ved, at han fralægger sig ansvaret under indlæggelsen for de mange uheld i sengen. 

Han gør desuden ikke noget for at opretholde sit fysiske funktionsniveau og opholder sig i sengen 

under indlæggelsen og i en stol efter indlæggelsen, da kommunen ikke har tilbudt dem genoptræning. 

Jens trækker med undtagelse af Bente ikke på børn eller netværk i forbindelsen med indlæggelsen. 

Livsformsanalysen tilbyder også en mulighed for at forstå baggrunden for Jens’ indlæggelse, idet der 

med Bentes indlæggelse følger en ændring af vilkårene for Jens’ livsformspraksis, som i sidste ende 

fører til hans indlæggelse. 

 

De gamle husmødre 

Dagmar og Agnes er tidligere analyseret ud fra de gamle husmødres livsformspraksis, begrebsverden og 

måder at navigere på. Jens’ hustru Bentes oplevelser af sin indlæggelse vil indgå i analysen, idet hun, 

udover træk af lønarbejderlivsformen, også har træk af husmoderlivsformen, som tidligere analyseret. 

Indlæggelsen er for Dagmar og Agnes, ligesom for de andre fulgte gamle, forbundet med midlertidige 

og varige ændringer i deres vilkår for at leve det gode liv og alderdom, der er forbundet med en høj 

grad af selvstændighed, autonomi, initiativrighed, besiddelse af organisatorisk talent i varetagelse af 

reproduktive opgaver og en optagethed af andres ve og vel. 

 

FREMTONING OG NAVIATION 

Indlæggelsen er i sig selv en ændring for Dagmar og Agnes ift. at kunne opretholde varetagelse af 

reproduktive opgaver samt opfyldelse af andres behov og ønsker. Opgaver og funktioner der har givet 

dem identitet, men som i sygehusregi varetages af de professionelle, hvilket betyder, at Dagmar og 

Agnes kan opleve sig som identitetsløse og derfor ville foretrække at komme hjem, hvor de igen kan 
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genoptage diverse reproduktive opgaver i hhv. genbrugsbutikken og i hjemmet samt være ydende ift. 

familie og netværk. De ønsker således hurtigst muligt at blive udskrevet for at kunne være der for 

andre. For Dagmar gælder også, at det var for døtrenes skyld, at hun overhovedet lod sig indlægge. Hun 

foretrækker at gå på orlov fra sygehuset, såfremt udskrivelse ikke er muligt, så hun kan tage den 

planlagte vagt i genbrugsbutikken. Dagmar tilkendegiver tillige, at noget af det værste ved indlæggelsen 

er uvisheden om udskrivelsestidspunktet. Hun foretrækker under indlæggelsen at blive udskrevet, 

selvom hun siden erkender ikke at have været helt klar til det. Agnes nærer på samme måde et ønske 

om hurtig udskrivelse, så hun kan komme hjem til Poul. Hun erkender dog også efter udskrivelsen, at 

hun blev udskrevet for tidligt. I begges tilfælde synes ønsket om udskrivelse og tilbagevenden til deres 

almindelige livsformspraksis i nogen grad at være på bekostning af helbredet. Dagmar er ift. indlæggelse 

af den holdning: ”at man ikke skal reparere på gamle biler”, hvilket kan ses som i tråd med hendes tidligere 

analyserede opfattelse af alderdom og sygdom. For hende er det at blive gammel forbundet med 

sygdom, svækkelse og forfald og dermed en naturlig del af livet. Hun har blot været så ”privilegeret”, at 

der er gået mange år, før sygdom og forfald er nået til hende. 

For Dagmar er det at være indlagt således ukendt, idet indlæggelsen er den første siden døtrenes fødsel, 

mens den for Agnes er én i rækken af indlæggelser gennem de seneste år. De indordner sig dog begge 

forholdene, og som det noteres i sygeplejedokumentationen, er der ”ingen” eller ”minus klager” fra dem. 

Agnes affinder sig således med de mange flytninger. Dagmar er ”velbefindende” og sætter pris på at ligge 

på en enestue, selvom hun også havde fundet sig til rette, såfremt det ikke havde været muligt. Både 

Dagmar og Agnes foretrækker at klare sig selv mest muligt under indlæggelsen i forsøget på at 

opretholde deres vante selvstændighed og autonomi. Ønsket om at klare sig selv kommer tydeligt til 

udtryk hos dem begge, hvor de på trods af besværet vejrtrækning insisterer på at klare den personlige 

hygiejne. De forsøger selv at holde sig i gang og derigennem opretholde selvstændighed og autonomi. 

Agnes er god til at komme ud af sengen på trods af den dårlige vejrtrækning, mens Dagmar stille og 

roligt går omkring i det omfang hendes vejrtrækning og puls tillader det. Dagmar er særligt optaget af at 

observere de professionelles arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse, hvilket kan kobles til både hendes 

baggrund som husmoder og som sygeplejerske, hvor organisering af hhv. hjemmets opgaver og 

sygeplejen har optaget hende og tillige været en af hendes kompetencer. Dagmar og Agnes foretrækker 

ifm. indlæggelse fortsat at være den ydende og ikke modtagende ift. familien, hvilket illustreres ved, at 

Dagmar ligesom i sin tidligere navigation ved sygdom ikke trækker på døtrene. Hun informerer således 

først døtrene om aftenen efter at være blevet indlagt, hvorefter de tropper op på sygehuset med hendes 

yndlingsavis. Dagmar oplever døtrenes sygehusbesøg som alt for meget, hvilket synes at illustrere en 

ydmyghed og omtanken for andre i tråd med livsformen. I Agnes’ tilfælde er det heller ikke hende selv, 

men Poul som kontakter datteren, da Agnes ikke kan få luft, og der behøves én, der tager affære. 

Indlæggelsen fører til ændringer for Dagmar og Agnes efter udskrivelsen, da ingen af dem har den 

samme fysiske funktionsevne som før indlæggelsen. De navigerer ift. den ændring på forskellige måder. 

Dagmar kan efter indlæggelsen pga. sin besværede vejrtrækning ikke længere være aktiv i sit netværk og 

diverse aktiviteter eller varetage opgaver i genbrugsbutikken. Hun formår dog fortsat at klare sig selv og 

modtager ikke hjemmehjælp. Trods den ændrede situation virker hun fortsat optimistisk, og hun sætter 

sin lid til, at den forestående stødbehandling af hjerterytmen vil forbedre hendes fysiske formåen. 

Såfremt behandlingen ikke virker efter hensigten, er hun fast besluttet på ”at få det bedste ud af det”. Agnes 

kan på samme måde pga. sin besværede vejrtrækning heller ikke efter hjemkomsten fra sygehuset 

varetage praktiske og huslige opgaver, som hun har været nødsaget til at overlade til Poul. Hun virker i 

modsætning til Dagmar trist og nedtrykt over det og synes ligeledes at være opgivende og pessimistisk, 

for hun har ”ingen tillid til at det kommer til at gå bedre”. Hendes reaktion kan ses i lyset af, at den har 
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ændret på arbejdsfordelingen mellem hende og Poul, idet han nu må træde til og overtage det, som hun 

har fået anerkendelse for i deres ægteskab. Agnes afviser dog fortsat at blive afhængig af hjemmehjælp, 

selvom hun tror, at hjemmesituationen på længere sigt er uholdbar, da Poul ikke kan holde til at 

varetage alle opgaverne. Denne afvisning kan synes irrationel, men kan tolkes som at deres evne til at 

klare sig selv synes vigtigere for Agnes end Pouls svære situation med at klare det hele. Agnes’ 

begrundelse er således ligesom tidligere, at hjemmehjælperne ikke kan hjælpe med de praktiske opgaver, 

som de har behov for hjælp til. For både Dagmar og Agnes betyder deres ændrede fysiske 

funktionsevne en ændring af deres vilkår for at leve det for dem gode liv og alderdom. En ændring, der 

måske er midlertidig og måske er varig. De kan ikke som tidligere i deres navigation trække på 

selvstændighed og initiativrighed. Agnes reagerer med resignation, måske fordi hendes vante måder at 

navigere på ikke slår til, mens Dagmar synes mere optimistisk. Dagmars tilgang kan kobles til, at hun 

qua sin baggrund som sygeplejerske har en faglig viden om alderdom og sygdom, som også tydeliggøres 

i hendes begreb om alderdom, hvor sygdom og forfald følger med alderen. Hun er derfor besluttet på 

at få det bedste ud af sin situation, hvori der også ligger et valg og en implicit form for selvstændighed.  

Bentes fremtræden og navigation ifm. indlæggelsen, baseret på hendes egne udsagn, synes overvejende 

at have træk af lønarbejderlivsformen, mens hun i sine oplevelser af indlæggelsen har træk af 

husmoderlivsformen. Sidstnævnte vender jeg tilbage til. Bente har i tråd med lønarbejderlivsformen 

intet hastværk med at blive udskrevet. Hun modtager gerne hjælp under indlæggelsen og er i tvivl om, 

hvorvidt hun krævede nok. Hun bliver ”gal i skralden”, da plejepersonalet afviser at give hende den 

hjælp, som hun selv mener at behøve. Efter indlæggelsen vil Bente gerne have så meget hjemmehjælp 

som muligt. Hun trækker ligesom Dagmar og Agnes ikke på sønnerne under sin indlæggelse, hvilket 

kan handle om både kønsarbejdsdeling og om vægtning af en følelsesmæssig relation til familien. 

 

FORVENTNINGER OG OPLEVELSER  

Dagmars, Agnes’ og Bentes forventninger og oplevelser omhandler indlæggelsen som helhed, de 

professionelles praksis samt særlige forhold, som gør sig gældende under deres indlæggelser. 

Dagmar oplever indlæggelsen som bedre end forventet. Hun har været spændt på at blive indlagt, da 

hun ifm. venners indlæggelsesforløb oplevede, at de professionelles omsorg og pleje var mangelfuld. 

Netop de professionelles omsorg og pleje er også et omdrejningspunkt i hendes oplevelser af 

indlæggelsen, ligesom de er i Bentes. For både Dagmar og Bente har omsorg for og pleje af andre såvel 

privat som arbejdsmæssigt været central, hvorfor det giver mening, at de også i oplevelser af deres 

indlæggelser fokuserer på dette. Dagmar oplever, at plejen har mere præg af instrumentel karakter end 

af personlig kontakt og omsorg, hvilket for hende kan være en kontrast til hendes egen måde at yde 

omsorg og pleje på som husmoder og sygeplejerske. Dagmar har således været ung sygeplejerske på 

samme tid som Hielm Schmidt var forstanderinde på Holbæk Sygehus, og hvor sygeplejen var 

forbundet med næstekærlighed, uegennyttighed og omsorg. De professionelle er således mere optaget 

af tal og målinger end af at indgå i personlig relation med patienten. Hun har intet at udsætte på de 

professionelles behandling af hende. Hun oplever dem som ”søde og hjælpsomme”, hvilket hun kobler til, 

at hun var selvhjulpen og ikke havde behov for fysisk pleje. Hun bemærker særligt, at hun møder nye 

professionelle dagligt, hvilket kan handle om, at det forholder sig anderledes, end hun tidligere har 

oplevet. Det kan også handle om, at de kontinuerligt nye ansigter, kan skabe svære vilkår for personlige 

relationer og udøvelse af omsorg og resulterer i fremmedgørelse. Det er interessant, at en begrundelse 

for, at Holbæk Sygehus i 1990’erne tilknyttede lægerne til bestemte specialafsnit, var for at skabe 

kontinuitet og undgå, at patienterne mødte for mange forskellige læger.  
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Bente oplever ift. plejepersonalet en mangelfuld pleje samt manglende lydhørhed og personlig kontakt, 

som for hende, ligesom for Dagmar, er kontrast til hendes egen udøvelse af omsorg og pleje som 

husmoder og sygehjælper. Bente navigerer ift. det ved at anvende en teknik, der består i at holde fast i 

personalets tøj samtidig med at holde øjenkontakt med dem.  

Både Agnes og Bente oplever, ligesom Knud og Anton, under deres indlæggelser at flytte flere gange 

mellem afsnit, og mellem stue og gang på afsnittene. Flytninger kan også for dem opleves som en 

fratagelse af deres autonomi, idet plejepersonalet kontinuerligt bestemmer deres sengeplads. Hverken 

Agnes eller Bente bryder sig om flytningerne, som de oplever er ”forvirrende”, men som de indordner sig 

under uden protester. Agnes accepterer plejepersonalets argumenter om, at hun som den bedst egnede 

må flytte for at skabe sengepladser til de akutte patienter. Hendes accept kan handle om, at hun med 

sine organisationskompetencer på hjemmefronten accepterer og respekterer andres, her de 

professionelles, organisering på områder, som hun ikke kan overskue og har overblik over. Bente gør 

ifm. flytningerne brug af sit husmoderorganisatoriske talent, idet hun forsøger at organisere sig ud af de 

udfordringer, flytningerne giver hende. Hendes særlige udfordring er således kontinuerligt at skulle 

orientere sig ift. toiletforhold, så hun nå derud i tide for at undgå uheld, hvorfor hun beder de 

professionelle om en udpegning af det nærmeste toilet ved hver flytning.   

Bente hæfter sig ved flere gange under indlæggelsen ved at ligge på stue med en mand. Hun betegner 

det som ”mærkeligt”, hvilket kan handle om, at det er anderledes forhold end, hvad hun tidligere har 

været vant til ifm. indlæggelse, men også ifm. sit arbejde som sygehjælper.  

I Bentes oplevelser kan dog også anes træk af lønarbejderlivsformen. Hun omtaler plejepersonalet som 

”pigerne” og taler om, at de økonomisk er skåret ind til benet, hvilket kan ses som en solidarisering med 

personalet, som er lønarbejdere, ligesom hun selv har været.  

 

Sammenfatning 

Dagmars, Agnes’ og Bentes træk af husmoderlivsformens begrebsverden og måder at navigere på synes 

også at træde frem i deres fremtræden, navigation, forventninger og oplevelser ifm. 

indlæggelsesforløbet. Dagmar og Agnes fremtræder og navigerer under og efter indlæggelsen med 

forskellige træk af husmoderlivsformen, såsom en høj grad af selvstændighed og autonomi, mens 

Bentes fremtræden og navigation overvejende synes at have træk af en lønarbejderlivsform. For 

Dagmar og Agnes er det ikke ifm. deres ændrede fysiske funktionsevne efter indlæggelsen muligt at 

trække på deres tidligere måder at navigere på, hvilket for Agnes fører til resignation, mens Dagmar 

måske pga. sin faglige baggrund som sygeplejerske synes mere optimistisk og afklaret om at få det 

bedste ud af situationen. Dagmar og Agnes ønsker som tidligere at opretholde deres position som 

ydende ift. børnene, hvorfor de ifm. forløbet kun i begrænset omfang trækker på dem. I Dagmars, 

Agnes’ og Bentes forventninger og oplevelser kan spores træk af husmoderlivsformens begrebsverden. 

Deres forventninger er for Dagmar og Agnes’ vedkommende hurtigst muligt at blive udskrevet, da de 

under indlæggelsen er frataget de opgaver og den rolle, som de almindeligvis indtager. Dagmar og 

Bente er optaget af udøvelse af plejen, som for dem såvel privat som arbejdsmæssigt har været et 

omdrejningspunkt. 

Dagmar og Agnes’ husmoderlivsformstræk som stræben efter at fastholde selvstændighed og autonomi 

synes at være en styrke for dem under indlæggelsen, hvor de trods den besværede vejrtrækning gør alt 

for at klare den personlige hygiejne og i det hele taget holde sig i gang. Selvstændigheden kunne i 

kombination med deres vante organiseringstalent have været en styrke for dem i tilrettelæggelse af 
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genoptræningen hjemme, hvilket de forhindres i pga. den besværede vejrtrækning. Bentes 

husmoderorganiseringskompetence kommer hende til undsætning ift. at navigere under de mange 

flytninger. Ønsket om at fastholde selvstændighed og autonomi kan ligesom hos de selvstændige blive 

irrationel, som i Agnes’ tilfælde, hvor hun trods den uholdbare hjemmesituation afstår fra at modtage 

hjemmehjælp. Deres vægt på selv at udføre de reproduktive opgaver synes også at være en udfordring 

for dem, når de stræber efter at blive udskrevet på bekostning af helbred. Deres ønske om at være 

ydende er også en udfordring ifm. sygdom og indlæggelse, når de ikke tager imod familie og netværks 

hjælp, uagtet de kunne have behovet.  

 

De gamle karrierefolk 

Carl og Edvard blev tidligere analyseret ud fra karrierelivsformens begrebsverden og måder at navigere 

på. Da jeg ikke har haft mulighed for at interviewe dem, vil deres forventninger og oplevelser ikke 

indgå. Indlæggelsen har forskellig betydning for dem, hvilket sætter sig igennem i deres fremtoning og 

navigation, som har både kontraster og fællestræk qua deres livsform. 

 

FREMTONING OG NAVIATION 

For Carl er indlæggelsen en midlertidig ændring i hans vante livsførelse. Med indlæggelsen følger en 

fratagelse af myndighed, kontrol og styring, som han er vant til at være i besiddelse af qua sin tidligere 

karriere som salgschef. Dette er i stedet lagt i hænderne på de professionelle, som plejer og behandler 

ham. Carl forsøger at navigere i forsøget på at fastholde en rest af den myndighed og styring ved at 

indtage den for de gamle karrierefolks vante position ift. familien, som ”det styrende midtpunkt”. Carl 

ligger således i sengen ved indlæggelsen omgivet af hustruen og begge døtre, der er placeret siddende 

omkring sengen. Han trækker under indlæggelsen på hustruen og døtrene, som troligt besøger ham 

dagligt, ligesom hustru og den ene datter også deltager i udskrivningssamtalen. Carl klarer sig selv under 

indlæggelsen, hvilket også betyder, at han derigennem kan opretholde en vis myndighed og styring. Han 

angiver derfor også at være ”velbefindende” under indlæggelsen. Han er dog generet en nat af en urolig 

medpatient, hvilket han handler på ved at bede om udlevering af ørepropper. Efter indlæggelsen kan 

Carl atter genoptage sit vante liv uden yderligere foranstaltninger end en kontrol hos egen læge. Den 

eneste frustration for ham er min henvendelse vedr. et projekt, som han ikke på forhånd var informeret 

om, hvilket for Carl kan skabe en oplevelse af manglende medindflydelse og medinddragelse. Han 

reagerer derfor også ved at markere overfor mig, som tidligere analyseret, at det er en uacceptabel 

inklusionsfremgangsmåde.  

For Edvard kan indlæggelsen analyseres som én ændring i rækken af ændringer af hans vilkår og 

muligheder for at opretholde sit almindelige hverdagsliv med hustruen. Edvard og hustruen har således 

gennem en periode været vant til at bruge mange timer på at pendle mellem sygehusene i regionen ifm. 

Edvards prostatakræft, og han har gennem kræftforløbet været nødt til at afgive den myndighed, 

kontrol og styring, som nødvendigvis også har været del af hans virke som formand på et 

olieraffinaderi. Edvard synes at have valgt at indfinde sig med de ændrede vilkår, som kræftsygdommen 

sætter og forsøger at opretholde styring og kontrol i det omfang, det fortsat er muligt. Han affinder sig 

med indlæggelsen, selvom han ville have foretrukket at være derhjemme. Han går stille omkring og får 

en smule hjælp til den daglige personlige pleje Han er fortsat selvhjulpen og kan derigennem opretholde 

en vis kontrol og styring. I hans fremtoning ses måske også resignation, idet han giver udtryk for, at han 

og hustruen er ”er så friske, som man nu kan være” underforstået med de vilkår, som kræftforløbet giver 
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dem. Indlæggelsen er en afklaring af, hvorvidt der er tale om sygdom eller blot alderdom, som han skal 

håndtere, hvori også ligger en aktiv medvirken og et forsøg på opretholdelse af kontrol. 

 

Sammenfatning 

Carl og Edvard kan analyseres ud fra den karrierebundne livsformspraksis, som for Carl sætter sig 

igennem i hans måde at fremtræde og navigere under indlæggelsen, hvor han forsøger at fastholde 

myndighed, kontrol og styring. For Edvard har kræftsygdommen og indlæggelsen bidraget til fratagelse 

af netop myndighed, kontrol og styring, som han via en aktiv medvirken som patient forsøger at 

opretholde i den grad, det er muligt. 

Den myndighed, kontrol og styring, som Carl udviser, kan anskues som både styrker og udfordringer. 

Styrken ligger i at kunne handle, som Carl gør på medpatientens forstyrrelser af hans søvn ved at bede 

om ørepropper. Udfordringen opstår såfremt de professionelle træffer for mange beslutninger uden at 

involvere dem, hvilket forstærker oplevelsen af umyndiggørelse. Det kunne være tilfældet ift. Edvard, 

som synes at affinde sig, men måske også har opgivet. I Edvards situation handler hans resignation 

måske snarere om kræften, som har spredt sig og som indikerer, at det snart er slut for ham. 

 

De gamle baglandskvinder 

Gudrun og Vigga blev tidligere analyseret ud fra baglandskvindelivsformens begrebsverden og måder at 

navigere på. Indlæggelsen har og får betydning på forskellig vis for Gudrun og Vigga, hvilket sætter sig 

igennem i deres fremtoning og navigation, som på samme måde har kontraster, men også ligheder. 

 

FREMTONING OG NAVIGATION 

For Gudrun kan indlæggelsen analyseres som en bestyrkelse af hendes i forvejen umulige og håbløse 

livs- og hjemmesituation, der som analysereret tidligere gør hende ude af stand til at leve med autonomi 

og selvbestemmelse, som for hende synes at være indbegrebet af det gode liv og den gode alderdom. 

Hun er i stedet placeret i rækkehuset tæt på sønnen Peter og tilknyttet hjemmeplejen. Gudrun forsøger 

ifm. indlæggelsen af alle kræfter at fastholde autonomi og selvbestemmelse samt at undgå 

umyndiggørelse ved at udtrykke overfor de professionelle, hvad hun vil og ikke vil være med til. Hun vil 

f.eks. ikke have det anlagte perifere venekateter, hvorfor det må fjernes igen. Hun insisterer deuden på 

at blive i sin seng, og at hun skal udskrives dagen efter indlæggelsen. Gudruns måde at navigere på 

opleves af de professionelle som en krævende og urimelig adfærd, hvilket kommer til udtryk i deres 

notater, hvor hun betegnes som ”en meget bestemt dame”, ”ganske kæk”, ”meget stædig” og ”egenrådig i 

kontakten”. Indlæggelsen fører ikke til varige ændringer, idet hun udskrives til den vante hjemmehjælp. 

Det vil sige tilbage til den umulige og håbløse livssituation, som opleves uholdbar for Gudrun, og som 

giver mening til hendes udsagn efter indlæggelsen: ”Det går slet ikke”.  

For Vigga fører indlæggelsen til midlertidige og måske også mere varige ændringer i hendes vilkår for at 

fastholde det gode liv og den gode alderdom der, som tidligere analyseret, er forbundet med det 

økonomisk privilegerede liv i parcelhuset med mulighed for at udleve interesser som foredrag og 

højskoleophold samt at opretholde autonomi og selvbestemmelse. For Vigga er indlæggelsen i sig selv 

en større ændring, idet hun har været så ”privilegeret” aldrig at fejle noget og ikke at have været indlagt på 

sygehuset, siden hun fik sine børn for 60 år siden. Hun navigerer ift. indlæggelsen med den samme 
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fleksibilitet og tilpasning, hun tidligere har gjort brug af ift. ændringer af hendes vilkår. Hun har inden 

indlæggelsen kunne opretholde autonomi og selvbestemmelse, og hun har derfor et andet overskud end 

Gudrun til at evne at udvise netop fleksibilitet og tilpasning i sit møde med sygehuset. Hun finder sig til 

rette med, at plejepersonalet de første dage må transportere hende på en bækkenstol til og fra toilettet, 

indtil hun selv kan gå med en gangrollator. Hun affinder sig også med at ligge på stue med en mand, 

som vil have lyset tændt hele natten. Samtidig forsøger hun selv at klare den personlige hygiejne på 

toilettet. Hun forsøger også at fastholde et præsentabelt ydre, som hun tidligere har været vant til ved at 

bede om at bære sit eget tøj. Således udviser hun en selvbestemmelse og myndighed ift., hvad hun vil 

og ikke vil, som også kommer udtryk i, at hun på trods af plejepersonalet og barnebarnets opfordring 

bliver i sin seng de første par dage. Hun argumenterer med at ”det skal man gøre ved sygdom”. Et argument 

som synes at stamme fra tidligere tiders behandling af sygdom, og som vidner om, at Vigga har levet og 

været vant til andre former for behandling af sygdom. Hun formår således trods sygdom at udvise den 

samme myndighed overfor de professionelle, som hun udviser overfor mig ifm. interviewsituationen, 

og som hun også praktiserer umiddelbart inden indlæggelsen, da hun nægter at tage det ordinerede 

smertestillende, som hun oplever gør hende omtåget. En anden ændring af midlertidig og muligvis 

mere varig karakter er, at Vigga efter indlæggelsen i modsætning til tidligere er afhængig af 

hjemmeplejen og en gangrollator. Vigga får dog ret hurtigt efter udskrivelsen afviklet og afmeldt 

hjemmeplejen. Hun foretrækker at klare sig selv og være uafhængig af hjemmehjælpen, som 

barnebarnet havde foranlediget umiddelbart inden indlæggelsen. Ift. afhængigheden af gangrollatoren, 

så affinder hun sig med den og forsøger at fokusere på den mindste fremgang. Hun siger: ”Når bare det 

går fremad, så skal man ikke klage". Hun giver desuden udtryk for, at såfremt det ikke bliver bedre og ikke 

kan være anderledes, så tilpasser hun sig og lærer at leve med rollatoren. Heri ligger også en form for 

selvbestemmelse, idet det er hende selv og ikke andre, der har truffet den beslutning. Vigga lader, lige 

som før indlæggelsen, dog ikke bare passivt stå til ift., hvorvidt hendes fysiske form forbedres. Hun 

stræber efter hurtigst muligt at genvinde sit funktionsniveau ved at genoptræne på et kommunalt 

genoptrænings-center og hun har både troen og en ”jernvilje”. Denne stræben efter at genetablere 

funktionsniveauet kan ses som et forsøg på, ligesom de selvstændige, at genoprette og dermed fastholde 

autonomi og selvbestemmelse. 

Det er således forskellige træk af baglandskvindelivsformen, som sætter sig igennem i Gudrun og 

Viggas navigation ifm. indlæggelsesforløbet. Gudrun forsøger at fastholde sin autonomi og 

selvbestemmelse på en måde, så hun af de professionelle stemples som krævende, mens Vigga udviser 

et overskud og formår at balancere mellem udvisning af fleksibilitet, tilpasning, myndighed og 

selvbestemmelse, hvorfor hun ikke på samme måde stemples. Fælles for deres navigation er, at de, som 

de tidligere har gjort, trækker på deres børn. Gudrun trækker både under og efter indlæggelsen på Peter 

og hans hustru, som troligt møder op på sygehuset. Svigerdatteren renser hendes hænder og negle, 

mens Peter igen efter indlæggelsen tager sig af opgaver af såvel praktisk som mere organisatorisk 

karakter. Vigga trækker på datteren, svigersønnen og barnebarnet, der alle står hende bi både før, under 

og efter indlæggelsesforløbet. Barnebarnet finder hende inden indlæggelsen i en ”sølle forfatning” og 

sætter ting i værk, hvorefter datteren og svigersønnen overnatter og våger over hende op til 

indlæggelsen. Under indlæggelsen er de på skift til stede og senere sørger barnebarnet for at organisere 

hjemmeplejen omkring Vigga. 
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FORVENTNINGER OG OPLEVELSER 

Gudrun og Viggas forventninger og oplevelser omhandler indlæggelsen som helhed, de professionelle 

samt særlige forhold, som de har hæftet sig ved under deres indlæggelser. De har forskellige oplevelser 

af indlæggelsen, selvom de bærer træk af samme livsform, hvilket kan handle om, at de inden 

indlæggelsen har haft forskellige livssituationer, som de bærer med sig. Vigga har således haft mulighed 

for at leve i overensstemmelse med baglandskvindelivsformen og besidder et overskud, mens Gudrun 

har haft en håbløs livssituation, hvorfor hun under indlæggelsen forsøger at fastholde en sidste flig af 

autonomi og selvbestemmelse. Deres forskellige livssituationer kan således synes at få betydning for 

deres oplevelser af indlæggelsen. 

Gudrun ønsker ikke at være indlagt og vil hurtigst muligt hjem, idet hun oplever indlæggelsen som 

værende ”frygtelig”, ”grusom” og ”forfærdelig”. Hun begrunder selv sine oplevelser med de professionelles 

fremtræden, som hun oplever som en umyndiggørelse, der svarer til den, hun oplever hjemme 

praktiseret af hjemmeplejen, hvorfor hun lige så godt kunne være hjemme i vante rammer. De 

professionelle går således ind og ud af sengestuen på samme måde, som hjemmehjælperne hjemme går 

ind og ud, og uden at de ulejliger sig med at informere hende om, hvad der skal ske eller at lytte til, 

hvad hun har at sige. Hun oplever det som en objektgørelse af hende, som kolliderer med hendes ønske 

om at fremstå som den præsentable baglandskvinde. Hun får under indlæggelsen til sin frustration slet 

ikke muligheden for at fremstille sig på den måde, som hun ønsker og at ”komme til orde”. Gudrun 

udfordres af en dårlig hørelse og manglende høreapparater, hvilket ikke gør situationen mere gunstig 

for hende. De professionelles opførsel er kontrast til hendes tidligere oplevelser ifm. indlæggelser, hvor 

de havde tid til at sætte sig ned og lytte. Gudrun sammenligner, ligesom Vigga og flere af de gamle 

patienter, sine oplevelser med tidligere oplevelser og bemærker her en kontrast ift. tidligere tider.  

En anden ting ved indlæggelsen er de professionelles pleje af hende, som hun oplever som mangelfuld, 

respektløs og hårdhændet, hvilket kommer til udtryk ved, at hun får lov at ligge i sit våde tøj, og da 

plejepersonalet opdager, hun er kold ”hev de tøjet af”, og selvom hun får tørt tøj på, så bliver hun, 

nærmest symbolsk, ”ikke varm” indeni. Det kommer også til udtryk ved, at plejepersonalet på en for 

Gudrun, Peter og svigerdatteren nedladende måde afviser at rense Gudruns negle og hænder for jord 

og blod. En tredje ting er, at der heller ikke er overensstemmelse mellem Gudruns og de professionelles 

forventninger. Hun havde forestillet sig, at de professionelle kunne give hende en forklaring på hendes 

natlige færden. De professionelle forventer modsat, at Gudrun kan give dem en forklaring. Til hendes 

frustration bliver de således ved med at konfrontere hende med spørgsmålet. Måske er hun selv 

foruroliget og bekymret over den natlige færden, uden at kunne erindre det. Peter italesætter måske 

også, hvad moderens bekymring er, når han taler om, at hans mor kunne have haft en lille blodprop. 

Viden om Gudruns livshistorie og livsformspraksis ville ligesom i Jens’ tilfælde have kunnet give et bud 

på, eller delvis forklare, hendes natlige færden. Hun er maratonløber og har hele sit liv været vant til at 

stå op og løbe dagligt. Hun findes ifm. indlæggelsen ude i regnen iført joggingtøj, hvorfor det er 

nærliggende at koble, at hun i en forvirringstilstand, som jeg vender tilbage til senere i kapitlet, har 

ageret, som hun plejede tidligere: at stå op og løbe sig en tur. Hun har imidlertid ikke længere den 

fysiske funktionsevne til dette og ender derfor på trappen foran naboens dør. 

For Vigga er det derimod en befrielse af blive indlagt efter igennem en måned at have forsøgt sig med 

diverse tiltag fra akupunktur til smertestillende for at få fjernet smerterne i balden. Tiltag, der ikke synes 

at lindre smerterne, men snarere bidrager til en forværring og samtidig fører til komplikationer som 

forstoppelse og konfusion, der indvirker på hendes mulighed for at fastholde sit vante liv. Hun ser 

derfor frem at blive indlagt, så der langt om længe kan blive ”gjort noget”, hvori der implicit ligger en 
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forventning til sygehuset fra Viggas side om, at de er i stand til at fjerne smerterne. På sygehuset oplever 

Vigga, at hendes forventning indfries, idet det lykkes for de professionelle at fjerne hendes smerter. 

Hun udskrives ikke i samme forfatning, som hun var før sygdommen, men med en tro på, at hun kan 

genvinde sit vante funktionsniveau. Vigga oplever i modsætning til Gudrun, at de professionelle 

behandler hende med en respekt og værdighed, som er medvirkende til, at hun kan fastholde en 

myndighed og selvbestemmelse. De er lydhøre overfor hendes ønske om at bære eget tøj, kommer 

trods travlhed, når hun ringer efter dem, og en fysioterapeut tager sig den ulejlighed at foretage en 

aflysning af en tandlægetid for hende. Hun har derfor intet at udsætte på de professionelle og nærer 

anerkendelse af alle fra ”fra øverst til nederst”, som hun synes at indgå i en symmetrisk relation til. 

Et særligt forhold under indlæggelsen, som de begge hæfter sig ved, er at de ligesom Bente kommer til 

at ligge på stue med en mand, hvilket jeg tolker står i modsætning til deres tidligere oplevelser af 

sygehusvæsenet i en anden tid. For Gudrun er det atter en forfærdelig oplevelse i rækken af forfærdelige 

oplevelser, mens Vigga formår at udvise overbærenhed og forståelse for situationen og den gamle 

mand. Det kan handle om Viggas overskud i modsætning til Gudrun, og at det er i tråd med Viggas 

ønskede selvfremstilling som baglandskvinde, hvor hun foretrækker at virke netop forstående og 

overbærende fremfor kritisk. Hendes udvisning af forståelse kan også handle om, at hun tidligere har 

haft ansættelse i en socialforvaltning, hvor udvisning af forståelse kan anses som en nødvendig 

kompetence at være i besiddelse af. 

Vigga bemærker ligesom Jens også diverse målinger, som de professionelle kontinuerligt foretager og 

særligt tidligt om morgenen, hvilket kan handle om, at denne praksis er anderledes, end hun tidligere 

har erfaret ifm. egne eller familiens indlæggelser. Hun ønsker igen ikke at fremstå kritisk og supplerer 

med en rationel forklaring på de professionelles målinger tidligt om morgen, hvilket kan tolkes som 

udvisning af en forståelse for denne praksis.  

 

Sammenfatning 

Gudrun og Viggas træk af baglandskvindelivsformens begrebsverden og navigationsmåder synes også 

at vise sig i deres fremtræden, navigation, forventninger og oplevelser ifm. indlæggelsesforløbet. De 

fremtræder og navigerer under og efter indlæggelsen med forskellige træk af baglandskvindelivsformen, 

som også har kendetegnet deres tidligere måder at navigere på. De forsøger begge at fastholde 

autonomi og selvbestemmelse. For Viggas vedkommende i kombination med udvisning af myndighed, 

fleksibilitet og tilpasning. Det betyder, at hun ikke som Gudrun af de professionelle opfattes som 

krævende og egenrådig. De trækker ligesom tidligere i deres navigation ifm. indlæggelsesforløbet på 

deres familie og netværk, som troligt stiller op. Træk af baglandskvindelivsformen kan også spores i 

Gudrun og Viggas forventninger og oplevelser af indlæggelsen, som er forskellige, måske pga. deres 

forskellige livssituationer inden. Gudrun oplever indlæggelsen som forfærdelig, idet den er forbundet 

med en umyndiggørelse og objektgørelse af hende. Den kan ses som en bestyrkelse af hendes i forvejen 

håbløse livssituation, hvor hun er frataget autonomi og selvbestemmelse, som for hende er 

kendetegnende ved det gode liv og alderdom. Gudrun får desuden ikke under indlæggelsen indfriet sin 

forventning om en forklaring på sin natlige færden. Vigga oplever indlæggelsen, som netop det, hun 

havde behov for ift. de smerter, hun kæmpede med. Det lykkes også på sygehuset at få behandlet 

smerterne. Indlæggelsen understøtter, at hun kan fastholde den autonomi og selvbestemmelse, hun 

også inden var i besiddelse af.  
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Gudrun og Viggas træk af baglandskvindelivsformen som autonomi og selvbestemmelse kan synes at 

være en styrke ifm. et indlæggelsesforløb, hvor det i Viggas tilfælde betyder en aktiv handlen ift. at 

genvinde sit tidligere fysiske funktionsniveau. En anden styrke er deres familie og netværk, som står til 

rådighed og involverer sig ifm. deres indlæggelsesforløb. Gudrun og Viggas behov for og stræben efter 

autonomi og selvbestemmelse kan ligesom for de selvstændige føre til mindre rationelle fravalg. I 

Gudruns tilfælde synes behovet for at opretholde autonomi og selvbestemmelse at være vigtigere end at 

forholde sig til, hvorvidt fravalget af et perifert venekateter er fornuftigt. Et perifert venekateter kunne 

være hensigtsmæssigt ift. en hurtigere opnåelse af virkning af medicinsk behandling og med en kortere 

indlæggelse til følge. Livsformsanalysen tilbyder, ligesom i Jens’ tilfælde, en mulighed for at forstå 

baggrunden for Gudruns indlæggelse. 

 

Indlæggelsesforløbene i et geriatrisk perspektiv 

En livsformsanalyse kan ses som et perspektiv på de gamles indlæggelsesforløb, mens det geriatriske 

speciale tilbyder et andet perspektiv, som giver en særlig forståelse af gamles vilkår, udfordringer og 

behov ifm. sygdom og indlæggelse. Det geriatriske perspektiv er oparbejdet gennem den forskning, som 

er gennemført indenfor det geriatriske specialefelt, siden der blev skabt muligheds-betingelse for 

specialet med Torben Geill i De Gamles By. Jeg vil i det følgende foretage en analyse af de gamles 

indlæggelsesfortællinger med brug af den geriatriske forskningslitteratur for at afdække, hvilke særlige 

vilkår og udfordringer, som de under indlæggelsen synes at have til fælles, på tværs af livsformer. 

 

Komplekse og rodede sygdomsbilleder  

Et fælles vilkår for de gamle synes at være, at de indlægges med sygdomsbilleder, der er komplekse, 

rodede og et virvar af symptomer, og som for de professionelle kan være en udfordring at hitte hoved 

og hale i. Antons sygdomsbillede omtales f.eks. af en læge som ”et værre miskmask”, idet han indlægges 

med et væld af symptomer såsom rygsmerter, nedsat gangfunktion, vægttab, mavesmerter, forstoppelse 

og kvalme, og på Akutafdelingen tilføjes dehydratio, lav blodprocent og forhøjede infektionstal. En 

forklaring på de gamles komplekse og rodede sygdomsbilleder skal ifølge den geriatriske 

forskningslitteratur findes i deres begrænsede reservekapacitet58. Med alderen udhules således kroppens 

organer og organsystemers funktionsevne og funktionelle reservekapacitet (Andersen-Ranberg & 

Matzen 2016, p. 55). Reduktionen sker fra 30-40 årsalderen, og den biologiske proces’ hastighed 

afhænger af organ, genetik samt den forfatning, den enkeltes krop har været i tidligere (Viidik & Schroll 

1994) (Schroll 1992a, p. 166). Den reducerede reservekapacitet er ikke mærkbar i gamle menneskers 

daglige livsførelse, men bliver synlig ved sygdom, når der skal ekstra ressourcer til opretholdelse af 

kroppens normale funktioner (Andersen-Ranberg & Matzen 2016, p. 55). Sygdom i et organ og 

organsystem hos gamle kan pga. deres reducerede reservekapacitet føre til overbelastning af organ og 

organsystem. Det fører til belastning af andre organer og organsystemers kapacitet, som forsøger at 

kompensere, hvorved sygdom hos gamle nemmere spredes mellem organer og organsystemer som en 

slags ”dominoeffekt” eller ”kaskadereaktion” (Ibid., p. 48-49) (Schroll 1983, p. 123). Denne tilstand kaldes 

”Olympiadesyndromet” og betegnelsen illustrerer kompleksiteten i gamles sygdomsbilleder, og hvordan 

                                                           
58 I afhandlingen medtages ikke en detaljeret beskrivelse af reduktionen i de enkelte organer og organsystemers 
reservefunktionsevne, som ikke synes relevant for belysning af problemstillingen. For en uddybning kan anbefales kapitel 13 
”Aldringens fysiologi og patofysiologi” i Medicinsk Kompendium Bd. 1 (Vidiik & Schroll 1994). 
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deres sygdomme og symptomer griber ind i hinanden som ringene i det olympiske symbol (Ingerslev 

2016, p. 16). Olympiadesyndromet forklarer således, hvorfor gamles sygdomsbillede ofte beskrives som 

kendetegnet ved multimorbiditet, hvilket dækker over, at de ofte fejler sygdomme fra flere 

organsystemer samtidigt (Rønholt Hansen, Moe & Schroll 2002, p. 15). I Antons tilfælde kan det 

således være svært at hitte rede i, hvilket symptom, der kom først, og som førte til de andre. I Viggas 

tilfælde synes smerterne i den ene balde at udløse en ”kaskadereaktion” af symptomer fra flere 

organsystemer, som fører til, at hun en måned senere indlægges i en ”sølle forfatning”, som udover 

iskiassmerter nu også omfatter dehydratio, forstoppelse, forvirring og medicinforgiftning. 

Kompleksiteten i de gamles sygdomsbilleder kunne være en mulig forklaring på, at flere af dem 

udskrives uden at have fået løst de udfordringer, de kom ind med. Anton blev indlagt med bl.a. kvalme 

og rygsmerter, som han stadig er genereret af, da jeg siden besøger ham. Knud udskrives med højt 

blodsukker, som var den gennemgående problemstilling under indlæggelsen, og som han stadig har 

udfordringer med efter indlæggelsen. De gamles reducerede reservekapacitet stiller krav om hurtig 

diagnostik og behandling for netop at standse denne kaskadereaktion mellem organer og 

organsystemer. 

 

Anderledes sygdomsbilleder  

Et andet fællestræk i de gamles sygdomsbilleder er, at flere indlægges med anderledes og udviskede 

sygdomsbilleder, hvor sygdom ikke manifesterer sig med entydige organhenførebare symptomer 

sammenlignet med yngre mennesker (Andersen-Ranberg & Matzen 2016 p. 55). Olympiadesyndromet 

og sammenfiltring af sygdomme og symptomer på tværs af organer og organsystem skaber således 

”symptomfattigdom” af de karakteristiske symptomer på en mulig sygdom. De gamle frembyder ved 

sygdom til gengæld nogle universalsymptomer i form af fjernhed, træthed, manglende energi, 

initiativløshed, vægttab samt konfusion (Schroll 1983, p. 124). Gudrun indlægges f.eks. pga. en natlig 

konfusion, som synes at være eneste symptom på den urinvejsinfektion, der konstateres under 

indlæggelsen, mens Frederik indlægges pga. konfusion, svimmelhed og faldtendens, som viser sig at 

dreje sig om en lungebetændelse. Det fordrer derfor geriatrisk specialviden om gamles anderledes og 

udviskede sygdomsbilleder for at kunne finde frem til og behandle de gamles sygdomme. 

 

Konfusion 

Et tredje kendetegn ved de gamles sygdomsbilleder er konfusion, som er et vilkår og en udfordring for 

hovedparten af dem. Frederik, Knud, Vigga, Edvard, Gudrun, Anton, Dagmar, Ingvar og Børge 

frembyder konfusion enten før, under eller efter indlæggelsen, hvilket er i tråd med den geriatriske 

forskningslitteratur, hvor der tales om at mellem 15-75 procent af alle indlagte gamle viser tegn på 

konfusion (Pedersen & Taudorf 2016, p. 349). Konfusion er et af symptomerne, som de gamle 

indlægges på grund af. For Gudrun kan hendes natlige konfusion således ses som medvirkende til 

hendes indlæggelse, idet den fører til, at hun færdes ude om natten og ender på naboens trappesten, 

hvorfor hun efterfølgende indlægges. For størstedelen af de gamle viser konfusionen sig under 

indlæggelsen. Frederik, som hjemme er velfungerende og tager sig af sin demente hustru, svinger 

således under indlæggelsen mellem at være klar og relevant og konfus, og plejepersonalet finder ham 

bl.a. sovende i en anden patients seng. For en enkelt af de gamle viser konfusionen sig efter 

indlæggelsen. Børge er således klar og relevant under indlæggelsen, mens han efter udskrivelsen er 

blevet tiltagende konfus, hvilket er grunden til, at datteren på hans vegne takker nej til interviewet.  
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Konfusion eller delirium59 betegner ifølge den geriatriske forskningslitteratur ”en reversibel akut opstået 

forvirringstilstand”, som kan ses som hjernens svar på overbelastning ifm. sygdom (Pedersen & Taudorf 

2016, p. 349) såsom infektioner, dehydratio og medicinforgiftning (Hendriksen & Rønholt 2009, p. 

2631-2632). Schroll taler også om, at konfusion hos gamle kan være et udtryk for, at ”sygdomsproblemet er 

for overvældende” (Schroll 1992a p. 169). Tilstanden udløses typisk hos mennesker med i forvejen 

reducerede reservekapacitet i hjernen, polyfarmaci og lavt funktionsniveau, hvorfor den ofte 

forekommer hos de gamle, hvor disse faktorer er udtalte. Den viser sig med symptomer som forvirring, 

hukommelsessvækkelse og desorientering i tid, sted og egne personlige data (Pedersen & Taudorf 2016, 

p. 349-350). Forskningslitteraturens beskrivelse af konfusion stemmer fint overens med de gamle, hvor 

flere er indlagt med diverse infektioner og dehydratio samt Vigga tillige med medicinforgiftning. De 

gamle frembyder også de karakteristiske symptomer på konfusion. Ifølge forskningslitteraturen er 

symptomerne mest udtalte i aften- og nattetimerne, hvilket jeg også genkender hos de gamle, hvor 

f.eks. Antons forvirring dukker op en aften, efter at han har været flyttet flere gange mellem gang og 

sengestuer. Som nævnt ovenfor er konfusionen ”reversibel”, hvilket vil sige, at den almindeligvis er 

genoprettelig og forbigående, omend det for nogle kan tage måneder at komme sig, mens andre aldrig 

helt gør det. Patienter, som har haft konfusion, er i risiko for senere atter at udvikle konfusion 

(Pedersen & Taudorf 2016, p. 349, 351). Hos de gamle er konfusionen således forbigående og 

forsvundet, da jeg taler med dem efter indlæggelsen med undtagelse af Børge, som udvikler konfusion 

efter, hvilket kan handle om, jf. Schroll, at indlæggelsen har været en overvældende oplevelse for ham. 

De gamle vil jf. forskningen være disponeret for senere at udvikle konfusion f.eks. ifm. fremtidig 

indlæggelse. 

I de gamles indlæggelsesfortællinger er der to forhold koblet til konfusion, som gør sig gældende, og 

som udfordrer mine umiddelbare antagelser ift. konfusion og gamle.  

Min første umiddelbare antagelse var, at de gamle som tidligere har været friske er mere modstands-

dygtige overfor overbelastning ifm. sygdom. Forskningslitteraturen nævner således, at lavt 

funktionsniveau kan være medvirkende til udvikling af konfusion. Det synes ikke at være forholde sig 

sådan, idet flere af de gamle, der før indlæggelsen var velfungerende og friske, også udvikler konfusion. 

Det gør sig f.eks. gældende for Ingvar og Dagmar. Ingvar, som almindeligvis er klar og relevant, bliver 

således konfus på indlæggelsesdag 2-3 og seponerer sit blærekateter, hvilket han senere synes bevidst 

om, idet han ved interviewet tilkendegiver, at der er perioder af indlæggelsen, som han ikke erindrer. 

Dagmar fremtræder også forvirret og desorienteret under indlæggelsen, da jeg kigger forbi og hun kan i 

første omgang ikke genkende mig. En mulig forklaring på, at de alligevel udvikler konfusion, kunne 

findes i deres reducerede reservekapacitet, som pga. deres alder er et vilkår for dem alle.  

Min anden umiddelbare antagelse var, at der er en sammenhæng mellem udviklingen af konfusion og 

antallet af gange, de gamle bliver flyttet. Anton udvikler f.eks. konfusion efter flere flytninger mellem 

afsnit og mellem sengestuer og gang på afsnittene. Den antagelse tager afsæt i den geriatriske 

forskningslitteratur, som i forsøget på at forebygge konfusion anbefaler, at gamle patienter under 

indlæggelsen opholder sig i rolige fysiske omgivelser og gerne enestue, så unødvendige sanseindtryk 

undgås (Pedersen & Taudorf 2016, p. 352) Hertil kommer en anbefaling om, at gamle kun flyttes 

mellem afdelinger i begrænset omfang (Schroll 1992b, p.183-184). I disse anbefalinger ligger implicit, at 

gamle mennesker som udsættes for mange miljøskift har større risiko for at udvikle konfusion. Jeg 

observerede imidlertid, at de rolige omgivelser ikke var nogen garanti. Ingvar og Dagmar oplever begge 

                                                           
59 Konfusion og delirium anvendes som synonymer i den geriatriske forskningslitteratur og i denne afhandling. Jeg gør 
primært brug af konfusion, som måske er det mest kendte af de to betegnelser. 
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kun et enkelt skift fra Akutafdelingen til hjertemedicinsk afsnit, hvor de ligger på hhv. en tosengsstue 

og enestue og udvikler alligevel konfusion. Mine observationer illustrerer således, at de gamle i det hele 

taget er skrøbelige overfor alle former for miljøskift såsom indlæggelse.  

Schroll taler om, at indlæggelse i sig selv udgør en ”risikosituation” for de gamle ift. udviklingen af 

konfusion (Schroll 1992b p. 181). Der er indenfor den geriatriske forskningslitteratur bred enighed om 

at anbefale, at indlæggelsen af gamle mennesker bør undgås (Andersen-Ranberg & Matzen 2016) 

(Ingerslev 2016) (Schroll 1992b). I fald det er nødvendigt, bør man være opmærksom på non-

farmakologisk forebyggelse60såsom etablering af rolige omgivelser, information til de gamle i god tid, 

såfremt flytning er påkrævet, understøttelse af de gamles nuværende fysiske funktionsniveau såsom 

mobilitet, syn og hørelse ved at sikre, at de gamle f.eks. mobiliseres og har deres høreapparater og brille 

samt inddragelse af de gamles pårørende (Pedersen & Taudorf 2016, p. 352). Pårørende kan bidrage til 

at fastholde de gamles identitet under indlæggelsen, hvor som Schroll formulerer det: ”beredskabet til at 

modvirke konfusion er ikke så stort, når alle de holdepunkter i tilværelsen, som fastholdt en i, hvem man er, hvor man 

bor, hvor man er henne og hvilket tidspunkt det er, fjernes” (Schroll 1992b p. 182). De pårørende kan derfor 

fungere som et holdepunkt for de gamle, idet de kender deres historie og hverdagsliv og hvem de var 

før indlæggelsen. Flere af anbefalingerne i den geriatriske forskningslitteratur for at forebygge 

konfusion synes ikke at blive anvendt af de professionelle ift. de gamle. Flere af dem flyttes således flere 

gange, og i Agnes’ tilfælde bliver hun flyttet akut til et andet afsnit med kort varsel omkring midnat. 

Under indlæggelsen mangler flere af dem høreapparater og briller. Gudrun har således svært ved at 

kommunikere med de professionelle pga. manglende høreapparater, mens Jens intet kan læse, før han 

får sine briller ind på dag 4. Hertil kommer, at de pårørende ikke inddrages hos alle de gamle. I Antons 

tilfælde kommer det bag på de professionelle, at han har en søster, mens Bente ikke oplever at blive 

inddraget, selvom hun hjemme holder styr på Jens’ diabetesbehandling.  

En konfusionstilstand hos gamle mennesker er ikke en ufarlig tilstand, idet dødeligheden i den akutte 

fase er sammenlignelig med dødeligheden ved blodprop i hjertet og blodforgiftning. Den øger tillige 

sandsynligheden for f.eks. infektion, fald, forlængelse af indlæggelsen, funktionstab og død (Pedersen 

&Taudorf 2016, p. 349). Hvorvidt nogle af de fulgte gamles indlæggelsesforløb er blevet kompliceret af 

konfusionen, har jeg ikke de nødvendige faglige forudsætninger for at kunne udtale mig om. 

 

En umiddelbart ubetydelig ting vælter de gamle omkuld  

Et fjerde fællestræk og vilkår for flere af de gamles sygdomsbilleder er, at ændringer af fysisk, mental og 

social karakter i deres liv, som i første omgang synes ubetydelige, harmløse og ikke 

sygehusbehandlingskrævende, vælter dem omkuld og udløser den såkaldte ”kaskadereaktion”, som i 

sidste ende fører til deres indlæggelse. Ifølge forskningslitteraturen påvirker den reducerede 

reservekapacitet gamle menneskers funktionsevne, som kan forstås som menneskers evne til at udføre 

fysiske og psykiske aktiviteter samt indgå i sociale sammenhænge. Funktionsevnen opdeles 

almindeligvis i en fysisk, mental og social funktionsevne. Den fysiske refererer til den kropslige 

funktion, som f.eks. mobilitet. Den mentale omhandler kognitive funktioner som indlæring, 

hukommelse og sprog samt emotionelle funktioner som følelser og psykisk mestring. Den sociale 

funktionsevne handler om deltagelse i sociale sammenhænge og om netværk, arbejde og økonomi 

(Hendriksen & Rønholdt 2009, p. 2624-2625) (Ingerslev 2016). Det betyder samtidig en anden form for 

                                                           
60 Effekten af non-farmakologisk behandling og forebyggelse af konfusion er videnskabeligt veldokumenteret (Pedersen & 
Taudorf 2016, p. 352). 
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skrøbelighed hos gamle mennesker, idet en ændring af enhver fysisk, mental eller social art hos dem 

kan føre til ubalance i deres liv og føre til sygdom og eventuel indlæggelse. Schroll nævner f.eks., at en 

brist i det sociale netværk af den, som støtter den gamle i håndtering af sin kroniske sygdom kan være 

udslagsgivende og føre til sygdom og en indlæggelse (Schroll 1983, p. 122). Jens’ fortælling er et 

eksempel på, hvordan en ændring af de sociale rammer eller vilkår i form af hustruens indlæggelse og 

dermed hans fast holdepunkt og støtte i dagligdagen og i håndtering af hans diabetes udløser en 

”kaskadereaktion” af symptomer, som fører til, at han i sidste ende indlægges. Det betyder, at der i de 

professionelles indsatser må tages højde for og sammentænkes fysiske, mentale og sociale forhold.   

 

I ringere forfatning ved udskrivelsen  

Et femte fællestræk ved de gamles sygdomsbilleder er, at selv om størstedelen af dem før indlæggelsen 

er selvhjulpne og uden modtagelse af hjemmehjælp, så udskrives de i en ringere forfatning og med flere 

fysiske funktionstab, hvorfor de må tilknyttes hjemmeplejen. Inden de 13 gamles indlæggelser modtager 

fem (Børge, Gudrun, Jens, Frederik, Hedda) dagligt hjælp fra den kommunale hjemmepleje, syv 

(Anton, Dagmar, Ingvar, Knud, Agnes, Edvard og Carl) modtager ingen hjælp, mens én (Vigga) har 

fået den lige inden indlæggelsen.  

Efter indlæggelsen modtager syv (Børge, Gudrun, Jens, Frederik, Hedda, Anton, Knud) ud af de 13 

fulgte patienter nu dagligt hjemmepleje pga. funktionstab. Både Vigga, Anton og Jens, som var 

selvhjulpne før indlæggelsen, udskrives med funktionstab som fordrer, at de må gå med gangrollator. 

Det overrasker også flere af de gamle selv, at de bliver så syge og så hurtigt kommer i så dårlig 

forfatning. Både Dagmar og Vigga giver udtryk for at være overraskede, idet det for dem kommer som 

”en overraskelse” at ”det hele ramler lige pludselig”, mens det i Knuds tilfælde er sønnen, som finder det 

uforståeligt, at faderens situation kan gå sådan ned af bakke på baggrund af et tre ugers sygdomsforløb. 

Pga. den reducerede reservekapacitet tager det ifølge den geriatriske forskningslitteratur længere tid for 

de gamle patienter at komme sig efter sygdom (Hendriksen & Rønholt 2009, p. 2624) og indlæggelse og 

det kan være med forskellige funktionstab til følge.  Funktionstabene har ofte karakter af tab af fysisk 

og psykisk funktionsevne, men kan også, som i Knuds historie, være kombineret med tab af social 

funktionsevne, idet han går han fra at have været i arbejde som aktiv buschauffør i eget busrejseselskab 

til efter indlæggelsen at skulle indstilles til fratagelse af kørekortet samt udredning for demens. De 

gamles ringere forfatning efter indlæggelsen og behov for tilknytning til hjemmeplejen betyder også, at 

der må være et tæt samarbejde mellem sygehuse og primær sektor omkring de gamles udskrivelser.  

 

Sammenfatning 

De gamles indlæggelsesforløb i et geriatrisk specialeperspektiv tydeliggør, at sygdom og indlæggelsen 

giver dem særlige vilkår og udfordringer på tværs af livsformer. Det drejer sig om komplekse, rodede og 

anderledes sygdomsbilleder med muligheden for udvikling af Olympiadesyndromet, konfusion og delir. 

Ubetydelige ting fører til indlæggelse, og når de siden udskrives, er det i ringere forfatning end før 

udskrivelsen. Vilkår og udfordringer som fordrer behov for hurtig diagnostik og behandling, geriatrisk 

specialviden og sammentænkning af fysiske, psykiske og sociale aspekter i indsatsen til de gamle. Hertil 

kommer ved indlæggelse behovet for etablering af rolige omgivelser, minimering af flytninger af de 

gamle, understøttelse af deres nuværende fysiske funktionsniveau og inddragelse af de pårørende. Ved 

udskrivelsen fordres et tæt samarbejde mellem sygehus og primær sektor. 
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Kapitlets pointer 

Jeg har i dette kapitel forsøgt ud fra hhv. et livsformsperspektiv og et geriatrisk perspektiv at fremstille 

de 13 gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb, deres oplevelser samt de særlige vilkår, styrker, 

udfordringer og behov, det giver dem. De gamles indlæggelsesforløb set i et livsformsperspektiv 

tydeliggør, at træk af deres tidligere analyserede livsformers begrebsverden og måder at navigere på også 

synes at sætte sig igennem i deres fremtoning, navigation, forventninger og oplevelser ifm. 

indlæggelsesforløbet og med forskellige vilkår, styrker og udfordringer til følge. For Jens og Gudrun 

kunne de professionelles viden om deres livsformspraksisser have bidraget med en forklaring på deres 

indlæggelse. De gamles indlæggelsesforløb i et geriatrisk specialeperspektiv tydeliggør, at sygdom og 

indlæggelse giver dem særlige vilkår, udfordringer og behov på tværs af livsformer.  

De to perspektiver synes gensidigt at berige hinanden. Det geriatriske perspektiv bidrager med at tegne 

deres sygdomsbillede og de fysiske, psykiske og sociale funktionsændringer, mens livsformsperspektivet 

kan sige noget om betydningen af det særlige sygdomsbillede for de enkelte gamle afhængigt af 

livsform. F.eks. kan den geriatriske forskning være med at vise og forklare, hvorfor det for flere af de 

gamle tager tid at komme sig efter indlæggelsen og hvilke forskellige former for funktionstab, der følger 

med, mens livsformsperspektivet tydeliggør, hvordan funktionstab efter indlæggelsen opfattes 

forskelligt af f.eks. Jens og Anton med forskellige livsformsbegrebsverdener og med forskellige måde at 

navigere til følge. For Antons vedkommende forsøger han således selv at gå ture med stok og rollator, 

mens Jens modsat vælger at sidde i sin stol, da hjemmeplejen ikke har tilbudt ham genoptræning 

Fremstillingen af deres indlæggelsesforløb, vilkår, styrker, udfordringer og behov bliver vigtige ifm. 

deres møde med sygehusvæsenets indretning og de tre praksisser ifm. deres indlæggelse, hvilket jeg vil 

udfolde i analysen i det følgende kapitel. 
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KAPITEL 12: Mødet med sygehusvæsenets indretning 

 

I dette kapitel fremstilles sygehusvæsnets indretning på Holbæk Sygehus, som den konkret realiseres og 

materialiseres i de 13 gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb. De tre praksisser for hhv. gamle 

medicinske patienter, specialisering og styring forsøges således udfoldet og analyseret for at afdække, 

hvilken betydning, de synes at få i de gamles indlæggelsesforløb.  

Analysen er en praksis- og diskursanalyse af de tre praksissers materialisering og udfoldelse, der tager 

afsæt i den empiri, som jeg har haft mulighed for at tilegne mig via mit nutidige feltarbejde, mens den 

teoretiske trækker på stats- og livsformsteorien og Foucaults begreber. Teorien vil også i dette kapitel 

indgå implicit, ligesom den er udfoldet under afhandlingens teoretiske ramme. Analysen består af en 

kontinuerlig vekselvirkning mellem et indefra- og udefra-perspektiv baseret på både feltobservationer 

og de professionelles italesættelser. I analysen fokuseres på hver af de tre praksissers konkrete 

realisering og materialisering på Holbæk Sygehus, som de på forskellig vis kronologisk træder frem og 

virker i de gamles forløb, fra de indlægges til de udskrives. Det handler om praksissernes mål, midler og 

indlejrede diskurser og selvfølgelige handlemåder. Hver af analyserne af praksisserne efterfølges af en 

sammenfatning, ligesom kapitlet afsluttes med en sammenfatning på baggrund af alle analyserne, hvor 

også samspillet mellem dem udfoldes.  

 

Realiseringen af praksis for gamle medicinske patienter 

De fulgte gamle mødes ifm. deres indlæggelsesforløb på Holbæk Sygehus af en bestemt praksis for 

gamle medicinske patienter. 

 

Akutafdelingen som start 

De gamles indlæggelsesforløb tager sin begyndelse på den akutafdeling som blev oprettet på Holbæk 

Sygehus i 2009. Her indlægges de akut på baggrund af henvisning fra enten egen læge, vagtlæge eller 

alarm 112 med én eller flere af følgende symptomer og diagnoser: ”rygsmerter, mavesmerter, iskiassmerter, 

brystsmerter, feber, vægttab, kvalme, forstoppelse, lavt blodsukker, dyspnø, takykardi, konfusion, svimmelhed, 

faldtendens, fundet på gaden, lavt natrium, dehydratio, infektion, obs UVI og pneumoni”. Akutafdelingen er 

indgangsporten for alle patienter med alle former for akut opstået sygdom, forværring i eksisterende 

sygdom samt diverse skader og traumer, som modtages på baggrund af henvisning enten fra egen læge, 

vagtlæge, alarm 112 samt selvhenvendelse via en akuttelefon. Den består af en akutmodtagelse, en 

skadestue og en akut diagnostisk enhed61(ADE) og modtager patienter døgnet rundt 365 dage om året 

(Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2014). På Akutafdelingen vurderes og behandles de gamle i lighed 

med andre indkomne patienter, af læger og sygeplejersker, og de får samtidig taget diverse blodprøver 

og gennemført undersøgelser. Herefter vil nogle patienter udskrives igen, mens andre forbliver indlagt i 

Akutafdelingens ADE eller visiteres til et af sygehusets specialafdelinger og -afsnit. De gamle forbliver 

indlagt og visiteres til medicinsk afdeling, hvilket er kriterier for inklusion af dem i projektet. Sygehuset 

har 32262 sengepladser til rådighed (Region Sjælland 2016a) fordelt mellem specialafdeling og -afsnit 

                                                           
61 Akut diagnostisk enhed (ADE) er en integreret del af akutafdelingen, som tager sig af kortere indlæggelsesforløb. 
62 Antallet af sengepladser på Holbæk Sygehus er siden feltarbejdet steget til 338 (Region Sjælland 2017a). 
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indenfor medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri og arbejdsmedicin (Region 

Sjælland, 2016b). Sygehusets medicinske afdeling, hvortil de gamle visiteres, udgøres af: det oprindelige 

hjertemedicinske afsnit, det nyoprettede hjertemedicinske afsnit, lungemedicinsk afsnit, nefrologisk 

/endokrinologisk afsnit, gastroenterologisk afsnit, geriatrisk afsnit og apopleksi/rehabiliteringsafsnittet. 

Dagmar, Carl og Agnes udvisiteres til det oprindelige hjertemedicinske afsnit, Anton, Ingvar og Jens det 

nyoprettede hjertemedicinske afsnit, Børge til det nefrologiske/endokrinologiske afsnit, Gudrun og 

Edvard til det gastroenterologiske afsnit, Vigga, Frederik og Agnes til det geriatriske afsnit og Hedda til 

apopleksi/rehabiliteringsafsnittet. 

 

Udflytningen  

Visitationen fra Akutafdelingen af de gamle sker i lighed med andre patienter af Akutafdelingens læger, 

som i samarbejde med den sygeplejefaglige flowkoordinator63 (tidligere koord. spl.) afgør64, hvilke 

specialafdelinger og -afsnit, som patienterne visiteres til.  

Visitationen sker på baggrund af en overordnet visitationsretningslinje på Region Sjællands elektroniske 

dokumentportal D4 indeholdende et ”diagnosekatalog” med en alfabetisk liste over hvilke sygdomme og 

tilstande, som afgør, hvorvidt patienten visiteres til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling. 

Visitationsretningslinjen skal bidrage til: ”at patienterne visiteres til det speciale og den afdeling, hvor deres situation 

mest hensigtsmæssigt kan varetages” (Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2016b). Sygehuset har i den 

forbindelse et slogan, som går igen i forskellige versioner i flere visitationsdokumenter. Sloganet 

hedder: ”Den rigtige patient, i den rigtige seng, på det rigtige tidspunkt, hos det rigtige behandlerteam” 

(Sygehusledelsen, Holbæk Sygehus 2016a) og ”Rette patient i rette seng på rette sted” (Holbæk Sygehus 

2016). Med ”den rigtige” eller ”rette patient” refereres jf. ovennævnte til en patient med en diagnose i 

diagnosekataloget, som placeres i ”den rigtige” eller ”rette seng” på den rigtige specialafdeling og -afsnit 

med ”det rigtige behandlerteam” af professionelle, som er specialiseret i at varetage diagnostik, pleje og 

behandling af netop denne sygdom. ”Det rigtige tidspunkt” handler her om, at udflytningen til 

specialafsnittet sker hurtigst muligt. En flowkoordinator formulerer det således: ”at man når patienten 

kommer ind, hurtigt vurderer hvad handler det her om og hvad er det her for en patient, hvad er det for en formentlig 

sygdom, de har og så placerer dem på et specialafsnit” (Flowkoord. B).  

Udover den overordnede visitationsretningslinje forefindes en instruks gældende for specifikt visitation 

af medicinske patienter, hvori er beskrevet hvilke sygdomme og tilstande, som hører til hver af de 

medicinske specialafsnit. Patienterne i instruksen betegnes afhængigt af det speciale, de tilhører, f.eks. 

hjertepatienter eller nefrologiske patienter, mens flere af de interviewede betegner gruppen som 

”specialepatienter”. Af instruksen fremgår også en række sygdomme og tilstande lige fra diverse 

infektioner til dehydratio, der går under betegnelsen ”intern medicinske65patienter”, som er den gruppe, der 

jf. det historiske perspektiv bliver til på sygehuset i 1990’erne. Ligesom dengang kan den gruppe også i 

dag visiteres til alle de medicinske specialafsnit (Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus 2016) ud fra den 

ledelsesmæssige antagelse, at de skal kunne plejes og behandles på alle de medicinske specialafsnit. En 

af de koordinerende sygeplejersker siger: ”fra vores ledelse er det jo gjort klart, at alle skal kunne behandle de her 

interne patienter” (Koord. spl. C). De koordinerende sygeplejersker anvender sætninger til at beskrive den 

                                                           
63 Flowkoordinatorens og den koordinerende sygeplejerskes funktioner er beskrevet i kapitel 6.  
64 Det er Akutafdelingens visiterende læge betegnet flowmaster, som i tilfælde af uenighed har retten til at bestemme 
specialafdeling og -afsnit (Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2016b). 
65 Intern medicinske refererer til intern medicin, som er en overordnet og bred betegnelse for det lægefaglige speciale 
omfattende diagnostik, behandling og udforskning af medicinske sygdomme (Karle 2017). 
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gruppes sygdomsbillede, som ”fejler 20 ting” (Koord. spl. B) og ”et stort miskmask” (Koord. spl. C). 

Sidstnævnte beskrivelse er den samme, som lægen anvender om Anton, da han indlægges. Visitationen 

af patienter til de medicinske specialafsnit skal jf. instruksen ske: ”primært ud fra hensynet til plads- og 

behandlingsbehov, snarere end de specifikke diagnoser”. Der er i instruksen og i udsagn fra de koordinerende 

sygeplejersker/flowkoordinatorer samtidig nogle diagnoser, som uanset sengepladsbelægningen altid 

skal behandles på et bestemt specialeafsnit, mens de intern medicinske patienter typisk fordeles ud fra 

”et ledigt plads-princip”. En flowkoordinator siger om fordelingen af patienter til de medicinske afsnit:  

”har du en sukkersygekrævende, en eller anden ustabil ting ved din sukkersyge, jamen så skal du op på 

nefrologisk afdeling. Altså har du en arytmi i dit hjerte, så skal du på hjerteafdelingen, altså de patienter, 

kan vi jo ikke flytte rundt til andre specialer, kan man sige (…) og så er der alle de intern medicinske 

patienter, som er dem, som ikke er specialerelaterede. Det er de jo ikke, hvis de er dehydreret, har en 

UVI eller har en lungebetændelse. Hvis man har en lungebetændelse, så behøver man ikke nødvendigvis 

at ligge på lungeafdelingen. De patienter er jo så at sige nogle, vi skal have ud i huset, der hvor der er 

plads” (Flowkoord. B).  

Ifølge de koordinerende sygeplejersker vil patienter, som ”ikke passer ind i kasserne” ift. diagnoserne i 

visitationsinstruksen blive klassificeret som intern medicinske patienter og ligeledes visiteres ud fra ledig 

plads-princippet. Udover de intern medicinske patienter visiteres efter ledig plads-princippet foretages 

der, såfremt der er flere ledige pladser at vælge i mellem, en faglig vurdering ifm. visitationen. Flow-

koordinatorerne gør sig overvejelser ift. de intern medicinske patienter om: ”hvor har de haft et forløb for 

nylig i huset, hvor har de været, hvad har deres problematik været, hvad er det, de kommer med nu” (Flowkoord. A). 

 

De gamle som intern medicinske patienter  

Størstedelen af de gamle klassificeres på baggrund af instruksen for medicinsk afdeling som værende 

intern medicinske patienter. De indlægges med komplekse, rodede og ofte anderledes sygdomsbilleder 

omfattende infektioner og dehydratio, som hører under den intern medicinske kategori, eller med 

noget, som i Gudruns tilfælde ”fundet på gaden”, der ikke kan klassificeres ift. instruksen, og dermed 

automatisk inkluderes under den kategori. Ni af de 13 gamle (Knud, Ingvar, Anton, Jens, Børge, 

Edvard, Gudrun, Vigga, Hedda) visiteres fra Akutafdelingen som intern medicinske patienter, mens fire 

(Dagmar, Agnes, Carl, Frederik) visiteres som specialepatienter. For de ni patienter som klassificeres 

som intern medicinske patienter visiteres syv (Knud, Anton, Jens, Edvard, Gudrun, Vigga og Hedda) 

ud fra et ledigt plads-princip, mens to (Ingvar og Børge) visiteres under hensyntagen til, hvilket af de 

medicinske afsnit, som de har en form for tilknytning til. Ingvar visiteres således til hjertemedicinsk 

afsnit, idet han tidligere samme år har haft en blodprop i hjertet, og Børge visiteres til nefrologisk afsnit, 

fordi han har et særligt permanent blærekateter. I Antons tilfælde ville han, pga. de forhøjede nyretal, 

ifølge lægen egne sig bedst til nefrologisk afsnit, men da der ikke er plads, ender han på en ledig plads 

på det nyoprettede hjertemedicinsk afsnit. For de fire patienter der bliver til specialepatienters 

vedkommende, visiteres Carl, Dagmar og Agnes til hjertemedicinsk afsnit på mistanke om ustabil 

angina pectoris, atrieflimren og lungeemboli66 med henblik på hjerteovervågning, mens Frederik 

visiteres til geriatrisk afsnit med henblik på udredning af faldtendens. 

                                                           
66 Patienterne til hjertemedicinsk afsnit har diagnoser, som ikke jf. inklusionskriterierne er stabile sygdomstilstande. De 
professionelle vurderede imidlertid, at der var meget lille sandsynlighed for de beskrevne diagnoser, og de vurderede, at det 
var forsvarligt, at jeg inkluderede dem.    
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Omvisitationsegnede og flytbare  

Efter at de gamle er ankommet på de medicinske specialafsnit er muligheden, at de behandles der og 

siden udskrives. Det gælder for 10 (Knud, Ingvar, Jens, Børge, Gudrun, Vigga, Hedda, Dagmar, Carl og 

Frederik) ud af de 13 gamle medicinske patienter.  

En anden mulighed er, at de omvisiteres til enten et andet specialafsnit indenfor medicinsk afdeling 

eller til anden specialafdeling f.eks. kirurgisk afdeling. Omvisitationerne sker i samråd mellem 

specialafsnit og flowkoordinatoren (tidligere koord. spl.) enten pga. ændring af patientens diagnose, 

mangel på sengepladser på det pågældende afsnit til modtagelse af nye specialepatienter eller som led i 

håndteringen af afdelingens eller det specifikke specialafsnits overbelægning.67  

For omvisitation pga. ændring af patientens diagnose handler det om, at en patient får ændret sin 

diagnose og dermed sit behov for behandling til en anden specialafdeling eller -afsnit. Omvisitationen 

sker således med afsæt i en faglig specialerelateret begrundelse. En af de koordinerende sygeplejersker 

fortæller f.eks. om en patient på det nyoprettede hjertemedicinsk afsnit med en pneumoni, og hvor der 

opdages et pleuraeksudat, som skal behandles med et lungedræn, hvorfor patienten flyttes til 

lungemedicinsk afsnit, som er specialister i det (Koord. spl. A). Denne type af omvisitation kan internt 

på medicinsk afdeling mellem specialafsnittene ske som et bytte. Hvis det specialafsnit, hvor patienten 

omvisiteres til, ikke har plads, kan man vælge at lave ”en bytter” med typisk en intern medicinsk patient, 

som kan ligge på alle afsnittene. 

En anden begrundelse for omvisitation er, at et specialafsnit har mangel på sengepladser til modtagelse 

af akut indkomne specialepatienter med behov for afsnittets særlige viden og teknologiske kunnen. Det 

drejer sig om patienter med bestemte diagnoser, som uanset om det pågældende specialafsnit har 

overbelægning eller ej, skal visiteres til afsnittet. Det gælder, ifølge instruks og de professionelles 

udsagn, typisk hjertemedicinsk afsnit, som skal modtage akutte hjertepatienter til overvågning, 

lungemedicinsk afsnit, som skal modtage lungepatienter til NIV-behandling og nefrologisk/ 

endokrinologisk afsnit, som skal modtage patienter til dialysebehandling og behandling af diabetisk 

ketoacidose. For at få plads til de akutte specialepatienter kan et specialafsnit derfor være nødsaget til at 

omvisitere patienter, som ikke har behov for afsnittets særlige speciale ekspertise, er i et stabilt forløb 

og har en behandlingsplan.  

En tredje begrundelse for omvisitation handler om håndtering af afdelingen eller specialafsnittets 

overbelægning for at undgå senge på gangen af hensyn til patienternes sikkerhed og brandmyndig-

hederne. Medicinsk Afdeling kunne f.eks. have overbelægning på flere eller alle afdelingens afsnit, 

hvorfor der omvisiteres patienter mellem specialafsnittene i forsøget på at fordele og udligne 

overbelægningen.  En af de koordinerende sygeplejersker siger, da jeg spørger til begrundelsen for 

omvisitationer: ”Det kan også være, at man fordeler overbelægningen ikke også af hensyn til brandmyndighederne, så 

ikke der er en afdeling, der har ti på gangen, og der er nogen, der ikke har nogen” (Koord. spl. A). Det kan betyde, 

at flowkoordinatoren må flytte en patient fra et specialafsnit for at udligne belægningen vel vidende, at 

patienten senere samme dag vil blive flyttet videre eller tilbage til samme afsnit igen. Hun siger: 

”Hvis der er meget overbelægning for eksempel på nefrologisk afdeling, og der så er pladser oppe på 

hjerteafdelingen (...) så må man så flytte fra nefrologerne ned til kardiologerne, fordi der er plads, der er 

                                                           
67 Overbelægning skal forstås som: ”Når antallet af indlagte patienter i en afdeling overstiger antallet af tilgængelige senge” (Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed 2014). Hvert specialafsnit på Holbæk Sygehus har et normeret antal sengepladser og hertil er 
der på specialafsnittene opsat sengepiktogrammer på gangen, hvor afsnittet kan have ekstra senge placeret (Sygehusledelsen, 
Holbæk Sygehus 2016b), hvilket tilsammen udgør det tilgængelige antal senge.  
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nogle tomme pladser, hvilket så en gang imellem er lidt svært, fordi man ved, inderst inde ved man godt, 

at kardiologerne får mellem 10 og 15 akutte patienter i døgnet stort set hver dag, så det er bare et 

spørgsmål om nogle timer måske, man kan bruge nogle pladser dernede” (Flowkoord. B). 

 Og da jeg herefter spørger hvor patienterne så flyttes hen, svarer hun: ”Måske tilbage igen. Det kan man jo 

godt komme ud for” (Flowkoord. B).  

Såfremt Medicinsk Afdeling har overbelægning på samtlige specialeafsnit, så kan de jf. sygehusets 

retningslinje ”Overbelægning – Forebyggelse og håndtering på Holbæk Sygehus”68 låne sengepladser, der kaldes 

”lånesenge”, på kirurgisk eller ortopædkirurgisk afdeling69. For lånesengene gælder, at patienten plejes af 

låneafdelingens plejepersonale, mens det er Medicinsk Afdelings læger, der har ansvar for at gå stuegang 

og følge op på behandlingen mindst én gang dagligt. For patienten i låneseng gælder, at vedkommende 

skal være i et stabilt sygdomsforløb, og der skal foreligge en behandlingsplan samt et forventet 

udskrivningstidspunkt. Hertil kommer, at ”pt. og pårørende skal være medinddraget”. I ordet låneseng ligger 

implicit og står samtidig i retningslinjen, at det kun er en seng, som en anden specialafdeling, i det her 

tilfælde kirurgisk afdeling, stiller til rådighed. Det vil sige, at i det øjeblik kirurgisk afdeling får behov for 

sengen, flyttes patienten tilbage til afsnittet, hvor patienten kommer fra (Sygehusledelsen, Holbæk 

Sygehus, 2016b). De ældre intern medicinske patienter er typisk patienter i lånesenge. En 

flowkoordinator udtrykker det således:  

”Det er typisk for eksempel ældre mennesker med dehydratio, som er blevet optransfunderet, fået noget 

væske og er en lille smule afventende overfor, hvornår skal de egentlig hjem eller nogle patienter der har 

haft en, tit og ofte er det pneumonipatienter som får iv et eller andet, tazoxin (lægemiddel), de kommer 

over og det kan de så ligge og få derovre, kan man sige, og så går medicinerne jo stuegang derovre. Det er 

primært de intern medicinske patienter, det vil jeg sige, UVI, pneumoni” (Flowkoord. B). 

Det er typisk de intern medicinske patienter, som anvendes som byttere for en specialepatient, eller 

som udflyttere for at skabe plads til akut indkomne specialepatienter eller for at udligne belægningen 

både mellem afsnit og afdelinger. En koordinerende sygeplejerske siger, da jeg spørger, hvem der oftest 

omvisiteres: ”Det er nok oftest, at det er intern medicinske, der bliver flyttet rundt” (Koord. spl. B). Det hænger 

sammen med, at den gruppe anses for at være ”omvisitationsegnede” og ”flytbare”, idet de af medicinsk 

afdelingsledelse forventes at kunne behandles på alle de medicinske afsnit. De intern medicinske 

patienter som særlig flytbare var en antagelse, der blev til, da man i 1990’erne begyndte at flytte de 

medicinske patienter mellem afsnittene.  

For tre af de gamle gælder, at de bliver omvisiteret til andre specialafsnit. Anton bliver omvisiteret på 

dag 4, da han pga. sin ”nyreproblematik” overgår fra at være intern medicinsk patient til at være 

nyremedicinsk specialepatient. Edvard bliver omvisiteret på dag 3 pga. hans lungerelaterede symptomer, 

og hvor han overgår fra intern medicinsk patient til enten lungemedicinsk specialepatient eller ”bytter” 

for en patient, som lungemedicinsk afsnit gerne vil have på gastroenterologisk afsnit. Agnes omvisiteres 

flere gange. Første gang da hendes hjertemedicinske diagnose afkræftes, og hun overgår fra at være 

hjertemedicinsk specialepatient til intern medicinsk patient og dermed flytbar. Som der står i journalen: 

”Patienten kan udvisiteres til andet afsnit, såfremt det bliver nødvendigt”. Agnes omvisiteres for at skabe plads til 

akut indkomne hjertepatienter til en ”låneplads” på kirurgisk afsnit pga. overbelægning på alle de 

medicinske afsnit. Herfra bliver hun siden visiteret tilbage til geriatrisk afsnit, angiveligt fordi Medicinsk 

Afdeling igen har sengepladser. 

                                                           
68 Vilkår for lånesenge er detaljeret beskrevet i bilag til retningslinjen.  
69 Kirurgisk og Ortopædkirurgisk Afdeling kan også låne sengepladser på Medicinsk Afdeling. 
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Omvisitationerne forekommer, ifølge de koordinerende sygeplejersker/flowkoordinatorer, flere gange 

dagligt. Det tilstræbes, at omvisitationerne sker i dagtimerne jf. retningslinje vedr. håndtering af 

overbelægning på sygehuset (Sygehusledelsen, Holbæk Sygehus 2016b), mens de i praksis, ifølge de 

koordinerende sygeplejersker/flowkoordinatorer, forekommer i både dagtimerne og de tidlige 

aftentimer. En uskreven regel er dog, at omvisitationerne senest sker kl. 22. Det synes ikke at 

efterkommes i Agnes’ tilfælde. Hun omvisiteres første gang omkring midnat og en gang senere, ligesom 

jeg ifm. feltobservationer af tavlemøderne observerer patienter, som er flyttet op til fem gange. Det 

drejer sig f.eks. om en 79-årig herre med sepsis, luftvejsproblemer og flere kroniske lidelser. Han har 

ligget på fem forskellige afdeling/afsnit, idet han er indlagt i Akutafdelingen og visiteret på baggrund af 

sin akutte tilstand til intensiv afdeling. Da han er færdigbehandlet der, visiteres han til først 

lungemedicinsk afsnit og siden gastroenterologisk afsnit som intern medicinsk patient, som omvisiterer 

ham til nefrologisk/endokrionologisk afsnit for at skabe plads til deres specialepatienter. På 

nefrologisk/endokrionologisk afsnit, hvor jeg hører om ham, registreres han på IMATIS-tavlen70 til at 

kunne udvisiteres igen, da han ikke er nefrologisk specialepatient, hvilket vil blive hans sjette flytning. 

Der forefindes umiddelbart ingen retningslinjer eller instrukser for, hvor mange gange en patient kan 

om- og udvisiteres. En flowkoordinator taler om, at det er et personligt anliggende. Hun siger: ”Der er 

ikke nogen grænser andet end det, som man kan sige, anstændigheden byder, at man kigger på det og siger, er der så nogle 

andre, der skal flyttes i stedet for denne her, som har været flyttet 1, 2 gange i forvejen” (Flowkoord. B).  

 

Omvisitationernes pris  

Anton og Agnes oplever som nævnt at blive flyttet mellem afsnittene, hvilket ingen af dem oplever som 

rart. Det er svært at sige, om det har haft en betydning for dem. Der er dog blandt de interviewede 

professionelle udbredt enighed om, at omvisitationerne har en pris. Udover at de ikke er behagelige for 

patienterne, går information tabt. En koordinerende sygeplejerske giver et eksempel:  

” Vi havde en klagesag for noget tid siden. Der var én, der blev omvisiteret, og patienten nåede faktisk at 

ligge tre steder i løbet af den her indlæggelse og første sted fik at vide, at han havde det her sår i 

hovedbunden, som der skulle have fugtig sårheling. Den information kommer aldrig med det andet sted 

hen, så derfor går der rigtig mange dage, før datteren igen kommer og siger, den her har jeg jo faktisk, den 

her information har jeg givet, og så er det, at så går personalet så i gang med det, efter det hun fortæller. 

Han ender så med at blive flyttet én gang til, og den her information går tragisk nok ikke med igen, og 

derfor er det først, da hun kommer igen, igen og siger det. Og det er jo en helt basal, lillebitte ting altså 

med noget sårpleje, og så er jeg bekymret for andre større ting, der ikke kommer med” (Koord. spl. C). 

Det handler også om forlænget indlæggelsestid på mellem et og to døgns ekstra indlæggelse, fordi 

patienterne mister en stuegang, den dag de flyttes. En overlæge siger: 

”Den afdeling de flytter fra, siger nåh ja fru Nielsen skal over til geriaterne, så hende tager de sig af ikke 

også, fordi de har travlt nok i forvejen, og så bliver der ikke gået stuegang på hende den dag vel, og så 

klokken tre dingler hun ind ovre hos geriaterne, nåh ja men hun er jo lige kommet fra kardiologerne, så 

hende går vi stuegang på i morgen. Det koster en dag hver gang, vi laver det nummer” (Ovl. K). 

Omvisitationerne er særlig problematiske for gamle. En overlæge siger:  

”Er der nogen, der ikke er flytbar, så er det de gamle her, fordi vi havde én i forrige uge. Igen massiv 

overbelægning, låneseng på kirurgisk, så blev vi tvunget til at aflevere én, som var ved at være tæt på 

                                                           
70 En af de elektroniske patientoversigtstavler, som findes på alle sygehusets afdelinger og afsnit (Region Sjælland 2015a). 
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udskrivelse, og så gik patienten jo i delir af at blive flyttet, så der gik jo under 24 timer, så ringede de 

ovre fra kirurgisk og sagde, den her patient kan vi ikke pleje, hun er jo helt… Ja, de er jo nemlig svære 

at pleje de gamle, og specielt når de er gået i delir, så fik vi patienten tilbage” (Ovl. C). 

De gamle kan således risikere at udvikle delir. Som tidligere nævnt er det en alvorlig tilstand, som i 

yderste konsekvens kan føre til døden (Pedersen &Taudorf 2016, p. 349). 

 

Uden interesse for de professionelle  

De fulgte gamle ender typisk som intern medicinske patienter, som ikke synes at have specialafsnittene 

og de professionelles interesse og bevågenhed. Anton og Gudrun har således begge oplevelsen af at 

være uønskede og uinteressante. En koordinerende sygeplejerske siger følgende om de medicinske 

afsnit og de professionelles syn på de gamle intern medicinske patienter: ”De der gamle, som ingen steder 

hører til, de får måske nogle gange ikke den samme interesse som en specialepatient. Nogle gange så hører jeg ordet, aj… 

det er en spændende patient (=specialepatient), hvor jeg bare tænker, gud… Hvis jeg nu skulle komme på sygehuset, så 

håber jeg sandelig, at jeg er en spændende patient, for så er der nogen, der gider interessere sig for mig” (Koord. spl. B). 

De professionelle i specialafsnittene betragter modtagelse af de gamle som ”fejlvisitering” (Koord. spl. 

C.), som en koordinerende sygeplejerske italesætter det, mens en flowkoordinator siger om deres 

indstilling til modtagelse af de intern medicinske patienter: 

”Når de så er ved at være fyldt op og har haft mange patienter måske, så begynder de at skele lidt til de 

intern medicinske og kan godt blive sådan lidt ah... Hvorfor har vi også de to, når vi egentlig har nogen 

på gangen, altså det er de intern medicinske patienter, som man bliver sådan lidt øv over, når man er 

presset, fordi vi skal jo have vores egne patienter, tænker man så. Så er man jo sådan indrettet, at nu har 

man valgt et speciale, så er det jo dem, man gerne vil have” (Flowkoord. B).  

Det er specielt jf. flowkoordinatorer/koordinerende sygeplejersker, når specialafsnittene er presset, at 

italesættelser som ”det er ikke vores patient” dukker op. De professionelle på specialafsnittenes manglende 

interesse for de intern medicinske patienter handler om, at lægernes interesse er koblet til de enkelte 

specialer. En koordinerende sygeplejerske siger: ”Altså, man vil jo aller-, allerhelst have sine specialepatienter, 

fordi det er dem, lægerne har interesse i” (Koord. spl. B). Det kan også handle om, at de intern medicinske 

patienter er mere plejekrævende end specialepatienterne. En sygeplejerske fra det hjertemedicinske 

afsnit siger: ”De kardiologiske patienter er meget yngre, og de er selvhjulpne, så skal de tit bare have rent tøj og 

håndklæder derind, og så klarer de jo selv resten, men man kan sige, nu er det faktisk bedre, fordi vi har ikke så mange 

intern medicinske patienter” (Spl. C). Det betyder også, at såfremt de undgår de intern medicinske patienter, 

så er arbejdspresset: ”ikke så stort, man føler sig ikke stresset på samme måde” (Spl. C). 

 

Svære at ”afsætte” til specialafsnittene  

De professionelles manglende interesse for de gamle intern medicinske patienter betyder, at de kan 

være svære at ”afsætte” til specialafsnittene. Sygeplejersken i Akutafdelingen taler således i Antons 

indlæggelsesforløb om, at gøre ham ”appetitlig” inden udflytningen til et medicinsk specialafsnit, hvori 

implicit ligger en forståelse af, at han så er nemmere at afsætte. I sygeplejerskens ”salgstale” til det 

modtagende afsnit omtales han med sætninger som ”sød, rar”, ”fuldstændig knivskarp”, ”passer sig selv”, ”har 

ingen hjælp overhovedet” og ”fuldstændig frisk”. 
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Med sygehusets udvikling jf. det historiske kapitel til en produktionsvirksomhed, der i dag står for 

produktionen af raske borgere, synes patienterne at være blevet til produkter. Handelsmetaforer 

gennemsyrer de professionelles italesættelser af visitationerne af patienterne, hvoraf spændende, søde, 

rare patienter med den rette diagnose er nemmere at afsætte til specialafsnittene end intern medicinske 

patienter. Den koordinerende sygeplejerske siger: ”Man kan jo gøre det på mange måder og sige, aj… Jeg har 

simpelthen fundet den sødeste dame eller den rareste mand her til jer. Så man prøver at sælge, hvis man nu tænker, hvis 

man siger, jeg har en tung plejehjemsbeboer til jer, så er stemningen jo allerede røget, det gider man jo ikke ” og ”jeg har 

lige fundet en patient til dig, prøv lige at høre den her, er hun ikke spændende” og ”en ældre patient, som er kommet ind 

med febrilia, lidt lavt blodtryk, det kan man meget hurtig sige, det er en sepsispatient, jeg melder her til jer, end at det er 

en intern medicinsk. Sepsis lyder bedre end intern medicinsk. Altså, så man kan jo veje sine ord” (Koord. spl. B).  

 

De gamle burde ikke indlægges  

Der eksisterer blandt de professionelle, i tråd med den nationale politiske agenda, en generel og 

gennemgående opfattelse af, at de gamle ikke burde indlægges, men i stedet burde blive derhjemme 

eller i tilbud i primær sektor. En flowkoordinator udtrykker det således: ”Mange af dem kommer som en 

nødløsning på sygehuset, men det burde de egentlig ikke komme. Man burde kunne klare det på en eller anden måde i 

deres egne omgivelser med en eller anden, hvad skal man sige øget fokus på behandling i eget hjem eller sundhedscenter eller 

aflastningspladser i kommunen” (Flowkoord. B). Med denne tilgang er det også klart, at indlæggelse af de 

gamle er forbundet med ”en nødløsning”. Udover at de professionelle ser de gamle som primær sektors 

opgave, så handler det også om, at sygehuset ikke er indrettet eller egnet til de gamle med deres særlige 

udfordringer ved sygdom. Pga. deres klassificering som intern medicinske patienter flyttes de gamle 

hyppigt rundt og placeres på gangen. En koordinerende sygeplejerske siger: ”Altså man håber jo, at de 

kommer et sted hen, hvor de ikke skal ligge på gangen, og hvor der ikke er for meget uro og alt sådan noget. Det er da en 

udfordring for alle ældre mennesker at komme på sygehuset ikke. Det er jo et helvede for dem, for at sige det mildt” og 

samme siger også: ”Når du er udfordret dels på din alder, dels på din mobilitet, dels på din hjerne måske pga. sygdom 

eller demens eller et eller andet, så er du jo helt hægtet af i sådan et miljø” (Koord. spl. A). Det betyder, at de 

professionelle oplever, at de gamle bliver syge af indlæggelserne. En afdelingssygeplejerske siger: ”De 

bliver syge af at komme herind. De bliver forvirrede. De går i delir. De falder. De får urinvejsinfektion”. (Afd. spl. G). 

Flere af de professionelle udtrykker, at det er synd for de gamle med sygehusets praksis. En overlæge 

siger: ”De er lidt opfattet som værende lidt i vejen eller et nødvendigt onde eller sådan noget, nåh ja hmmm hvor skal vi 

gøre af dem ikke altså, det er efter, hvor der er plads, og det synes jeg er synd for de intern medicinske patienter" (Ovl. 

R), og en sygeplejerske siger:  

”Jeg kan godt få sådan en følelse åh... Det er en af de der patienter, som kan ligge hvor som helst, det vil 

sige, når vi har rigtig mange meget specialespecifikke, så er det ham, der ryger ud, nu er han så uheldig, at 

han er en af dem, der kan ligge alle vegne, så når næste afdeling har en meget specialespecifik, nåh.. men 

så kan han ryge ud igen, altså det er jo lidt forfærdeligt eller det er meget forfærdeligt faktisk, at altså jeg 

synes sgu, det er synd for de patienter” (Spl. A).  

Der er bred enighed blandt de professionelle om, at hvis de gamle skal være indlagt, så får de den 

bedste pleje og behandling på de geriatriske afsnit. En sygeplejerske siger med reference til de gamle: 

”Dem, der måske får det bedste forløb, det er tit dem, der bliver indlagt på geriatrisk afdeling, hvor de har nogle læger, 

som er meget, hvad skal man sige, bredt orienteret” (Spl. B). En overlæge siger: ”Altså hvis de kommer ind med en 

værre gang hulter til bulter, og det ikke er til at se, hvad der er hovedproblemet, så ligger de sgu bedst hos geriaterne” 

(Ovl. H).  
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Tavlemøderne  

Udover at de gamles indlæggelsesforløb bestemmes af visitationer og omvisitationer, bestemmes de 

også på de daglige tavlemøder på de medicinske afsnit, hvor de professionelle mødes, gennemgår og 

drøfter deres forløb, behandling, undersøgelser og fastsætter datoen for deres udskrivning. De 13 

gamles indlæggelsesforløb blev således drøftet og justeret ved daglige tavlemøderne på de enkelte 

specialafsnit. Indlæggelsesforløb som fører til, at de udskrives efter mellem 2 og 15 dages indlæggelse. 

Tavlemødernes struktur, fokus og deltagere varierer fra afsnit til afsnit, hvilket jeg vil uddybe under 

udfoldelsen og materialiseringen af praksis for specialisering.  

 

Inddragelsen af de pårørende  

I den praksis for gamle medicinske patienter, som realiseres i de gamles indlæggelsesforløb, synes der at 

være knyttet en bestemt form for inddragelse af de pårørende.  

Det handler om inddragelse under indlæggelsen ift. opgaver af plejemæssig og omsorgsmæssig karakter, 

som de professionelle almindeligvis har taget sig af. I Børges tilfælde er det datteren, der varetager 

opgaver såsom at rette faderens hovedpude, hjælpe ham med maden og på toilettet, mens det i 

Gudruns tilfælde er svigerdatteren, der vasker og renser hendes negle og hænder, da de professionelle 

angiver ikke at have tid. 

Det handler desuden om inddragelse ifm. udskrivelser af de gamle. For Carl, Jens, Edvard, Hedda og 

Knud deltager de pårørende i udskrivnings- og lægesamtaler, mens Knuds søn også orienteres af en 

læge om fratagelse af faderens kørekort. Flere af de pårørende inddrages også i fremadrettede praktiske 

foranstaltninger ifm. udskrivelsen. I Knuds tilfælde inddrages sønnen og svigerdatteren ift. at indkøbe 

medicindoseringsæsker og hente ham på sygehuset, mens Viggas barnebarn sørger for at hente ting på 

hjælpemiddelcentralen og aftale med hjemmeplejen, inden hendes udskrivelse. Gudruns søn Peter 

overtager efter udskrivelsen igen alle de praktiske ting vedr. moderen. I Frederiks og Edvards tilfælde er 

det hhv. Frederiks datter og Edvards hustru, som henter dem. De pårørendes inddragelse kan her ses 

som de professionelles forsøg på at få de gamles udskrivelser til at forløbe hurtigt og smidigt. 

For de gamle, hvor de pårørende ikke inddrages, handler det om, at de ikke ønsker det. Som i Dagmars 

tilfælde. For Agnes, Carl og Ingvars vedkommende drejer det sig om, at indlæggelsen ikke har ført til 

større ændringer af deres hjemlige forhold, hvorfor der ikke er behov for inddragelse og aktivering af 

de pårørende. Agnes ønsker ikke hjælp og udskrives uden yderligere foranstaltninger, mens Carl kun 

skønnes at have behov for opfølgning hos egen læge. Ingvar udskrives med en mindre ændring i form 

af en hjemmesygeplejerske til medicindosering. I Antons tilfælde er de professionelle ikke vidne om, at 

han har pårørende før lige inden udskrivelsen, hvilket måske handler om, at det er ifm. udskrivelsen, at 

de professionelle er interesseret i at få inddraget de pårørende. Det aftales således med Antons søster, at 

hun skal være og tage imod ham, da han kommer hjem. 

De pårørende synes derimod ikke at blive inddraget ift. at kunne give viden om de gamles liv før 

indlæggelsen, hvilket ikke synes at have plejepersonalets interesse og bevågenhed. Plejepersonalet 

benytter sig f.eks. ikke af muligheden for at spørge Knuds søn og svigerdatter om hans liv inden 

indlæggelsen, hvilket der synes at have været rig lejlighed til, da de har været til stede dagligt under hans 

indlæggelse og gerne stiller sig til rådighed for oplysninger. Det er svigerdatteren, som giver lægerne 

viden om tiden op til Knuds indlæggelse. Viden om hans aktive chaufførliv kunne have været nyttig ift. 

at forstå hans optagethed af fratagelse af kørekortet, som en sygeplejerske med plejeansvar for ham 
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udtrykker forundring over. Ved at have indhentet denne viden fra de pårørende, kunne hun måske i 

højere grad have forstået kørekortets betydningen for Knud og have hjulpet ham. Plejepersonalets 

manglende efterspørgsel af de pårørendes viden om de gamles liv kan tolkes som manglende 

bevågenhed ift. de gamles liv før. Plejepersonalet synes heller ikke at benytte muligheden og søge viden 

om Jens’ liv hos hustruen Bente, som hjemme står for alt vedr. Jens’ sukkersyge. Bente udtrykker selv 

frustration over ikke at blive inddraget, og hun ringer dagligt for at videregive sine oplysninger om 

forholdene hjemme.  Bente kunne have bidraget med viden, som kunne have givet en baggrund for og 

forklaring på indlæggelsen. Da Bente ved den første udskrivelsessamtale er til stede og bliver hørt, 

medfører det, at Jens forbliver indlagt til videre undersøgelse og udredning. 

 

Sammenfatning 

Praksis for gamle medicinske patienter, som den realiseres i de gamles indlæggelsesforløb, synes at være 

kendetegnende ved, at gamle pga. deres rodede og anderledes sygdomsbilleder typisk kategoriseres som 

intern medicinske patienter. Det sker for størstedelen af de gamle, mens et fåtal af dem kategoriseres 

som specialepatienter. 

Kategoriseringen som intern medicinske patienter betyder, at de gamle typisk ud fra et ledigt plads-

princip flyttes til det medicinske afsnit, som har plads. Såfremt der er flere ledige pladser forsøges at 

tages højde for, hvad det er for et medicinske speciale, som synes mest egnet ift. de gamles 

sygdomsbillede, eller hvor de måske tidligere har været indlagt.  

Kategoriseringen betyder også, at i fald der mangler pladser til specialepatienter på det pågældende 

specialafsnit, hvor de gamle ligger, kan det blive aktuelt at flytte dem til et nyt medicinsk afsnit, en 

låneseng eller bytte dem for en anden patient. Det sker for flere af de gamle. Omvisitationer kan, ifølge 

de professionelle, have betydning for de gamle i form af kommunikation som går tabt, længere 

indlæggelse, konfusion og delir. Inddragelsen af de pårørende i de gamles forløb synes at have karakter 

af en aktivering af dem ift. at påtage sig opgaver af pleje- og omsorgsmæssig karakter under 

indlæggelsen og opgaver af praktisk karakter ifm. udskrivelsen, så den forløber hurtigt og smidigt. 

Med den beskrevne praksis for gamle, hvor de gøres til intern medicinske patienter, opleves de som 

interesseløse og ”ikke vores patient” af de professionelle, som foretrækker at pleje og behandle ”egne” 

specialepatienter. De professionelle ser de gamle som en gruppe, der ikke burde indlægges, men i stedet 

blive hjemme eller i tilbud i primær sektor. Det er i tråd med den nationale agenda, men handler også 

om, at sygehusvæsenets indretning og praksis ikke er til gavn for de gamle med deres udfordringer ved 

sygdom. De professionelle ser indretningen og praksissen som ”synd” for de gamle. 

 

Realiseringen af specialiseringspraksissen 

De gamle mødes ifm. deres indlæggelse tillige med en praksis for specialisering, som virker i deres 

forløb som en ”fordelingsnøgle” og som forskellige ”specialepraksisser”. 

 

Fordelingsnøgle  

Når de gamle indlægges i Akutafdelingen bliver de på baggrund af henvisningsdiagnose og symptomer 

sammenholdt med de professionelles vurdering ud fra et ”diagnosekatalog” og medicinsk afdelings-
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instruks over medicinske sygdomme og tilstande klassificeret som tilhørende enten et specifikt special-

afsnit eller gruppen af intern medicinske patienter. ”Diagnosekatalog” og medicinsk instruks bygger på 

den lægelige specialiseringstankegang, som derved bliver en fordelingsnøgle ift. de gamle. Denne 

specialiseringstankegang blev udfoldet i 1930’erne med sygehusets ændring fra amts- til centralsygehus. 

Størstedelen af de gamle bliver qua deres rodede sygdomsbilleder og mange diagnoser og symptomer 

med brug af fordelingsnøglen klassificeret som intern medicinske patienter. Med den klassificering 

bliver de en form for specialeløse, idet de er medicinske patienter, men da alle de medicinske afsnit 

herudover er yderligere specialiseret, hører de både til og ikke til på alle specialafsnittene. En overlæge 

betegner de gamle intern medicinske patienter som ”herreløse”. Herren må her forstås som speciallægen. 

De gamle synes med deres sygdomsbilleder samtidig at opfylde de geriatriske specialekriterier og at 

kunne klassificeres som geriatriske specialepatienter og indgå i sygehusets akut geriatrikoncept. Det 

fremgår således af den medicinske afdelingsinstruks, at det geriatriske speciale: ”modtager patienter 65 år og 

ældre med multimorbiditet og tilstande, der ikke kræver anden specialafdeling” (Medicinsk Afdeling, Holbæk 

Sygehus 2016). Det er også det speciale, som de professionelle anser som bedst egnet til at tage sig af de 

gamle. Det er dog kun Frederik, der klassificeres som geriatrisk specialepatient. Det synes at handle om, 

at der ikke eksisterer den fornødne fysiske eller lægelige kapacitet. Den geriatriske afdelings-

sygeplejerske siger: ”Jeg så gerne, at der var en kæmpestor geriatrisk afdeling. Så var der ikke nogen patienter, der 

skulle flyttes rundt fem gange i indlæggelsesforløbet. Så var der noget personale og en lægegruppe, som virkelig interesserede 

sig for den her patientgruppe” (Afd. spl. G). Den geriatriske overlæge taler om, at det ville være oplagt med 

en større geriatrisk kapacitet, ”hvis ellers vi kunne få uddannet nogle flere geriatere” (Ovl. C). 

 

Særlige specialepraksisser  

De gamle udflyttes fra Akutafdelingen til de forskellige medicinske specialafsnit, og for en stor del af 

dem pga. deres intern medicinske patient-mærkat vilkårligt på baggrund af ledig plads-princippet og ud 

fra den antagelse, at de vil modtage samme pleje og behandling uanset specialafsnit. De medicinske 

specialafsnit synes at have hver deres praksis med særlige træk og kendetegn, som sætter sig igennem i 

afsnittenes fysiske indretning, placering, vilkår, tavlemøders struktur og fokus samt de professionelles 

fremtræden, sprogbrug og sygeplejedokumentation. Den største kontrast og forskellighed synes at være 

mellem det oprindelige hjertemedicinske afsnit og de to geriatriske afsnit, hvorfor de afsnit bruges til at 

eksemplificere og tydeliggøre forskellighederne mellem specialafsnittene.  

 

De medicinske specialafsnits særlige træk og kendetegn  

Det oprindelige hjertemedicinske afsnit er kendetegnet ved døgnet rundt at modtage og behandle 

akutte hjertepatienter, som kommer både fra Akutafdelingen samt direkte i afsnittet udefra med 

lægeambulancen. Afsnittet modtager gennemsnitligt mellem 10-12 nye patienter pr. døgn i afsnittets 23 

sengepladser, og den gennemsnitlige liggetid varierer mellem 1,7-2,2 døgn. Der er således ”cirka 50 % 

udskiftning hver dag” (Afd. spl. K). Det høje flow af patienter ind og ud af afsnittet gør, at afdelings-

sygeplejersken betegner afsnittet som en ”banegård”. Afsnittet modtager almindeligvis ikke intern 

medicinske patienter. En koordinerende sygeplejerske siger om hjertemedicinsk afsnit: ”Der visiterer vi jo 

ikke så mange af de almen medicinske patienter til dem, medmindre vi er helt i bekneb med pladser, fordi de vælter jo 

lynhurtig ind ad døren nede hos dem, så de bliver fyldt op” (Koord. spl. A). Såfremt afsnittet har intern 

medicinske patienter forholder det sig, som afdelingssygeplejersken beskriver: ”De får altså nok ikke den 
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største opmærksomhed, det må jeg sige, ikke fordi vi ikke vil dem, men fordi de bare, nåh okay de lever” (Afd. spl. K). 

Afsnittet modtager dog patienter fra andre afsnit ”hvis der er en kardiologisk sammenhæng” (Afd. spl. K). 

Afsnittet omvisiterer derimod patienter, som ændres fra at være hjertepatienter til intern medicinske 

patienter for at skabe plads til de akutte hjertepatienter, hvilket én af de gamle, Agnes, er et eksempel 

på. Hjertepatienterne er både unge og gamle og er kendetegnede ved at komme ind i en akut og ofte 

livstruende tilstand, hvorefter de behandles og udskrives igen. Størstedelen er selvhjulpne og har ikke 

behov for hjælp til personlig pleje. Afdelingssygeplejersken siger: ”ikke den fysiske pleje, der fylder allermest 

her” (Afd. spl. K). Afsnittet er bemandet med speciallæger i kardiologi, læger i uddannelsesforløb og 

sygeplejersker, hvoraf flere sygeplejersker har kardiologisk efteruddannelse. Ifølge afdelings-

sygeplejersken er der ingen ubesatte sygeplejerskestillinger, og hun har flere uopfordrede ansøgninger i 

skuffen. Sygeplejerskerne værdsætter at være ansat her, hvilket illustreres ved et tilfældigt møde på 

gangen på hjertemedicinsk afsnit med en tidligere sygeplejestuderende, som nu er blevet sygeplejerske. 

Den studerende udbryder smilende: ”Det havde du nok ikke regnet med, at jeg endte her” med reference til, at 

vedkommende ikke var én af de mest ”flittige” studerende under studiet. Sygeplejersken fortæller videre 

om kollegaerne på afsnittet at: ”Det her nok er de dygtigste sygeplejersker, jeg har mødt. De er jo små læger” og 

sygeplejersken er ”stolt af at arbejde her” og ville gerne indlægges her, hvis vedkommende blev syg. Den 

”dygtige sygeplejerske” kobles her til at besidde lægers viden, færdigheder og kompetencer. 

De geriatriske afsnit udgøres af et rehabiliteringsafsnit og et geriatrisk afsnit, og de er kendetegnede ved 

at genoptræne apopleksipatienter samt at behandle og genoptræne patienter over 65 år, som ”fejler mange 

forskellige ting” og udgør ”en blandet landhandel” (Afd. spl. G). Rehabiliteringsafsnittet modtager 

apopleksipatienter til genoptræning fra Roskilde Sygehus i dagtimerne, ligesom det geriatriske afsnit 

prioriterer at modtage de gamle patienter i dagtimerne, som typisk er visiteret af de geriatriske læger, 

som dagligt under funktionen ”geriatrisk sweeper” går på Akutafdelingen og de andre afsnit og ”screener” 

for at finde egnede geriatriske kandidater. Begge afsnit modtager ved overbelægning intern medicinske 

patienter på alle tider af døgnet. De geriatriske afsnit ”sørger for at få fyldt deres afdelinger op inden vagtstart, 

netop fordi de ikke bryder sig om at få patienter i løbet af vagten (…) så håndplukker de patienterne rundt fra de andre 

afdelinger i dagtiden” (Koord. spl. D). Ifølge afdelingssygeplejersken på geriatrisk afsnit handler det om, at 

de gerne vil modtage de intern medicinske patienter, men foretrækker, at det foregår i ro og mag i 

dagtimerne. Rehabiliteringsafsnittet omvisiterer fortrinsvis disse patienter til det geriatrisk afsnit for at 

gøre plads til apopleksipatienter, mens det geriatrisk ikke omvisiterer patienter til andre afsnit, 

medmindre det er specialepatienter, der har behov for specialbehandling på et andet afsnit f.eks. dialyse 

eller hjerteovervågning. Kendetegnende for afsnittenes patientgruppe er, at de ofte er ældre. Nogle 

apopleksipatienter er dog yngre. Patienterne er ofte fysisk plejekrævende. En af afdelings-

sygeplejerskerne siger: ”Der er tungt her også. Patienterne kan jo ikke ret meget (…) Du ser næsten aldrig patienter 

gå på gangen, og det er fordi, det er de multisyge, meget plejekrævende patienter vi har” (Afd. spl. G). På 

rehabiliteringsafsnittet er den gennemsnitlige liggetid på 12-13 døgn og på det geriatriske 7,2 døgn. Den 

gennemsnitlige liggetid er faldet på begge afsnit efter, at kommunerne ifm. Strukturreformen har 

overtaget genoptræningen. Afdelingssygeplejersken siger: ”for en geriatrisk patient lå den i hvert fald på 16, 

17, 18, 19, 20 dage og det gør den ikke mere ” (Afd. spl. G). Afsnittenes udskrivelser sker ikke fra time til 

time, men kræver flere dages planlægning, da det pga. patienternes tilstand indgår koordination med 

hjemmeplejen. Det eksemplificeres i Viggas tilfælde, hvor der i sygeplejedokumentationen står, at hun: 

”allertidligst kan komme hjem tirsdag pga. koordineringen med hjemmeplejen”. Afsnittet er bemandet med 

speciallæger i geriatri og neurologi, læger i uddannelsesforløb, sygeplejersker og SSA’er. Afsnittene har i 

modsætning til det hjertemedicinske afsnit store udfordringer med især rekruttering af sygeplejersker, 

og begge afsnit har ubesatte sygeplejerskestillinger. Ifølge afdelingssygeplejerskerne handler det om, at 
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de kæmper med at: ”geriatrien har jo i mange år, det har ikke været hot at være på en geriatrisk afdeling” (Afd. spl. 

G) og ”geriatrien har vi et ry for at være enormt tungt, et enormt fysisk tungt speciale og lange, lange, lange indlæggelser” 

(Afd. spl. A). Jeg møder også på det geriatriske afsnit en tidligere sygeplejestuderende, som nu er 

sygeplejerske. Hendes fremstilling tegner også et billede af afsnittet. Hun har valgt at være på geriatrisk 

nogle år for at opnå en sygeplejebasis viden, hvorefter hun vil videre. Patienternes kompleksitet og 

mange sygdomme giver hende kontinuerligt nye kompetencer. Hun oplever det utilfredsstillende, at de 

på afsnittet ikke har det fornødne plejepersonale og tid, og tit må gå på kompromis med plejen. 

 

Forskelle i indretning og placering   

Specialafsnittenes særlige træk og kendetegn synes at træde frem i deres indretning. Hjertemedicinsk 

afsnit kan ses at være indrettet til det høje flow, der kendetegner afsnittet. Afsnittet består af en L-

formet lang gang med enkelte ophængte billeder og uden borde, stole eller medicinsk udstyr, som kan 

stå i vejen for de mange akutte patienter ind og ud. Hjerteafsnittet har desuden i enden ad gangen 

indrettet en ”udskrivningslounge” bestående af to ”behandlerstole”, hvor patienter, der skal udskrives, kan 

sidde i stedet for at optage pladser på stuerne. Som afdelingssygeplejersken siger: ”Så får vi ryddet pladsen 

så vi kan få en ny en ind, så vi ikke skal have patienter på gangene” (Afd. spl. K). Det er en tilsvarende 

”udskrivelseslounge”, som Ingvar er lidt forundret over at blive placeret i på udskrivelsesdagen på det 

nyoprettede hjertemedicinske afsnit. De geriatriske afsnit er indrettet med et hjemligt islæt, som 

harmonerer med, at de geriatriske patienter typisk har længere ophold. Begge de geriatriske afsnit består 

af L-formede gange med en opholdsstue i den ene ende. Der er, udover medicinsk udstyr, borde med 

blomstrede voksduge, stole med puder og flere billeder på væggene.    

Den geografiske placering af de medicinske specialafsnit synes også at kunne knyttes til afsnittenes 

særlige kendetegn. Det hjertemedicinske afsnit er placeret centralt ved sygehusets hovedindgang og 

information på 1. salen oppe over Akutafdelingen, hvortil er knyttet indgangen for ambulancer. Det 

synes meningsgivende ift., at det er fra Akutafdelingen og lægeambulancerne, at afsnittet hele døgnet 

modtager akutte patienter. De geriatriske afsnit er placeret ovenpå hinanden decentralt i en 

endebygning af bygningsmassen med det hjertemedicinske afsnit, hvilket kunne være meningsgivende 

ift. det langt mindre patientflow. Det hjertemedicinske afsnit er samtidig placeret i de nyeste af 

sygehusets bygninger fra 00’erne, hvilket afsnittets gang vidner om, idet den fremtræder ny og velholdt. 

De geriatriske afsnit er placeret i det ældste af sygehusets eksisterende bygninger, 1927-bygningen, og 

afsnittene fremtræder gamle, slidte og lappede, hvilket f.eks. afsnittenes gange med gulve med lappede 

overgange mellem terrazzo- og linoleumsgulve vidner om.  

 

Specialafsnittenes vilkår  

Den geografiske placering kunne være et udtryk for et særligt prestigehierarki mellem de lægefaglige 

specialer og mellem sygdomme, som jf. bl.a. Dag Albums forskning71 synes at eksistere. Hans forskning 

viser, at lægefaglige specialer forbundet med varetagelse af akut sygdom lokaliseret i vitale organer som 

hjerte eller hjerne, og hvor hurtig behandling med moderne teknologi er succesfuld, synes at besidde 

høj prestige. Lægefaglige specialer forbundet med sygdom, som ikke kan knyttes til et specifikt organ, er 

                                                           
71 Albums forskning i et prestigehierarki i det medicinske felt tager afsæt i en norsk kontekst og organisering af 
sundhedsvæsenet. Jeg antager, at et lignede prestigehierarki kunne eksistere i Danmark, idet specialiseringen i Norge synes 
identisk med specialiseringen i Danmark (Sundhedsministeriet, 2000). 
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kronisk, typisk rammer ældre og hvor behandlingseffekt ikke er synlig, synes derimod at rangere lavt i 

prestigehierarkiet (Album & Engebretsen 2013). Det hjertemedicinske og de geriatriske afsnit kan ud 

fra Albums forskning ses som eksempler på specialer med hhv. høj og lav prestige, hvilket kan 

analyseres at give dem særlige vilkår og måske privilegier i form af afsnittenes placering og fysiske stand. 

Det kan synes naturligt, at det hjertemedicinske afsnit og Akutafdelingen er placeret tæt på hinanden og 

nær indgangen for ambulancer, men det behøvede ikke nødvendigvis være placeret i de nyeste 

bygninger. Jeg synes således i placeringen af de medicinske specialafsnit at se en sammenhæng mellem 

afsnittenes prestige og placering. De akutte specialeafsnit (det oprindelige og nyoprettede 

hjertemedicinske afsnit og Akutafdelingen) og dermed prestigefyldte er således placeret i den nyeste 

bygningsdel af sygehuset, mens de mindre akutte specialafsnit (De geriatriske afsnit og det 

gastroenterologiske afsnit72) og dermed mindre prestigefyldte er placeret i de ældste bygninger.  

Eksistensen af et prestigehierarki mellem de medicinske specialafsnit underbygges af mine 

feltobservationer, hvor jeg observerer, at specialer og speciallæger ikke har de samme vilkår, rammer og 

privilegier. Det hjertemedicinske afsnit synes her at have særlige vilkår eller privilegier, hvilket 

eksemplificeres med to episoder fra mine feltobservationer.  

Den første episode udspiller sig, da hjertemedicinsk afsnit pga. sygdom mangler en speciallæge til at gå 

stuegang, hvorfor medicinsk afdelingsledelse henvender sig på et af de andre afsnit, hvor jeg 

gennemfører feltobservationer. Afdelingsledelsen beder her en speciallæge i intern medicin om at gå 

hjertemedicinsk afsnit. Speciallægen nægter med den begrundelse, at de kun er to læger til at varetage 

stuegangen på 24 ”svært syge” patienter, hvoraf fire ligger på gangen. Speciallægen siger også: ”Nogle af de 

andre specialer må da kunne afgive en læge for en gangs skyld”, hvilket jeg tolker, som at det ikke er første gang, 

at det sker. Afdelingsledelsen dikterer herefter overlægen at gå på det hjertemedicinsk afsnit. De 

pointerer, at der på hjertemedicinsk afsnit kun er en overlæge og ”så er det jo hjertepatienter”. Valget af 

speciallægen i intern medicin synes ikke tilfældigt, idet jeg et par dage senere taler med andre overlæger, 

som ser det som indlysende og selvfølgeligt, at det er den pågældende speciallæge som dikteres. Som én 

af overlægen udtrykker det, så er den valgte speciallæge ”er jo intern mediciner og tilhører jo som sådan ikke et 

speciale længere” med reference til nedlæggelse af intern medicin som lægefagligt speciale i 2004. 

Speciallægen kan således med nedlæggelsen ikke have samme vilkår. 

Den anden episode udspiller sig ifm. observationerne af tavlemødet på et af de geriatriske afsnit. En 

læge fortæller, inden tavlemødet går i gang, at alle lægerne på de medicinske afsnit til deres fælles 

morgenkonference er blevet pålagt at gå stuegang på det nyoprettede hjertemedicinske afsnit på 1-2 

patienter pr. speciale. Begrundelsen for at de kardiologiske læger ikke selv kan varetage stuegang på det 

afsnit, som to måneder tidligere er blevet til et hjertemedicinsk afsnit, er, at de ikke er nok speciallæger. 

Den ”ekstra” stuegang har resulteret i, at de kardiologiske læger ikke har været i stand til at leve op til 

hjertepakkerne, som er politisk bestemt og skal prioriteres, hvorfor de andre specialer må træde til. De 

geriatriske læger udtrykker dyb frustration, da de tilsvarende mangler speciallæger.  

Speciallægerne synes desuden at være bevidst om deres position og betydning afhængigt af indplacering 

i specialehierarkiet. Det er tydeligt i inklusionen til interview ifm. ph.d.-projektet. En kardiologisk 

overlæge krævede sig betalt for timer brugt på interview, den geriatriske overlæge takkede ja med det 

samme, mens den intern medicinske overlæge i første omgang takkede nej, da overlægen ikke mente at 

kunne bidrage med noget nyttigt. 

                                                           
72 Det gastroenterologiske specialafsnit er specialiseret i mave- og tarmsygdomme, som pga. sygdommenes lokalisering 
længere nede i kroppen jf. Album er forbundet med mindre prestige (Album & Engebretsen 2013). 
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Forskelle i tavlemødernes struktur og fokus 

Specialafsnittenes særlige træk og kendetegn synes også at forplante sig i strukturen, fokus og 

vægtningen på specialafsnittenes tavlemøder.   

Det hjertemedicinske afsnits tavlemøde har til formål at skabe overblik over afsnittets patienter, 

patientforløb og antallet af udskrivelser. Afdelingssygeplejersken siger om tavlemødets formål: ”give et 

blik for, hvad er for patienter vi har, hvad er det for nogle patientforløb, vi har her, og hvad er planerne, også ift. 

mellemregningerne, hvis vi pludselig får mange patienter herind, vi kender så outputtet”. Med patientforløb refererer 

afdelingssygeplejersken implicit til, at der for flere af patienterne med specifikke hjertesygdomme 

forefindes standardiserede undersøgelses- og behandlingsforløb, de såkaldte hjertepakker, der blev 

implementeret i 2009 jf. det historiske perspektiv. Det gælder for patienter med blodprop i hjertet, 

hjertekramper, hjerteklapsygdom og hjertesvigt. På Region Sjællands hjemmeside står bl.a. om 

hjertepakkerne, at de skal skabe et ”veltilrettelagt forløb med hurtig afklaring” (Region Sjælland 2018). 

Tavlemødet kan således ses, som at bidrage til håndteringen af det hjertemedicinske afsnits høje 

patientflow. Mødets formål om overblik over patientforløb og at sikre, at alle patienter indsluses i et 

hurtigt og veltilrettelagt behandlingsforløb kan ses som en måde at opretholde patientflowet, mens 

overblik over udskrivelser handler om at vide, om det harmonerer med patientindtaget. Tavlemødet 

synes at have en stram struktur, hvilket igen kan handle om, at fokus er at få patienterne behandlet og 

udskrevet, så flowet kan opretholdes. Tavlemødet afholdes i afsnittets vagtstue og til stede er afsnittets 

afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, læger og en fysioterapeut, hvis rolle snarere er observerende end 

deltagende. Afdelingssygeplejersken er mødeleder, og hun styrer tavlemødet med ”fast hånd”. Mødet 

starter præcis kl. 9, og læger der kommer for sent undskylder, når de træder ind. Mødet varer maksimalt 

en halv time. Afdelingssygeplejersken står ved IMATIS-tavlen, som hænger på den ene væg i vagtstuen, 

mens sygeplejersker og læger sidder med blikket rettet mod tavlen ved skriveborde. Afdelings-

sygeplejersken læser navnene på patienterne op på tavlen, hvorefter sygeplejersken med ansvar for den 

pågældende patient, fortæller om patienten ud fra en fastlagt algoritme bestående af: fulde navn, 

diagnose, behandling, blodprøver, undersøgelse, plan og udskrivningstidspunkt. Afdelings-

sygeplejersken påfører oplysninger om patienten på tavlen parallelt med sygeplejerskens fortælling. 

Læger og sygeplejersker diskuterer derpå den pågældende patient med fokus på patientens 

hjertemedicinske problemstillinger såsom hjerterytme, smerter og behandling, mens en sygeplejerskes 

bemærkning ved et tavlemøde om en patient med mulig forstoppelse overhøres af både 

afdelingssygeplejerske og læger. Det nyoprettede hjertemedicinske afsnits tavlemøde synes at have 

samme fokus, og lægerne reagerer således ikke på en sygeplejerskes beretning om Ingvars problemer 

med at tømme blæren. De professionelles manglende fokus på basale behov som forstoppelse eller 

blæreproblemer kan handle om, at det ikke er specialets fokus. Hjertespecialets fokus på patienterne 

synes fragmenteret, idet det omhandler hjertesygdommen snarere end patienten som helhed.  

De geriatriske afsnits tavlemøder har i lighed med det hjertemedicinske afsnit til formål at få lagt planer 

og fastsat udskrivningsdatoer for patienterne. En af afdelingssygeplejerskerne formulerer det således: 

”Formålet er at snakke om, hvilken plan der er for patienten. Altså det er jo rent overordnet også, at man vil have, at der 

er nogle behandlingsplaner, og at der er nogle udskrivningsdatoer for patienterne” (Afd. spl. G). Afdelings-

sygeplejersken anvender behandlingsplaner, hvilket kan handle om, at det geriatriske speciale ikke på 

samme måde har standardiserede patient- og pakkeforløb som det hjertemedicinske speciale. 

Tavlemøderne har en anden struktur end på hjertemedicinsk afsnit, hvilket her kan handle om, at det 

geriatriske speciales fokus er behandling af lidt længere varighed samt genoptræning. Afsnittene er også 

fokuseret på et flow i udskrivelser, men der er ikke behov for samme tempo som på hjertemedicinsk 
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afsnit, og tavlemøderne er præget af et andet tempo, som spores i nedenstående beskrivelse af mødets 

afholdelse. Til stede ved tavlemødet er afsnittenes afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, SSA’er, læger, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter og på rehabiliteringsafsnittet også talepædagoger. Terapeutgruppen 

deltager aktivt og debatterende på tavlemøderne. Inddragelsen af terapeuter i en anden grad end det 

hjertemedicinske afsnit kan handle om, at de geriatriske afsnits fokus på genoptræning af 

funktionsniveau og færdigheder fordrer et tæt tværfagligt samarbejde. Tavlemøderne på de geriatriske 

afsnit er planlagt til at starte kl. 9.00, men starter når lægerne dukker op, hvilket ofte er efter 9. Møderne 

varer cirka en halv time. Afdelingssygeplejerskerne fungerer ikke som mødeleder, men er på det ene 

afsnit til stede og opfordrer til fastsættelse af udskrivningsdatoer, mens afdelingssygeplejersken på det 

andet er til stede en enkelt gang. På det ene afsnit er det en overlæge, som er mødeleder siddende 

bagerst i vagtstuen, og som spørger til de forskellige patienter, mens plejepersonale og terapeuter byder 

ind med viden om hver enkelt patient. På det andet afsnit er det enten en overlæge, en sygeplejerske og 

en enkelt dag en terapeut, som er mødeleder, mens læger og plejepersonale herefter drøfter patienterne. 

At en terapeut også er mødeleder indikerer, at terapeut-gruppen er del af og knyttet til afsnittet. På 

begge de geriatriske afsnit sidder personalet med et papirudprint af IMATIS-tavlen, mens selve tavlen 

på væggen kun anvendes de dage, hvor den specialeansvarlige geriatriske overlæge er til stede. På begge 

afsnit tales om patienterne ud fra algoritmen: fornavn, behandlingsplan og særlige problemstillinger. 

Ingen af stederne nævnes efternavn eller diagnoser, hvilket synes at handle om, at både læger og 

plejepersonale kender patienterne indgående pga. de længere indlæggelsesforløb. Der drøftes 

problemstillinger omhandlende ernæring, udskillelse, fysisk og kognitivt funktionsniveau samt 

genoptræning af disse. Tavlemødernes anderledes tempo kommer til udtryk i Frederiks 

indlæggelsesforløb, hvor en læge f.eks. foreslår, at den ordinerende ortostatiske blodtryksmåling af 

Frederik udsættes en dag, da lægen er vidende om, at plejepersonalet er underbemandede. Både læger 

og plejepersonale vægter på tavlemødet at dele deres oplevelser med patienterne, hvilket synes at 

indikere personlig relation og et helhedsorienteret blik på patienterne, som kan hænge sammen med, at 

det kræves som led i behandlingen og genoptræning og tillige er i tråd med tidligere tiders praksis på 

sygehuset. I Frederiks tilfælde beretter en læge f.eks. om sin oplevelse med Frederik, som havde fortalt 

ham, at det var hans 100-års fødselsdag den pågældende dag. Det viser sig ikke at være rigtigt, da lægen 

tjekker det. Lægen finder dog siden ud af efter samtale med sønnen, at det handler om, at Frederik ser 

frem til og gerne vil opleve sin 100-års fødselsdag, som er om få måneder.  

 

De professionelles forskellige fremtræden og sprog  

Specialafsnittenes træk synes tillige at sætte sig igennem i de professionelle og særligt speciallægernes 

fremtræden, sprog og fokus. 

De kardiologiske speciallæger er reglementeret påklædt i hvide, tilknappede lægekitler og for fleres 

vedkommende desuden hospitalstøj indenunder. Speciallægernes påklædning signalerer ift. patienterne 

både faglighed og en vis distance, som begge er egenskaber, der fordres af dem, når de som 

kendetegnende for specialet skal holde hovedet koldt og handle akut. Deres sprogbrug under 

tavlemøderne er præget af kliniske fagtermer knyttet til hjertet, som indikerer deres fragmenterede 

optagethed og fokusering på hjertet som organet, de er specialister i. Deres spørgsmål og svar vedr. 

patienterne er korte, klare og præcise, hvilket også kan tolkes ud fra specialet, hvor netop det sprogbrug 

fordres i den akutte behandling. De møder præcist til tavlemøderne, hvilket for dem kan synes naturligt, 

idet de arbejder indenfor et akut speciale, hvor tid er en vigtig og ofte afgørende faktor i behandlingen. 
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De kardiologiske lægers fokus beskrives af en kardiologisk sygeplejerske med følgende udsagn: ”vores 

læger er meget smalsporede” og ”de vil gerne redde alt” og  

”vores læger er, nogle af dem, når de har fri går de hjem og lige meget hvad der ligger og hvis de ikke kan 

tage sig af det, så kan de ikke tage sig af det, og altså man skal nogen gange sådan helt op at stå på de 

høje nagler for at få dem til at gøre et eller andet, det synes jeg, det er faktisk lidt, det der er uinteressant, 

det er de gamle, der fejler alt muligt som ikke er særligt spændende og de døende, de er også uinteressante, 

dem der er interessante det er dem, der fejler alt muligt rigtig spændende og de yngre” (Spl. B). 

De geriatriske speciallæger er også iført lægekitler, ofte åbenstående og med privat tøj indenunder, og 

en enkelt bærer farvestrålende læsebriller. Speciallægernes påklædning signalerer overfor patienterne 

faglighed, men samtidig en mindre distance, hvoraf særligt det sidste er af betydning indenfor specialet i 

lægernes indgående i en tættere relation med patienterne som led i behandlingen og genoptræningen. 

Deres sprogbrug er præget af fagtermer kombineret med en mere hverdagsagtig og ”farverig” jargon. En 

speciallæge anvender f.eks. følgende italesættelser, da han spørger ind til patienterne under tavlemødet: 

”Hvordan går det med lovely Rita på stue 10?” og ”Helga, det skrog, hvordan går det med hende?”. Deres sprog er 

tillige præget af fortællinger om de gamle patienter. En sprogbrug som indikerer et mere 

helhedsorienteret syn på patienten, som typisk for de geriatriske patienter har flere sygdomme og ikke 

er knyttet til et specifikt organ. De geriatriske speciallæger kommer ikke præcist til tavlemødet, hvilket 

indikerer, at de måske ikke er så nøjeregnende med at komme til tiden, hvilket kan stemme overens 

med det geriatriske speciale, hvor tidsfaktoren ikke i samme grad er afgørende i behandlingen. De 

geriatriske lægers fokus er ifølge en geriatrisk afdelingssygeplejerske og sygeplejerske med følgende 

sætninger: ”De har jo et sindssygt godt overblik, de geriatere” (Afd. spl. A) og  

”Jeg synes de ser mere på det hele menneske, altså vores læger tager jo tit telefonen og ringer til pårørende 

og siger, hov sig mig lige en gang, hvordan plejer din mor at klare sig (…) det er noget med at se det hele 

menneske og ligesom se sygdommen som led i et komplekst, hvad hedder sådan noget, samspil altså eller 

se sygdommen som et led i patientens liv, hvordan er hele deres liv” (Spl. A). 

Lægerne synes ud fra ovennævnte beskrivelser også at have træk af forskellige livsformer. De geriatriske 

læger synes således at have træk af en selvstændig livsform a la Heiberg og indtage en særlig ansvars-

følelse over de geriatriske patienters hele liv og for afsnittet, idet nogle af dem f.eks. agerer som 

faderfigur og mødeleder ved tavlemøderne. De kardiologiske læger synes at agere mere ud fra enten 

lønarbejder- eller karrierelivsformen, hvor de er fokuseret på hjertespecialet og går hjem, når de har fri. 

De professionelle synes også at være i besiddelse af en speciale-etnocentrisme, hvor de fra hver deres 

ståsted har dannet deres begreber om sig selv og hinanden. En geriatrisk sygeplejerske siger f.eks. om 

det geriatriske speciale: ”Vi er ikke et sådan IN-speciale altså det er ikke sådan smart” (Spl. A), mens en 

kardiologisk sygeplejerske kalder det kardiologiske speciale: ”et kæmpestort, svært speciale” og siger ”Altså vi 

er jo sådan lidt semi- intensive” (Spl. B). Om hinandens specialer siger en hjertemedicinsk overlæge f.eks. 

om det geriatriske speciale og de geriatriske overlæger: ”Geriatri er ikke sådan et speciale, der er comme il faut, 

og som alle synes er smart vel? Jeg mener slet ikke, vi kan undvære geriaterne. Så geriaterne er en del af løsningen, 

problemet er bare, at geriatere de er jo ikke speciallæger i nogen ting overhovedet. De er gamle intern medicinere. De er 

intern medicinere hos de gamle” (Ovl. H) og mens en geriatrisk overlæge på et tavlemøde omtaler det 

kardiologiske speciale indirekte ved at nævne, at hjertepatienterne ikke er nær så komplekse som de 

geriatriske patienter, idet hjertepatienter blot kommer ind med brystsmerter og kan udskrives igen, 

såfremt de har tre hold negative troponiner (blodprøve). 
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Forskelle i sygeplejedokumentation  

Specialafsnittenes træk som vægtning af den akutte behandling på hjertemedicinsk afsnit og vægtning af 

de basale behov og genoptræning på de geriatriske afsnit synes også at sætte sig igennem i den 

elektroniske sygeplejedokumentation. Dokumentationen ift. Carl og Dagmar på hjertemedicinsk afsnit 

er kendetegnet ved beskrivelse af hjerterytme, det perifere venekateter, vejrtrækning og hjertesmerter, 

som er vigtige observationspunkter hos hjertepatienter. Dokumentationen ift. Frederik, Hedda, Agnes 

og Vigga på de geriatriske afsnit er koncentreret om de basale behov samt deres fysiske funktionsniveau 

i overensstemmelse med det geriatriske speciales fokus. 

Specialafsnittenes forskellig vægtning i sygeplejedokumentationen er også tydelig i de professionelles 

italesættelser. En sygeplejerske fra hjertemedicinsk afsnit siger f.eks.: ”Nogle gange så skal vi skrive om de 

har høreapparater, altså helt ærligt (…) hvorfor skal vi dokumentere det, jeg synes det er lidt spild af tid om de har briller 

(…) jeg synes man skulle have lov til på afdelingen og beslutte sig for, hvad synes vi er vigtigt at spørge patienten om og så 

skrive det. Har de tidligere haft en blodprop, det er da vigtigt for eksempel” (Spl. B). 

 

Forskelle i fokus og vægtning 

Som jeg har forsøgt at tydeliggøre med brug af det oprindelige hjertemedicinske afsnit og de geriatriske 

afsnit, så har de forskellige medicinske specialafsnit forskellig fokus og vægtning på mange niveauer, 

som får betydning for, hvad de fokuserer på i plejen og behandlingen til de fulgte gamle. Det vil sige, at 

når Anton f.eks. først kommer ud af sengen og får fysioterapi efter flytningen fra det hjertemedicinske 

til det nefrologiske afsnit, så kan det handle om, at fokus på det hjertemedicinske afsnit er behandling af 

akutte tilstande, mens fokus på nefrologisk afsnit, i lighed med de geriatriske afsnit, er de basale behov. 

Det vil også sige, at når Dagmar oplever at plejepersonalet på det hjertemedicinske afsnit vægter 

hjerteovervågningen snarere end den personlige kontakt, og Ingvar udskrives fra samme afsnit uden 

orientering til egen læge om hans blæreproblemer, så kan det for begges vedkommende handle om, at 

det hjertemedicinske afsnits fokus og vægtning er hjertet og de sygdomme, som er forbundet hermed.  

  

Sammenfatning 

Den specialiseringspraksis, som realiseres i de gamle indlæggelsesforløb, synes at virke som en 

fordelingsnøgle og som særlige specialepraksisser. Brug af specialiseringen som fordelingsnøgle betyder, 

at de gamle typisk ender som intern medicinske patienter og derved bliver specialeløse. Deres 

sygdomsbilleder harmonerer med det geriatriske speciales kriterier, men det er kun én af de gamle, der 

klassificeres som geriatrisk specialpatient grundet manglende fysisk og speciallæge kapacitet. De gamle 

fordeles ud fra ledig plads-princippet til de medicinske afsnit ud fra den antagelse, at de vil modtage den 

samme pleje og behandling uanset, hvilket af de medicinske specialafsnit de udflyttes til. Specialisering 

sætter sig igennem i specialafsnittene i form af forskellige specialepraksisser, som betyder, at de gamle 

modtager forskellig pleje og behandling afhængigt af det pågældende speciales fokus og vægtning. 

 

Realiseringen af styringspraksissen 

De fulgte gamle mødes også af en særlig styringspraksis, som kan ses som del af NPM- 

styringsværktøjerne, som blev foldet ud i 2010’erne, og som de professionelle gør brug af i 

tilrettelæggelse af de gamles indlæggelsesforløb. Det handler om forskellige former for styring og 



 

242 
 

styringsværktøjer til at styre deres forløb fra start til slut samt til at styre deres pleje og behandling. 

Styringspraksissen kommer til udtryk i form af flowkoordinatorer, forskellige mødefora, tavler, 

målinger, risikoscoringer, farvekoder og afkrydsninger. Specialiseringen er et vigtigt styringsværktøj ift. 

fordelingen af de gamle og ifm. retten til omvisitationer. Da den har været udfoldet ovenfor, vil den 

ikke behandles her. 

 

Flowkoordinatorer og forskellige mødefora  

De gamles indlæggelsesforløb bliver i lighed med andre indlæggelsesforløb på tværs af afdelinger og 

afsnit koordinereret af flowkoordinatorerne og af forskellige mødefora. 

Flowkoordinatorerne, som i nogen grad har erstattet de koordinerende sygeplejersker, der blev til i 

1990’erne, står i samarbejde med Akutafdelingens læger for udflytningen af de gamle, ligesom de senere 

står for omvisitationerne af dem. Flowkoordinatorernes opgave er jf. deres funktionsbeskrivelse at have 

overblikket over sygehusets samlede sengekapacitet og deltage i koordination af indlæggelsesforløb med 

henblik på den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten (Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2016a). 

Flowkoordinatorerne er også mødeledere på et af de mødefora; kapacitetskonferencen, hvis formål, jf. 

instruks, er at: ”sikre koordinering med rette forhold mellem efterspørgsel og kapacitet” (Sygehusledelsen, Holbæk 

Sygehus 2016a). En flowkoordinator siger om formålet med kapacitetskonferencen: ”få et flow i huset, så 

man forsøger at sige, at man sørger for at få patienterne sendt ud, før der kommer nye ind, så man hele tiden har ledige 

pladser og undgår overbelægningen”. Kapacitetskonferencen afholdes på alle hverdage kl. 10 og med 

deltagelse af repræsentanter for alle sygehusets specialafdelinger og -afsnit samt en repræsentant fra én 

af afdelingsledelserne. På kapacitetskonferencen foretages en vurdering af afdelingers og afsnits 

belægning73 og håndtering af eventuel eller forventet overbelægning med lån af senge på tværs af 

afdelingerne. På konferencen vægtes tal. En koordinerende sygeplejerske siger: ”Jeg er forbavset over så lidt, 

der bliver diskuteret faktisk. Jeg synes at det er egentlig et underligt forum (…) Man remser sine tal op, man remser 

tallene op for i dag, når det så er gjort hele vejen rundt, så kigger man lige på den der skærm, så remser vi tallene op fra i 

går” (Koord. spl. A). Repræsentanter fra hver specialafdeling og -afsnit opgiver på konferencen tal vedr. 

afdelingens/afsnittets antal forventede patientudskrivninger, antal patienter som afventer undersøgelse i 

andet specialafsnits regi74 samt belægningen, som afdelingen/afsnittet ender ud med efterfølgende 

(Sygehusledelsen, Holbæk Sygehus 2016a). Tallene indtastes af en flowkoordinator eller en sekretær i et 

regneark, som vises på en skærm til konference. Når alle specialafdelinger og -afsnit har opgivet deres 

tal udregnes, hvorvidt sygehuset belægningsmæssigt balancerer eller går i overbelægning og tiltag derfor 

bør iværksættes. Den belægningsmæssige situation visualiseres med farverne rød, gul og grøn, hvor 

grøn er normal tilstand og ingen tiltag, mens farverne gul og rød indikerer en hhv. mindre og større 

overbelægning med diverse tiltag til følge. Den belægningsmæssige situation får betydning i de gamles 

forløb, såfremt der bliver behov for omvisitationer af patienter til lånesenge på andre af sygehusets 

afdelinger for at udligne belægningen eller skabe plads til specialepatienter. De gamle vil, som tidligere 

nævnt, stå først, qua deres klassificering som intern medicinske patienter, når der skal omvisitereres. En 

overlæge udtaler: ”En kapacitetskonference har den filosofi, at vi mindsker overbelægningen ved at flytte rundt på 

patienter, hvor er der et hul, bedre overblik over hvor huller er, og hvor huller forventes at komme” og ”altså man kan 

sige, at det er jo den gruppe (de gamle) vi har en forståelse af, der kan flyttes rundt” (Ovl. L). Agnes bliver f.eks. 

                                                           
73 Belægning refererer her til antal indlagte patienter i et sygehus, en afdeling eller et afsnits senge. 
74 Afsnittene kan få fremskyndet en patientundersøgelse i andet specialafsnits regi f.eks. røntgenundersøgelse ved at medtage 
oplysninger til kapacitetskonferencen.  
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udvisiteret fra det hjertemedicinske afsnit for at skabe plads til akut indkomne hjertepatienter og med 

netop den begrundelse, at hun er den bedst egnede. Da medicinsk afdeling har overbelægning på alle 

specialafsnittene lånes en plads i kirurgisk regi. Om den kontinuerlige flytning af patienterne mellem 

afdelinger og afsnit for at udnytte kapaciteten og udjævne belægningen siger en flowkoordinator: ”Altså, 

man skal ikke tænke for meget over det, man prøver at gøre det fagligt bedst muligt, og det er jo ikke legoklodser, man 

flytter rundt med, det er jo mennesker, det er det, man godt kan få ondt i maven af nogle gange” (Flowkoord. A). 

Det andet forum, hvor de gamles indlæggelsesforløb koordineres, er specialafsnittenes daglige 

tavlemøder, hvor pleje- og behandlingsplaner justeres, og udskrivningsdatoen fastsættes. Det tilstræbes 

ledelsesmæssigt, at alle patienter får fastsat en forventet udskrivningsdato senest 24 timer efter 

indlæggelsen for at opretholde et kontinuerligt flow og dermed udnytte kapaciteten bedst muligt. 

Fastsættelse af udskrivningsdatoer på patienterne er et punkt, som især afdelingssygeplejerskerne på alle 

de medicinske afsnit synes optaget af ved tavlemøderne. Det synes i nogen tilfælde at betyde, at 

afsnittene fastsætter en udskrivningsdato, som de ikke ved om holder. I Heddas forløb noteres direkte i 

sygeplejedokumentationen, at hjemmeplejen er adviseret med en fiktiv udskrivningsdato. Der står: 

”TSM (besked) sendt med fiktiv uds. dato”. Det synes vigtigere at fastsætte en dato, end at det er en 

realistisk, hvilket hænger sammen med, at afsnittene måles på det via de i kapitel 9 omtalte KPI’er. En 

sygeplejerske siger: ”Altså nu måler man på, om man udskriver på det rigtige tidspunkt. Det vil sige, når patienten 

bliver indlagt, så skal lægen, der gennemgår patienten, sætte et tidspunkt på, hvor lang tid de forventer, patienter bliver. 

De sætter en præcis dato i journalen, og så måler man på om, patienten bliver udskrevet på den dato” (Koord. spl. B). 

Det er ifølge flowkoordinatorer for at udnytte kapaciteten bedst muligt, at de professionelle på 

afsnittene lægger mænd og kvinder på samme stuer, som flere af de gamle kvinder oplever. En praksis 

som ikke var almindelig tidligere og kan være grunden til at Vigga, Gudrun og Bente bider særligt 

mærke i det, mens de som analyseret tidligere oplever og håndterer det forskelligt. 

 

De mange tavler  

De gamles indlæggelsesforløb bliver kontinuerligt styret ved hjælp af IMATIS-tavlerne, som er de 

elektroniske patientoversigtstavler, der forefindes på både Akutafdelingen og de medicinske 

specialafsnit. Tavlerne er i Akutafdelingen placeret ved kommandocentralen midt i afdelingen, mens de 

på specialafsnittene hænger på vagtstuerne.  

Tavlerne er inddelt i lodrette rækker og vandrette kolonner. På hver af de vandrette rækker står de 

indlagte patienters navne, mens bl.a. patienternes alder, diagnoser, forskellige behandlingsforløbsikoner 

og udskrivningsdatoen fremgår af de vandrette kolonner. På Akutafdelingen er der desuden en 

kolonne, der hedder ”næste stop”, hvor det påføres, hvorvidt patienten skal udskrives igen eller forblive 

indlagt og eventuelt specialafdeling eller -afsnit, patienten skal udflyttes til. På hjertemedicinsk afsnit 

anvender man et særligt ikon ”ME”, som er en forkortelse for de intern medicinske patienter, hvilket 

ifølge afdelingssygeplejersken handler om: ”når den koordinerende sygeplejerske, hun går ind og kigger på 

IMATIS, hvad er det for nogle patienter, der ligger i huset, så kan hun se f.eks., hvis vi får meldt nogle hjertepatienter, 

jamen der er ikke plads til dem, fordi der ligger tre medicinske patienter på XXX (hjertemedicinske afsnit), dem skal vi 

have ud, et eller andet sted (...) men hvis der ikke stod ME, så ville hun ikke kunne dissekere dem ud” (Afd. spl. K). 

Tavlerne bidrager til, at de professionelle kan skabe sig et overblik over afdelingens eller afsnittets 

patienter samt planen for hver enkelt patients pleje- og behandlingsforløb. Print af tavlerne udskrives 

dagligt til de professionelle, ligesom de kan fremkalde tavlerne på deres pc’er. Det varierer hvilke 

IMATIS-tavler, som de professionelle kan kalde frem. Plejepersonalet har typisk adgang til IMATIS-
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tavler indenfor afsnittene i deres specialafdeling, mens læger, flowkoordinatorer og ledere har adgang til 

et udvidet antal eller alle tavler på alle afdelinger og afsnit. For de gamle sker den første registrering af 

dem på IMATIS-tavlen i Akutafdelingen, når de er blevet meldt fra egen læge, vagtlægen eller 112 til 

Akutafdelingens lægelige flowmaster. Når de siden ankommer fysisk suppleres kolonnerne på tavlen 

med de behandlings- og forløbsplaner, som besluttes af lægen, der tilser dem. Når de senere flyttes til 

de forskellige specialafsnit, så registreres de på ny på deres tavler. Registreringer på oversigtstavlerne 

synes at kunne få betydning for de gamles forløb. I Antons tilfælde er han registreret med diagnosen 

”rygsmerter”, som ikke er hans primære problem, men betyder, at kardiologen uden forstand på 

”rygproblemer” nægter at tilse ham, hvilket synes at forsinke hans behandling med flere dage. 

 

De mange målinger og risikoscoringer  

De gamle får kontinuerligt foretaget forskellige målinger for at score og screene deres risiko for 

udvikling af forskellige kritiske sygdomstilstande, så sådanne udviklinger kan forebygges.  

Det drejer sig om BOS-scoringer (Basale Observation Skema), der som nævnt er målinger af deres 

vejrtrækning, saturation, temperatur, blodtryk, puls og bevidsthedsniveau, som derpå registreres i et 

skema, hvor hver af målingerne udløser forskellige tal. Tallene sammenlægges og resulterer i, at 

patienterne tildeles farverne rød, gul eller grøn, hvortil hører forskellige handlingsanvisninger for 

plejepersonalet, som de ikke kan afvige. En afdelingssygeplejerske siger: ”BOS-scoren ligger rimelig fast, altså 

det er, det skal vi” og på spørgsmålet om plejepersonalet kan afstå fra handlinger bestemt af scoringerne 

svarer afdelingssygeplejersken: ”Jamen, det er ikke i algoritmen, det er ikke tilladeligt. Det man så skal gøre, hvis 

man synes, det her ikke er, så skal du hen og argumentere for lægen, så kan lægen godt afvige fra det, men som 

sygeplejerske kan du ikke” (Afd. spl. N). BOS-scoringerne har til formål systematisk at vurdere og 

identificere begyndende udvikling af kritisk sygdom hos patienterne. De fulgte gamle får foretaget 

BOS-scoringer ved indlæggelsen, ved flytninger mellem afdelinger og afsnit samt et bestemt antal gange 

i døgnet afhængigt af, hvor høj en risiko, de vurderes at have. BOS-scoringerne er aflejret i de 

professionelles sprog, hvor det at foretage målingerne italesættes som ”at bosse” patienten. 

Det drejer sig desuden om en Braden-scoring og ernæringsscreening, som er scoringer på baggrund af 

hhv. observation af de gamles hud og udregning af deres BMI for at vurdere deres risiko for at udvikle 

tryksår og deres ernæringstilstand.  

Alle målinger, risikoscoringer og screeninger er, i lighed med fastsættelse af udskrivningsdatoen, KPI’er, 

som afsnittene kontinuerligt måles på ved forskellige stikprøvekontroller75 for at sikre, at de ligger over 

en bestemt procentsats. De fulgte gamle og deres pårørende kan orientere sig på afsnittenes pårørende- 

og patientinformationstavler76 om, hvor gode afsnittene er til at foretage målinger, scoringer og 

screeninger. Infotavlerne er inddelt i felter, hvor hver måling, scoring og screening har sit eget 

laminerede A4-ark, hvorpå afsnittene hver uge påfører de nyeste målinger. I Antons tilfælde fremgår 

det f.eks. af det ene afsnit, hvor han er indlagt, at afsnittet ligger på over 80 procent af patienterne, som 

har fået foretaget BOS-scoringer de aftalte antal gange pr. døgn, mens det af tavlen i Edvards tilfælde 

fremgår, at 55 procent har fået udført basale observationer.  Det er uvist, hvordan patienterne reagerer 

på og har gavn af ophængning af procentsatserne over målinger og screeninger. En 

afdelingssygeplejerske siger om infotavlerne: ”Jeg har ikke hørt dem (patienter og pårørende) snakke om det. Jeg 

                                                           
75 Stikprøverne foretages af afsnittenes kvalitetsansvarlige eller forbedringsagenter, som typisk er sygeplejersker eller 
afdelingssygeplejersken for at sikre at afsnittene lever op til fastsatte procentsatser på den pågældende KPI.  
76 Pårørende og patientinformationstavlerne er whiteboard ca. 2 x 1,5 meter. 
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har hørt nogle gange de pårørende, når de står og kommenterer det, og de kan se med tryksår for eksempel, når der står, 

at vi er så og så gode. Jeg ved ikke om tallene siger dem noget. Det er bestemt fra ledelsen (sygehusledelsen) af, at de skal 

hænges op der” (Afd. spl. N). Ingen af de gamle omtaler tavlerne ifm. deres oplevelser af indlæggelserne.  

 

De mange farvekoder  

I flere af de styringsværktøjer, der anvendes i de gamles forløb, går igen en særlig farvekodning med 

afsæt i trafiklysets farver rød, gul og grøn, som resulterer i forskellige handlingsanvisninger.  

Farvekodningen anvendes, som nævnt, i visualiseringen af den belægningsmæssige situation på 

kapacitetskonferencen og i BOS-scoringen af de gamle, og i begge tilfælde med forskellige 

handlingsanvisninger for de professionelle til følge. 

Farvekodning bruges også i den vurdering af de gamles tilstand, som sker umiddelbart efter deres 

ankomst. Når de gamle er ankommet til Akutafdelingen, modtages de af en sygeplejerske, som 

foretager en ”triagering77”, som jf. det historiske perspektiv, kom til med Akutafdelingens etablering. Med 

triagering sker en faglig vurdering af deres tilstand, baseret på bl.a. BOS-målinger, og en prioritering af, 

hvor hurtigt de bør tilses og behandles af en læge. På baggrund af triageringen tildeles de farvekoderne 

rød, orange, gul, grøn og blå, der indikerer deres behandlingsbehov, og hvor ”røde” patienter skal 

behandles her og nu, mens f.eks. de ”gule” og ”grønne” patienter hhv. ”haster mindre” og ”haster ikke” 

(Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2015). De fulgte gamle triageres som ”gule” og ”grønne” patienter og 

dermed i en forholdsvis stabil fase af deres akutte sygdom i tråd med inklusionskriterierne.  

Farvekodningen går også igen ift. prioriteringen af de plejemæssige opgaver til flere af de gamle. På de 

medicinske afsnit gøres brug af en ”prioriteringstrekant”, som er et skema inddelt i tre niveauer; rød 

øverst, gul i midten og grøn nederst og medfølgende en beskrivelse af hvilke ”kan” og ”skal” 

arbejdsopgaver, som gennemføres på de enkelte niveauer. Det enkelte afsnits plejemæssige bemanding 

er afgørende for, hvorvidt det er en ”rød”, ”gul” eller ”grøn” dag og hvilket niveau og dermed 

arbejdsopgaver, som skal prioriteres. Rød svarer til en dag med lav eller underbemanding, mens grøn er 

en dag med normal bemanding. Det fremgår f.eks. af beskrivelsen, at patienterne på det grønne niveau 

kan blive fulgt til toilettet og få alle former for personlig pleje inkl. tandbørstning, frisering og 

barbering, mens de på det røde niveau kan få bækken i sengen eller skiftet ble og umiddelbart ingen 

personlig pleje. En afdelingssygeplejerske fortæller: ”Vi bruger den, når der enten er mangel på personale, eller 

når plejetyngden er sindssyg høj, når krav og ressourcer ikke harmonerer” (Afd. spl. G). På de geriatriske afsnit 

anvendes trekanten i perioder stort set dagligt pga. personalemangel.  

 

De mange afkrydsninger  

Tilrettelæggelsen af de gamles indlæggelsesforløb foregår også ved hjælp af dokumentationen af pleje og 

behandling i den elektroniske sygeplejedokumentation (ESD’en) og en tilsvarende elektronisk 

lægejournal. Sygeplejedokumentationen består overvejende af registrering af diverse målinger, scoringer 

og screeninger og afkrydsning af forskellige pleje- og behandlingspakker, mens der findes ganske lidt 

fritekst om de gamle og stort set intet om deres liv før indlæggelsen. Som en overlæge udtrykker det om 

sygeplejedokumentationen: ”Så kan vi se deres BOS-værdier, fordi dem (plejepersonalet) får de lavet, men har fruen 

                                                           
77 Triagering er udledt af triage, som jf. Akutafdelingens retningslinje: ”Triage kommer af det franske ord trier, som betyder ”sortere” 
(Akutafdelingen, Holbæk Sygehus 2015). 
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været skidt i nat eller har der været noget, hun har været, har hun fortalt noget, hun har været ked af, eller har hun haft 

lidt ondt i maven på et tidspunkt, det forsvinder, altså den der nære information, den er forsvundet ud af systemet” (Ovl. 

R). Overlægen oplever, i modsætning til tidligere, at plejepersonalet intet ved om patienterne, når han 

spørger ifm. stuegang, hvilket han netop forbinder med, at den information ikke længere dokumenteres.  

Plejepersonalet synes ifølge feltobservationerne at prioritere registrering af målinger, scoringer og 

screeninger og afkrydsning af forskellige pleje- og behandlingspakker, hvilket bekræftes af flere af 

afdelingssygeplejerskerne. En afdelingssygeplejerske siger om plejepersonalets prioritering: ”Det eneste, de 

har i hovedet, og det er jo, fordi det er jo også noget vi skal have i hovedet, det er om patienten er blevet bosset, fordi det 

skal vi gøre, inden der er gået en time, efter patienten er kommet” (Afd. spl. N). Prioriteringen handler om jf. en 

sygeplejerske, som jeg taler med under feltobservationerne, at det er ”det, som afsnittet bliver målt på” og 

”det vigtigste er, at man BOS-score og braden-score”. Sygeplejedokumentationen udgør rammer og vilkår for 

plejepersonalet for at skabe og også indhente viden om de gamles liv, hvilket kunne være en mulig 

forklaring på de professionelles begrænsede viden om flere af de gamles liv og baggrund, som udfoldet i 

det forrige kapitel.  

Den elektroniske lægejournal har i modsætning til sygeplejedokumentationen notater om de gamles liv 

og optakten til indlæggelsen, ligesom fysioterapeuternes notater i lægejournalen omhandler deres 

tidligere funktionsniveau. Plejepersonalet søger derfor information om de gamles liv og 

funktionsniveau før indlæggelsen i lægejournalen. Plejepersonalet søger således ifm. arrangering af 

Antons udskrivelse og etablering af hjælp oplysninger i lægejournalen. Såfremt lægejournalen ikke er 

fyldestgørende udfyldt, som i Frederik og Heddas tilfælde, er det imidlertid næsten umuligt at indhente 

oplysninger om dem, udover at spørge dem. 

Det skal bemærkes, at i flere af de gamles forløb noteres vigtige oplysninger om dem, men som ingen 

synes at læse eller handle på, hvilket kunne handle om, at vigtig information drukner i de mange tal og 

registreringer. I Jens’ forløb er der skrevet ind i første lægejournalnotat fra dag 1 og senere i sygepleje-

dokumentationen, at han har kitfarvet afføring, men ingen er opmærksomme på det, før Bente under 

udskrivelsessamtalen gør opmærksom på det. 

 

Noget falder udenfor denne praksis 

Når sygehusets praksis tilrettelægges som pakker, prioriteringstrekanter og diverse afkrydsningsskemaer 

synes flere af de basale behov, som ikke indgår, at falde udenfor. For flere af de gamle synes der således 

at være behov, som ikke dækkes. Gudrun ønsker at få renset negle, som ikke kan lade sig gøre, mens 

Anton glæder sig til at komme hjem og få ”klippet kløerne”.  

Sygeplejedokumentation som afkrydsningsskemaer levner umiddelbart ikke plads for notering af briller 

og høreapparater. Flere har ikke høreapparater med ind, mens Jens mangler sine briller i flere dage, og 

plejepersonalet bliver først bevidste om det, da jeg gør opmærksom på det. Briller og høreapparater er, 

som tidligere analyseret jf. den geriatriske forskningslitteratur, altafgørende for gamle ift. f.eks. 

forebyggelse af udvikling af forvirring og delir.  

 

Sammenfatning 

Sygehusets styringspraksis realiseres i de gamles forløb med brug af flowkoordinatorer, forskellige 

mødefora, tavler, målinger, risikoscoringer, screeninger, farvekoder og afkrydsninger.  
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Styringsværktøjerne som flowkoordinatorer, kapacitetskonferencer og tavler gør i forsøget på at 

opretholde et højt patientflow og maksimal udnyttelse af sygehusets kapacitet brug af de gamle, der i 

kraft af at være intern medicinske patienter, ses som flytbare brikker til brug i udligningen af 

belægningen mellem afsnittene eller til skabelse af plads til specialepatienterne. Tavlemødet går ligeledes 

i forsøget på at opretholde højt patientflow højere op i fastsættelse af udskrivningsdatoer end at 

planlægge de gamles indlæggelsesforløb, hvilket ellers er formålet.  

De mange målinger, scoringer, screeninger, farvekoder og afkrydsninger synes i bestræbelserne på at 

risikovurdere, sygdomsforebygge og handlingsanvise at omdanne og skabe de gamle som objektive og 

målbare data, mens de ikke levner plads til de gamles livshistorie, hvorfor de gamle i denne kontekst 

gøres historieløse.   

 

Kapitlets pointer 

De tre praksissers materialisering synes at få betydning på forskellig vis i de gamles forløb.  

Holbæk Sygehus praksis for de gamle medicinske patienter synes således at have til mål at tilrettelægge 

forløb, så de gamle opholder sig mindst muligt tid på sygehuset, og hurtigst muligt bliver ekspederet 

tilbage til primær sektor. I tilrettelæggelsen af de gamles indlæggelsesforløb gøres brug af både 

sygehusets specialiserings- og styringspraksis, som bidrager til at få dem hurtigt igennem. Den 

geriatriske praksis skaber de gamle som interesseløse. 

Sygehusets specialiseringspraksis har som mål at skabe indlæggelsesforløb med afsæt i specialiseret pleje 

og behandling. De gamle synes med deres rodede sygdomsbilleder svære at indplacere i denne 

specialiseringspraksis, og de bliver specialløse med mange flytninger til følge. 

Sygehusets styringspraksis har til mål at skabe flow, så sygehusets kapacitet udnyttes bedst muligt og 

tillige hjælper de professionelle med at risikovurdere og derved sygdomsforebygge ved at 

handlingsanvise. De gamle bliver i denne praksis omdannet til flytbare brikker, målbare tal og gjort 

historieløse.  

De tre praksisser har hver deres mål, men trækker på hinanden som middel, hvorfor de indgår i et både 

med- og modsætningsfyldt samspil, som tilsammen skaber de gamle som interesse-, speciale- og 

historieløse.  
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KAPITEL 13: Konklusion, diskussion & perspektivering 

 

I denne ph.d.-afhandling har jeg gennem et historisk og et nutidigt feltarbejde på Holbæk Sygehus 

udforsket betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelses-

forløb set fra såvel statens-, de professionelles, de gamles perspektiver samt et historisk perspektiv.  

Jeg vil i dette sidste kapitel konkludere, hvad jeg har fundet frem til og diskutere og perspektivere 

fundene med henblik på at sige noget om, hvordan de i overensstemmelse med afhandlingens formål 

vil kunne anvendes fremadrettet i praksisudvikling af indretningen af sygehusvæsenet, så den i højere 

grad indtænker de gamle på en måde, som tilgodeser og understøtter deres vilkår, styrker, udfordringer, 

behov og pårørende. I perspektiveringen åbnes tillige op for, at denne problematik ikke kun udgør et 

problem for gamle, men for alle patienter. Afhandlingens målgruppe kan ses at være politikere og 

beslutningstagere på såvel nationalt-, regionalt- og sygehus-niveau, de gamles interesseorganisationer og 

de professionelle, som på forskellige måder og niveauer kan bidrage til og præge udviklingen af 

sygehusvæsenets praksis. Afhandlingen er desuden skrevet til de gamle og deres pårørende med henblik 

på at vække genkendelse, give anerkendelse og italesættelse af de oplevelser, som de måske tilsvarende 

har oplevet i sygehusvæsenet. 

Holbæk Sygehus har været valgt, fordi det både historisk og i dag synes at være eksemplarisk for 

sygehusudviklingen i Danmark, hvorfor problematikken nødvendigvis må være generel og genkendelig 

på nationalt plan ift. sygehuspraksis. Det betyder også, at de perspektiver på udvikling af sygehuspraksis 

herunder geriatrisk praksis, der fremsættes, ligeledes kunne gælde for andre sygehuse end Holbæk. 

Styrken ved at udforske problemstillingen lokalt har været, at en kompleks problematik kan være 

nemmere at anskueliggøre, når man ser, hvordan den konkret udfolder sig i sygehusregi og får 

indvirkning og betydning i rigtige gamle menneskers liv, hvilket jeg har håb om med denne afhandling 

at have bidraget til.  

 

Tilblivelsen af problematikken 

I 1990’erne og frem blev der skabt mulighedsbetingelser for den problematik, som har ført til 

tilblivelsen af problemstillingen med de gamle medicinske patienter som både en italesat, flytbar og 

uønsket gruppe i sygehusregi. Det skete med den danske stats udformning af en mercurial liberalistisk 

velfærdsstat, der i sin interstatslige anerkendelseskamp på suverænitetsdomæner som markedsøkonomi 

og sikring af borgernes velfærd fra 1990’erne i stigende grad satsede på en sygehuspraksis baseret på 

specialisering, centralisering samt markedsgørelse med ibrugtagen af NPM-styringsværktøjer. Det 

skabte skift og ændringer af de tre sygehuspraksisser for specialisering, styring og gamle medicinske 

patienter nationalt og lokalt på Holbæk Sygehus. 

Ændringer af specialiseringspraksissen kom på Holbæk Sygehus i 1990’erne til udtryk i en vægtning af 

den medicinske grenspecialisering, i tråd med den nationale politiske agenda. De medicinske speciale-

afsnit fik således grenspecialebetegnelser, og lægerne blev fast tilknyttet grenspecialerne. Denne ændring 

skabte mulighedsbetingelser for overhovedet at tale om at flytte patienter mellem de medicinske 

specialafsnit afhængigt af deres diagnose. Tidligere havde det været af mindre betydning, da 

størstedelen af lægerne gik stuegang på skift på alle afsnittene. De medicinske patienter blev således til 

specialepatienter indenfor de forskellige medicinske specialer, mens gruppen af patienter med mere 



 

249 
 

brede intern medicinske problematikker blev til som gruppen af intern medicinske patienter. Med 

ændringen begyndte man at flytte patienterne mellem de medicinske afsnit for at patienterne kunne 

komme til de rette specialer og ses af de rette speciallæger, men også for at udligne belægningen mellem 

de medicinske afsnit. De gamle intern medicinske patienter blev i den sammenhæng anset for særlig 

flytbare og egnede til udligning ud fra den antagelse, at de tilhørende det overordnede medicinske 

speciale kunne placeres vilkårligt på alle de medicinske afsnit. Der blev ikke skævet til de gamle 

medicinske patienters særlige udfordringer ved sygdom og indlæggelse, som ville have talt imod. De 

medicinske specialafsnit foretrak med udviklingen af den medicinske specialiseringspraksis deres nu 

”egne” specialepatienter, mens de intern medicinske patienter blev anset som uønskede, og derved blev 

kastebold mellem afsnittene med sætninger som ”Det er ikke vores patient!”. De intern medicinske 

patienter blev således skabt på samme tid som tilhørende alle og ingen af de medicinske specialer og var 

dermed gjort specialløse og uden speciallæger, med nedlæggelse af speciallæge-uddannelsen i det 

overordnede medicinske speciale Intern Medicin i 2004. Det geriatriske speciale synes ud fra specialets 

kriterier og i de professionelles øjne at være en egnet aftager af de gamle intern medicinske patienter, 

men det geriatriske speciale synes på Holbæk Sygehus under de nuværende forhold hverken at have 

kapacitet eller speciallæger nok til at tage sig af denne gruppe. 

Sygehusets specialiseringspraksis blev i 00’erne efterfulgt af en stigende optagethed af de gamle 

medicinske patienter, som optog en stigende andel af de medicinske afsnits sengepladser. Sygehusets 

praksis for de gamle medicinske patienter var rettet mod en styrkelse af samarbejdet med primær 

sektor, som kan ses som del af den ændrede opgavevaretagelse og -fordeling mellem sygehuse og 

kommuner, hvor opgaven med varetagelse af ikke kun de gamles pleje, men også behandling, såsom 

genoptræning, med vedtagelse af Strukturreformen blev en kommunal opgave. En agenda som blev 

gentaget i de efterfølgende nationale handleplaner for den gamle medicinske patient. Med den ændrede 

praksis for de gamle medicinske patienter blev det selvfølgeligt for de professionelle at interessere sig 

mindre for denne gruppe og at tale om de gamle som en gruppe, der ikke burde være indlagt, men i 

stedet burde blive i forskellige tilbud i primær sektor. Sygehusets indretning syntes tillige set fra de 

professionelles perspektiv heller ikke befordrende eller egnet til de gamle med deres særlige 

udfordringer ved sygdom. Med den ændrede praksis for gamle medicinske patienter blev de gamle gjort 

til interesseløse for de professionelle.  

I 2010’erne ændredes sygehusets styringspraksis, som i bestræbelserne på en effektiv udnyttelse af 

kapaciteten indførte forskellige NPM-styringsværktøjer. Det handlede om flowskabende værktøjer som 

betød, at de gamle blev til flytbare brikker til at udligne og stoppe huller i belægningen i forsøget på den 

bedst mulige udnyttelse af sygehusets kapacitet. Det handlede også om risikovurderende, 

sygdomsforebyggende og handlingsanvisende styringsværktøjer, som omdannede de gamle til målbare, 

objektive data uden historie, hvorved de gamle blev gjort historieløse. 

Med udviklingen af sygehusets tre praksisser blev de gamle medicinske patienter skabt som specialeløse, 

interesseløse og historieløse, som synes at være en ”giftig cocktail” for dem, set i lyset af de vilkår, 

udfordringer og behov, de har ved sygdom og indlæggelsen. 

 

De gamle patienters praksisser mellem forskellige livsformer og fælles geriatriske problemstillinger 

De gamle medicinske patienter har set i hhv. et livsform- og et geriatrisk perspektiv forskellige vilkår, 

styrker, udfordringer og behov ved sygdom og indlæggelse. 
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De 13 fulgte gamle lever forskellige liv med træk af forskellige livsformer og heraf forskellige 

begrebsverdener ift. det gode liv og den gode alderdom. De gamle har ligeledes forskellige midler og 

vilkår til rådighed for at realisere målene for det gode liv samt forskellige måder at navigere på ift. 

udfordringer som alderdom, sygdom og tab. De gamles livsformers begrebsverdener og måder at 

navigere på, synes de at tage med sig under deres indlæggelser, hvor de sætter sig igennem i deres 

fremtoning, navigation, forventninger og oplevelser, og som analyseret giver dem både forskellige 

styrker og udfordringer. Det betyder ift. de gamles indlæggelsesforløb, at for at de professionelle kan 

både forstå og understøtte de gamles navigation ift. indlæggelses-forløb, fordres det, at de 

professionelle har en viden om de gamles baggrund og livshistorier. For flere af de gamle ville viden om 

deres livsformspraksisser tillige kunne have bidraget med en forklaring på deres indlæggelse.  

De fulgte gamles indlæggelsesforløb set i et geriatrisk specialeperspektiv synes at tydeliggøre, at sygdom 

og indlæggelse giver dem særlige fysiske, psykiske og sociale vilkår og udfordringer på tværs af 

livsformer, der udfolder sig som komplekse, rodede, anderledes og udviskede sygdomsbilleder med 

mulighed for udvikling af olympiadesyndromet, konfusion og delir, og som levner de gamle i en ringere 

forfatning efter indlæggelsen og med behov for tilknytning til hjemmeplejen.  

 

De tre praksissers konkrete materialisering og udfoldelse i de gamles indlæggelsesforløb  

De tre praksissers skabelse af de gamle som specialeløse, interesseløse og historieløse synes at få 

forskellige former for betydning i de konkrete gamles indlæggelsesforløb. 

Sygehusets praksis for gamle medicinske patienter, som den realiseres i de gamles indlæggelsesforløb, 

synes at være kendetegnet ved, at de fulgte gamle pga. deres rodede og anderledes sygdomsbilleder 

typisk kategoriseres som intern medicinske patienter. Den kategorisering betyder, at de gamle typisk 

vilkårligt udflyttes fra Akutafdelingen til de medicinske afsnit ud fra et ledigt plads-princip og står først 

for, når der i skabelse af plads til specialepatienterne eller for at udligne kapaciteten mellem afsnittene 

bliver behov for at flytte patienterne mellem afsnittene. Flere af de gamle bliver således brugt som 

byttere, udlignere og lånesengspatienter. Omvisitationer synes ifølge de professionelle at have betydning 

for de gamle i form af kommunikation, som går tabt, længere indlæggelse, konfusion og delir. En 

konfusionstilstand hos gamle mennesker har i den akutte fase en dødelighed sammenlignelig med 

dødeligheden ved blodprop i hjertet og blodforgiftning og øger sandsynligheden for f.eks. infektion, 

fald, forlængelse af indlæggelsen og funktionstab. Størstedelen af de gamle oplever konfusion ifm. 

indlæggelsesforløbet, enten før, under eller efter indlæggelsen. De professionelle nærer ikke den store 

interesse for de gamle, som ”ikke er vores patient” og de ser gruppen som én, der ikke burde indlægges, 

men i stedet burde blive hjemme eller i forskellige tilbud i primær sektor. De pårørendes inddragelse 

synes mest af alt at have karakter af en aktivering af dem ift. at påtage sig opgaver af pleje- og 

omsorgsmæssig karakter under indlæggelsen og opgaver af praktisk karakter ifm. udskrivelsen, så den 

forløber hurtigt og smidigt. De pårørende som for flere af de gamle er tovholdere hjemme synes til 

deres frustration derimod ikke at blive brugt i sparring om behandlingen eller hjemlige forhold.  

Sygehusets specialiseringspraksis, som realiseres i de gamle indlæggelsesforløb, synes at virke som en 

fordelingsnøgle og som særlige specialepraksisser. Brug af specialiseringen som fordelingsnøgle betyder, 

at de fulgte gamle typisk ender som intern medicinske patienter og derved bliver specialeløse. De 

fordeles således ud fra ledig plads-princippet til de medicinske afsnit ud fra den antagelse, at de vil 

modtage den samme pleje og behandling uagtet, hvilket af de medicinske specialafsnit, de udflyttes til. 

Specialisering sætter sig imidlertid igennem i specialafsnittene i form af forskellige specialepraksisser, 
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som betyder, at de gamle i modsætningen til sygehusets antagelse modtager vidt forskellig pleje og 

behandling afhængigt af det pågældende speciales fokus og vægtning. De hjertemedicinske 

specialeafsnits fokus og vægtning synes således at tage form af et fragmenteret blik på patienterne og 

også de gamle rettet mod hjertesygdommens symptomer og behandling, mens de geriatriske 

specialeafsnits fokus og vægtning synes at være et langt mere helhedsorienteret blik med inddragelse af 

fysiske, psykiske og sociale aspekter, som synes bedre at rumme de gamles komplekse sygdomsbilleder.  

Sygehusets styringspraksis realiseres og udfoldes i de gamles indlæggelsesforløb med brug af 

flowskabende, risikovurderende, sygdomsforebyggende og handlingsanvisende styringsværktøjer, som 

lægger vægt på hurtigst muligt at få dem udskrevet og samtidig omdanne og skabe de gamle som 

objektive, målbare data. Det levner ikke plads til de gamles historie, hvormed de gøres historieløse. Det 

betyder i flere af de gamles forløb, at de professionelle uden viden om deres baggrund, liv og livsform 

har svært ved at tolke deres måde at reagere og navigere på og dermed ikke formår at hjælpe dem. Med 

den praksis synes ikke alle basale behov at være væsentlige, ligesom sikring af, at de gamle har briller og 

høreapparater som kunne understøtte fastholdelsen af deres fysiske funktionsniveau falder udenfor. 

Ovennævnte kan ses som eksempler på de ”uhensigtsmæssige følger” af, at patienternes historie forsvinder 

med journalens omdannelse til afkrydsningsskemaer, som geriater Ellen Holm i indledningen taler om.  

De tre praksissers konkrete materialisering og udfoldelse i de gamles indlæggelsesforløb synes således 

ikke at harmonere med deres vilkår, udfordringer og behov og bliver snarere en ”giftig cocktail” for dem.  

  

Sygehusets perspektiv  

De tre praksisser for specialisering, styring og gamle medicinske patienter er vigtige for Holbæk 

Sygehus, idet de kan ses på forskellig vis at bidrage til både historisk og i dag, at sygehuset lever op den 

aktuelle nationale statslige agenda. Hvor praksisserne tidligere under den danske stats udformning som 

en mercurial liberalistisk stat på forskellig vis skulle sikre, genoprette og fremme befolkningens ve og 

vel, skal de i dag under den mercuriale liberalistiske velfærdsstat være med til at sikre borgernes velfærd 

i kombination med en effektiv udnyttelse af sygehusets ressourcer og kapacitet. Praksisserne bliver 

således del af sygehusets forsøg på kontinuerligt at fastholde fortsat legitimitet og dermed overlevelse. 

Holbæk Sygehus er således, som del af den nationale sygehuspolitiks specialisering og centralisering, det 

eneste tilbageværende sygehus i det tidligere Holbæk Amt og har udviklet sig til at have landets største 

medicinske afdeling, hvilket ikke gør det mindre påkrævet at se på problematikken med de gamle 

medicinske patienter.  

Sygehuset gør i realiseringen og aktiveringen af de tre praksisser brug af professionelle, som tidligere 

blev interpelleret via professionalisering og specialisering. I dag interpelleres de også gennem forskellige 

konkurrenceskabende, handlingsforeskrivende og kontrollerende styringsværktøjer på en måde, som 

gør, at praksissernes udfoldelse og materialisering, som de f.eks. realiseres i de gamles forløb, opfattes 

som selvfølgelige. Praksissernes selvfølgelighed for de professionelle bliver, som feltarbejdet viste, 

tydelig i deres fremtræden, sprog, handlinger og italesættelser. Sygehusets interpellation af de 

professionelle, med brug af handlingsanvisende styringsværktøjer og overvågning via 

stikprøvekontroller, harmonerer umiddelbart ikke med sygehusets stræben efter, at de professionelle 

samtidig skal være innovative, udforskende, omsorgsfulde og helhedsorienterede.  

Interpellationen skaber ud fra sygehusets behov til stadighed den gode måde at være professionel på. 

Sygehusets professionelle er kontinuerligt interpelleret ift., hvad sygehusvæsenets praksis synes at have 

behov for på et givent tidspunkt. I det lange historiske perspektiv kan det følges, hvordan den gode 
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måde at være professionel på pga. ændringen af sygehusets produktionsmåde fra en enkelt 

vareproduktion til en kapitalistisk produktion har ændret sig fra at have karakter af professionelle 

udgaver af den selvstændige livsform og husmoderlivsformen til i dag at have karakter af hhv. 

lønarbejder- og karrierelivsformen.  

Den beskrevne episode fra afhandlingens indledning med den gamle mand, der cirkulerede rundt om et 

sygehus i en ambulance, fordi ingen ville modtage ham, kan med afhandlingens analyser ses som, at de 

professionelle blot gjorde det, de var interpelleret til: at fokusere på den specialiserede behandling. 

Ligeså tolker jeg den modstand, jeg har mødt ifm. projektet, som et eksempel på styrken af de 

professionelles interpellation, hvor de yder modstand, når der stilles spørgsmålstegn ved de, for dem, 

selvfølgelige praksisser.  

 

De professionelles perspektiv 

Set fra de professionelles perspektiv har de tre praksissers udfoldelse og udvikling skabt muligheds-

betingelser for forskellige typer af professionelle. Med sygehusets oprettelse var det særligt læger og 

inspektører, der var behov for. Siden kom sygeplejerskerne til, efterfulgt af en række andre faggrupper. 

I dag synes praksissernes udvikling særligt for sygeplejerskerne at byde på et væld af nye karriere-

muligheder. Sygeplejerskerne specialiserer sig således i stigende grad indenfor lægernes behandlings-

domæne, ligesom de har fået mulighed for at forske og påtage sig nye funktioner ifm. de nye 

styringsværktøjer og sygehusets fokus på udnyttelsen af kapaciteten. Jeg kan med dette ph.d.-projekt ses 

som et eksempel på denne udvikling. 

Med den udvikling styrkes den historisk ændrede relation mellem to sider af sygehuspatientpraksissen, 

hvor den sygdomsorienterede praksis bliver prioriteret på bekostning af pleje, omsorg og mere sociale 

aspekter. Tidligere varetog lægerne behandlingen, mens sygeplejerskerne og siden sygehjælpere og 

SSA’ere tog sig af pleje og omsorg. I dag varetager læger fortsat behandlingen, mens sygeplejerskerne 

gradvist har bevæget sig væk fra pleje- og omsorgspraksissen og ind på lægernes behandlingsdomæne 

og SSA’ernes stillinger konverteres til sygeplejersker. Sygeplejerskernes ændrede fokus synes at kunne 

illustreres ved, at omsorg stort set ikke er at finde i deres sprogbrug eller lades negativt i italesættelser. 

Spørgsmålet er, hvem der i fremtiden skal tage sig af patienters behov for pleje og omsorg? 

De professionelle synes dog med de tre praksissers udvikling at blive udfordret på deres faglogik af 

særligt sygehusets styringspraksis, baseret på en produktionslogik, som ikke er til diskussion eller kan 

afviges. De professionelle er vidende om de gamles særlige fysiske, psykiske og sociale udfordringer ved 

sygdom, men praksissernes udformning gør det ikke muligt for dem at tilrettelægge de gamles forløb, så 

der tages højde herfor. De professionelle som, ud fra deres tidligere interpellation, har anfægtelser 

overfor praksissernes udvikling, f.eks. styringsværktøjer, synes at være rejst, mens andre professionelle 

er blevet gjort overflødige og kørt ud på et sidespor med oplevelsen af at være ”en restgruppeproblematik”. 

Højrup taler om, at interpellationen sker mellem frie viljer, mens Foucault taler om, at subjektiveringen 

handler om underkastelse. Jeg ser umiddelbart interpellationen eller subjektiveringen af de 

professionelle, jeg har observeret og interviewet, som en kombination af fri vilje og underkastelse. Jeg 

abonnerer på stats- og livsformsteorien og forestillingen om anerkendelseskampe mellem subjekter, 

som for at den kan finde sted må ske mellem frie viljer. De observerede og interviewede professionelle 

synes således at have deres frie viljer til at vælge, hvorvidt de vil være ansat på sygehuset og indgå i 

realiseringen af de tre praksisser eller rejse, som i nogle tilfælde også sker. Udfordringen er med 

sundhedsvæsenet som helhed, at det er gennemsyret af en fragmenteret sygdomsorienteret praksis, 
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hvorfor de professionelles valg kan synes at være relativt begrænset. De kan derved være nødsaget til at 

underkaste sig den herskende praksis indenfor sundhedsvæsenet for at kunne udøve deres respektive 

professioner.  

De professionelle har i realiseringen og aktiveringen af praksisserne behov for, at patienterne har villet 

og vil indgå i praksisserne. De gamle indgår som ”gode patienter” med få undtagelser uden at yde 

modstand. Gudrun er den eneste af de gamle, som decideret sætter sig imod og nægter at være del af 

sygehusets praksisser, hvor ingen giver sig tid til hende. Hun insisterer på at blive udskrevet, hvilket 

sker dagen efter indlæggelsen. Jens yder modstand på sin egen måde, med brug af forskellige strategier, 

når de professionelle ikke kommer. Resten af de fulgte gamle indgår og affinder sig.  

Interpellationen skaber også særlige måder at være patient på. I det lange historiske stræk er den gode 

måde at være patient på sygehuset gået fra at skulle være autoritetstro og objekt for lægens blik til i dag 

at være partner. Mens tidligere tiders måde at være patient på ikke faldt svært for sygehusets patienter, 

der repræsenterende lønarbejderlivsformen og den selvstændige livsform, så synes måden at være 

patient på i dag særligt at appellere til baglandskvinde- og karrierelivsformerne, som begge besidder 

netop evner til at indgå som sparring for de professionelle, som de på forskellig vis tidligere har gjort 

som del af deres livsform. Spørgsmålet er, om sygehusets målsætning om ”patienten som partner” ikke i de 

gamles forløb hurtig kan blive en ”retorisk glasur”, som Wackerhausen betegner det (Wackerhausen 

2004, p. 29-30). Der synes ikke at være megen inddragelse og partnerskab i de mange flytninger, som 

ikke synes til gavn for de gamle, men snarere har udnyttelse af kapaciteten som sigte. Der synes at 

kunne spores træk af 1800-tallets objektgørelse af patienterne, der var undersøgelsesgenstand for lægens 

kliniske, sandhedsskabende blik, idet patienterne i dag med sygehusets styrings-praksis og 

produktionslogiks omdannelse af dem til tal og produkter på samme måde bliver til objekter.  

 

De gamles perspektiv 

Set fra de fulgte gamles perspektiv, synes det vigtigere for dem at indgå og tilpasse sig som patient i 

sygehusets praksisser end at stille spørgsmålstegn eller fremsætte deres kritik. Deres selvfremstilling i 

tråd med deres respektive livsformer bliver således vigtigere for dem, hvilket synes at være i lighed med 

den måde, de indgik i relationen til mig ifm. interviewene.   

Flere af dem oplever ift. behandling kun delvist eller slet ikke at få behandlet de problemer, som de 

kommer ind med, og flere slås til deres undren eller frustration efter indlæggelsen fortsat med 

problemerne. De oplever sparsom personlig kontakt med de professionelle, som er optaget af og har 

travlt med at foretage målinger af dem på alle tider af døgnet. Det kan måske være en forklaring på, at 

de gamle i deres fortællinger særligt husker og hæfter sig ved de professionelle, som tager sig tid og gør 

noget særligt for dem. De gamle bryder sig ikke om de mange flytninger, som mange af dem udsættes 

for både mellem afsnit og internt på afsnittene, og som får betydning i form af forvirring og 

kontinuerligt at skulle holde øje med sengen, som måske i mellemtiden er flyttet. De foretrækker at 

ligge på gangen, såfremt de derved kunne undgå at blive flyttet. De oplever at sygehuset i dag rummer 

ændrede praksisser ift. tidligere, som at mænd og kvinder placeres på samme stue, ikke at kunne få 

hjælp til basale plejebehov og at få frataget deres seng, inden de er udskrevet, hvilket ingen af dem 

synes at bryde sig om, men som de afhængigt af livsform og livssituation takler forskelligt. 

 



 

254 
 

Det er muligt og vigtigt at ændre! 

Efter konklusioner baseret på mine fund vil jeg i det følgende diskutere og perspektivere fundene for at 

sige noget om, hvordan sygehusvæsenets indretning og praksis vil kunne indrettes, så den i højere grad i 

de gamles indlæggelsesforløb indtænker, tilgodeser og understøtter de gamles vilkår, styrker, 

udfordringer, behov og pårørende.  

Det synes at være muligt at ændre på sygehusets indretning og de tre praksisser. Den historiske analyse 

har således tydeliggjort, hvordan Holbæk Sygehus’ indretning og geriatriske praksis ikke er blevet til på 

baggrund af en naturgiven og selvfølgelig udvikling, som ikke kunne være anderledes, men derimod er 

blevet til via forskellige anerkendelseskampe om legitimitet og berettigelse på mange niveauer mellem 

professionelle, livsformer, byer, sygehuse og amter/regioner og stater.  

Det er tillige vigtigt at ændre sygehusvæsenets indretning og de tre praksisser set ud fra både de gamles, 

de professionelles og statens perspektiv, da de gamle jf. statistikker i indledningen tegner sig for en stor 

del af sengepladserne på de medicinske afdelinger på nationalt plan, og ifølge befolkningsprognoser 

ikke bliver en mindre befolkningsgruppe eller gruppe på de medicinske afdelinger i fremtiden.  

Der synes samtidig ikke at være udsigt til en ændring af sygehusvæsenets indretning og praksis, idet der 

siden feltarbejdet er implementeret tiltag som Sundhedsplatformen i Region Sjælland med endnu flere 

styringsværktøjer af samme skuffe, som udfoldet i afhandlingen, hvilket blot synes at være del af en 

spiral, der accelererer i den forkerte retning. 

Problematikken med sygehusets indretnings skabelse af de gamle som specialeløse, interesseløse og 

historieløse synes ikke at være en problematik, som kun udgør en udfordring for dem, selvom den 

måske er ekstra problematisk for de gamle med deres fremanalyserede særlige sygdomsbilleder. 

Sygehusets specialiseringspraksis vil på samme måde også være en udfordring for andre grupper af 

patienter med flere konkurrerende lidelser på tværs af de medicinske specialer, som tilsvarende vil blive 

gjort specialeløse og placeret vilkårligt. Ligeså vil der være andre grupper af patienter som anses som 

interesseløse og ikke burde indlægges, men blive i kommunale tilbud. Sygehusets styringspraksis skaber 

ikke kun de gamle, men alle patienter som historieløse og må derfor ses at være et generelt problem, da 

sygdom ikke kun influerer fysisk, men også psykisk og socialt.  

Noget må derfor gøres! Jeg har tænkt mig at diskutere og perspektivere ud fra, hvad der synes at være 

det grundlæggende problem i problemstillingen samt give perspektiver på, i tråd med afhandlingens 

teoretiske begrebsramme, hvordan man på et såvel politisk, økonomisk og ideologisk niveau kan 

forbedre sygehuspraksis for de gamles og andre patienters indlæggelsesforløb samt den geriatriske 

praksis specifikt for de gamle. 

 

Behovet for en helhedstænkning  

Det grundlæggende problem i problemstillingen synes at være et manglende helhedssyn på patienterne, 

ikke kun i sygehus- men i sundhedsvæsenet.  

Den historiske analyse af Holbæk Sygehus har tydeliggjort, hvordan udviklingen af sygehusets 

patientpraksis har været et parløb mellem en hhv. situationsorienteret social praksis og en 

sygdomsorienteret behandlingspraksis, som i dag synes at være opsplittet med følger for de gamle og 

alle andre patienter. Sygehusets patientpraksis har udviklet sig fra i begyndelsen at være en hovedsagelig 

bredt favnende socialforanstaltning til med lægevidenskabens fremskridt i slutningen af 1800-tallet at 

tage form af en mere fragmenteret, specialiseret og sygdomsorienteret praksis fokuseret på behandling 
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af sygdommen set som en biologisk funktionsfejl. Med velfærdsstatens fremkomst blev den 

sygdomsorienterede praksis erstattet af en situationsorienteret praksis, hvor patientpraksis rummede 

både en behandlingspraksis og en social praksis. Sygehusets patientpraksis vendte dog tilbage til en 

sygdomsorienteret praksis med statens ændrede form af en mere liberalistisk udgave af velfærdsstaten. 

Det betød atter en opsplitning af sygehusets praksis i en sygdomsbehandlingspraksis og en social 

praksis, hvoraf den sidste blev gjort til, og fortsat i dag er, primær sektors opgave. Det betyder ift. 

gamle og også andre grupper af borgere, hvis sygdomsbilleder er af både fysisk, social og psykologisk 

karakter, at primær sektor i stor udstrækning forventes at varetage deres pleje og behandling.   

Man kan diskutere, om primær sektor er i stand til at varetage den praksis af mere social- og 

situationsorienteret karakter ud fra den betragtning, at primær sektor på samme måde som 

sygehusvæsenet synes at have form og træk af en sygdomsorienteret og fragmenteret praksis. Primær 

sektor er del af sundhedsvæsenet, som i 1990’erne blev introduceret til NPM-styringsværktøjer, hvorfor 

sektoren må antages i dag at have implementeret styringsværktøjer at samme karakter og dermed 

betydning som i sygehusvæsenet. Den kommunale hjemmeplejes praksis synes at tage form af en 

sygdomsorienteret praksis, hvilket kan hænge sammen med, at kommunerne med Strukturreformen 

overtog en del af den specialiserede behandling, såsom genoptræningen. Træk af en sygdomsorienteret 

praksis synes også at komme til udtryk i den stigende specialisering af sygeplejerskerne i kommunerne 

indenfor sygdomsrelaterede funktioner såsom inkontinens, sår, KOL og diabetes. 

Hvis ikke sygehusvæsenet har et helhedsorienteret blik og heller ikke primær sektor, så synes der 

efterhånden kun at være de pårørende som den sidste bastion, der kan stå som tovholdere for de gamle 

i deres sygdoms- og indlæggelsesforløb. De pårørende forsøger således i flere af de fulgte gamles forløb 

at være tovholdere, men ikke desto mindre inddrages de sparsomt, til deres frustration, i de gamles 

forløb og kun med specifikke formål.  

Der synes således at være behov for en tilbagevenden til en prioritering af helhedstænkning ift. de 

gamle medicinske patienter samt patienter og borgere i det hele taget i sundhedsvæsenet. 

 

En tilbagevenden til en politisk vægtning af helhedstænkning 

En tilbagevenden til en helhedstænkning i sundhedsvæsenet vil på et politisk niveau fordre, at der i 

eksisterende politikker ift. sundheds-, sygehus- og geriatrisk praksis vægtes og italesættes en 

helhedstænkning. Samtidig med, at der foretages en nedtoning af de mange styringsværktøjer, som lige 

nu vægtes i politikker, og som synes at understøtte et fragmenteret syn på patienterne. Inddragelse af de 

pårørende er italesat f.eks. i politikker ift. de gamle, såsom den nationale handleplan for den ældre 

medicinske patient (Sundheds- og ældreministeriet 2016a), men inddragelsen synes ikke, ifølge mit 

feltarbejde, at være realiseret på f.eks. et sygehusniveau. 

 

En realisering og aktivering af en helhedstænkning i sygehusregi 

En vægtning af helhedsperspektivet i sygehusregi, hvor jeg har gennemført udforskningen, og dermed 

kan sige noget om, kunne set ud fra et økonomisk og ideologisk niveau være en sammentænkning på 

flere måder af den fragmenterede, sygdomsorienterede behandling og den sociale, omsorgsmæssige, 

situationsorienterede indsats, der historisk synes at være blevet skilt mere og mere fra hinanden.  

Det kunne for det første handle om en prioritering af inddragelse i patientpraksis af den enkeltes 

livshistorie og livsform, der som i de gamle indlæggelsesforløb sætter sig igennem og får betydning i 
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deres måde at navigere på. De professionelle ville med inddragelse af denne viden i langt højere grad 

kunne understøtte patienternes vilkår, styrker, udfordringer, behov og måder at navigere på. 

Inddragelse af livshistorier ville fordre en nedtoning af de styringsværktøjer, som i dag modsat synes at 

fratage patienterne deres historie. 

For det andet kunne det være en satsning på inddragelse af de pårørende, som allerede nu nævnes i de 

overordnede politikker, men som ikke synes at blive omsat til handling. En inddragelse hvor de 

pårørende i langt højere grad bliver brugt som sparringspartner for de professionelle. Så i stedet for 

”patienten som partner” kunne Holbæk Sygehus slogan f.eks. udvides til at hedde ”pårørende som partner”.  

Det kunne for det tredje være en nedtoning af den specialiserede fragmenterede behandling ved at satse 

indenfor alle de lægefaglige specialer på andre mere generelle indsatser. Med velfærdsstatens fremkomst 

og udfoldelse kom en specialisering af den sociale og omsorgsmæssige indsats med interpellation af 

forskellige grupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, diætister og SSA’ere, som aldrig 

har opnået samme tyngde og anerkendelse som den lægelige sygdomsbehandling. For nogle gruppers 

vedkommende, som SSA’erne, synes de at miste fodfæste i slutningen af perioden. Måske skulle man 

tilbage til en vægtning af sådanne indsatser, så de får samme anerkendelse som behandlingen. En 

vægtning som også ville appellere til patienter indenfor andre livsformer, såsom den selvstændige 

livsform og husmoderlivsformen, som herigennem kunne opretholde deres selvstændighed og 

autonomi på en anden måde under indlæggelsen, end den sker i dag. Jeg ser ikke den specialiserede, 

fragmenterede og den mere generelle sygehuspraksis som udelukkende hinanden, men i stedet som 

hinandens forudsætninger. Det er måske mere i styrkeforholdet, at udfordringen ligger. Projektet kunne 

således utilsigtet opfattes som et angreb på den biomedicinske forskningstradition og fragmenteret 

specialiseret viden. Projektets ærinde er i tråd med den tværfaglige SMK-forskergruppens tilgang at 

argumentere for at praksisudvikling må ske ved inddragelse af flere videns- og forskningstraditioner, 

hvis komplekse problemstillinger, som f.eks. afhandlingens, søges udviklet og ændret.   

Det kunne for det fjerde være en styrkelse af samarbejde og sparring på tværs af de medicinske 

specialer, på samme måde som det allerede sker i dag på f.eks. Holbæk Sygehus med det 

fællesmedicinske ambulatoriums samling af flere medicinske specialer. Styrkelsen kunne være i form af 

en mere formaliseret struktur af tværfaglige fora udover lægekonferencerne, hvor de specialiserede 

professionelle kunne drøfte de indlagte patienter. Med styrkelsen af tværfaglige miljøer kunne man 

måske også reducere de mange flytninger mellem de medicinske afsnit, som kontinuerligt pågår, og i 

stedet lade specialisterne komme til patienterne, og ikke omvendt, så længe, at det ikke er særligt 

teknologisk udstyr, som kræves i behandlingen og derved fordrer, at patienterne må flyttes. 

Det kunne for det femte være en nedtoning af vægtningen på virksomhedslogikken, som understøtter 

og styrker det fragmenterede syn på de gamle og på patienter i det hele taget. Afhandlingens 

problematik kan således også tilskrives at være resultat af et sammenstød mellem logikker. Holbæk 

Sygehus drives i dag ud fra en produktionslogik, som har underlagt de professionelles faglogik. Det 

betyder, at det er blevet vigtigere at få patienterne gennem sygehusets produktion på kortest tid end at 

behandle dem i overensstemmelse med f.eks. en geriatrisk specialepraksis. 

Holbæk Sygehus slås i lighed med andre sygehuse i regionen med genindlæggelser, som er et stigende 

problem under fortsat udforskning. For mig at se ligger en del af grunden i det manglende helhedssyn 

og -praksis ift. patienterne, hvorfor en netop helhedsorienteret indsats, med tiltag som beskrevet 

ovenfor, ville kunne reducere i genindlæggelserne. 
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Perspektiver på en fremtidig praksis for gamle 

I tråd med de gamles udfordringer og behov bør en fremtidig sygehuspraksis for de gamle, som har 

behov for sygehusindlæggelse, stile efter at tage afsæt i hurtig diagnostik og behandling, geriatrisk 

specialviden, etablering af rolige omgivelser, reduktion af flytninger af de gamle samt ved udskrivelsen 

etablering af et tæt samarbejde mellem sygehus og primær sektor. Indsatser, der synes at være i tråd 

med det, som netop det geriatriske speciale kan og er specialister i. Lokalt på Holbæk Sygehus satses 

f.eks. på geriatrien som fyrtårn og indførelsen af akut geriatri, som måske kunne udbredes til at gælde 

ikke kun et fåtal af de gamle, som under nuværende forhold og kapacitet udvalgt af hhv. den geriatriske 

sweeper og flowkoordinatoren, men i stedet alle typer af gamle medicinske patienter. Kapaciteten 

kunne skabes ved en ændring af proportionerne af senge mellem de medicinske specialer, hvorved der 

bliver plads til flere geriatriske sengepladser. Ved en kapacitetsudvidelse kunne man helt undgå, at de 

gamle skulle flyttes mellem de medicinske afsnit, og i fald de skulle have behov for at blive tilset af 

andre medicinske speciallæger, kunne man også her lade speciallæger komme til de gamle og ikke 

omvendt som nuværende. 

En indsigelse mod en sådan indsats kunne være, hvordan man ville rekruttere specialuddannede 

professionelle til et speciale, der ifølge de professionelle ikke er et ”IN” eller ”hot” speciale og i forvejen 

har svært ved at rekruttere f.eks. sygeplejersker. Ligesom staten tidligere har skabt mulighedsbetingelser 

for bestemte typer af professionelle, kunne sygehuset satse på det geriatriske speciale med prioritering 

af gode rammer, vilkår og efteruddannelse, som ville tiltrække professionelle. Idet gamle fordrer akut og 

hurtig diagnostik, kunne sygehusets vægtning af det geriatriske speciale som et akut speciale, og 

satsningen på forskning på det geriatriske felt i sig selv, få specialet til at rangere højere i det medicinske 

prestigehierarki i tråd med Albums forskning. 

Holbæk Sygehus har tidligere været pionerer på ældreområdet og synes også i dag at være det på det 

ambulante plan med etableringen af det fællesmedicinske ambulatorium, som har tiltrukket national 

opmærksomhed og besøg af sundhedsministeren. Sygehuset kunne desuden blive det i langt højere grad 

med en særlig indsats for de gamle indlagte, hvilket ville være en naturlig forlængelse af, at sygehuset 

satser på geriatrien som fyrtårn og akut geriatri. Ift. samarbejdet med primær sektor har sygehuset 

historisk en tradition for et særligt udbygget samarbejde, ligesom sygehusets første sygeplejerske -ph.d. 

med en afhandling om overgange mellem sygehuset og primær har lagt forskellige spor, som måske 

kunne angive en retning. 

Med nogle af ovennævnte perspektiver omsat til praksis kunne måske i højere grad opnås en indsats 

som tilgodeser og understøtter de gamles særlige vilkår, styrker, udfordringer og behov. De gamle er 

ikke til for sygehuset, som man næsten kunne få indtryk af med de tre praksissers realisering i dag, men 

sygehusets indretning er til for netop at skabe velfærd for de gamle. Med reference til professor i 

geriatri Marianne Schrolls citat i indledningen, så vil jeg afslutte denne afhandling med at sige, at hvis vi 

er nået dertil, at sygehusets indretning gør de gamle mere syge, end de i forvejen er, er det indretningen, 

der må laves om og ikke de gamle. 
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Resumé 
Ph.d.-afhandlingen er en udforskning af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske 

patienters indlæggelsesforløb.  

Med sygehusvæsenets udvikling og indretning baseret på specialisering i dag synes de gamle medicinske patienter 

at være blevet til en uønsket patientgruppe, der af de professionelle omtales som ”det er ikke vores patient!”. 

Styringsværktøjer synes at styre indretningen, de professionelle og patienterne, og må derfor også influere på 

gamles indlæggelsesforløb. 

Formålet med afhandlingen er at frembringe ny viden om betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle 

medicinske patienters indlæggelsesforløb set fra såvel statens-, de professionelles og de gamle menneskers 

perspektiv samt ny viden om, hvordan det historisk er blevet til, at sygehusvæsenets selvfølgelige indretning i dag 

er en udfordring for gruppen af gamles indlæggelsesforløb. Viden, der for det første kan bidrage med både 

historiske og nutidige perspektiver i praksisudviklingen af sygehusvæsenets indretning, så den i højere grad 

tilgodeser og understøtter de gamles særlige vilkår, udfordringer og behov. Det historiske perspektiv kan 

udfordre den indretning af sygehusvæsenet, vi tager for givet i dag, ved at vise, at den ikke er resultatet af en 

naturgiven udvikling, der ikke kunne have været anderledes. Det åbner op for, at indretningen kan tænkes 

anderledes i fremtiden. For det andet kan den nye viden bidrage med bevidsthed i samfundet om betydningen af 

sygehusvæsenets indretning for gamles indlæggelsesforløb og til en nuancering af samfundsdebatten om 

satsningen på specialisering og særlige styringsværktøjer som svaret på god sygehuspraksis. 

Problematikken med gamle medicinske patienter i sygehusvæsenet er relevant at udforske set ud fra de gamles 

perspektiv, men også i et samfunds- og et professionsperspektiv, idet gruppen af over 65-årige i dag udgør tæt på 

halvdelen af de indlagte patienter på de medicinske afdelinger (Sundheds- og ældreministeriet 2016a, p. 11). 

Antallet af ældre, der er fyldt 65 år, vil desuden stige fra at udgøre 15 procent i 2000 til i 2030 at være 23 procent 

af den danske befolkning (Christensen & Juul Nilsson 2016, p. 17). De +80-årige, som er den gruppe jeg har 

udforsket i det nutidige feltarbejde, vil gå fra at udgøre 4,1 procent til i 2040 at udgøre 8,2 procent af 

befolkningen (Jensen & Rostgaard 2015, p. 9). Med stigende alder følger hos de ældre en aftagende 

funktionskapacitet, som gør dem skrøbelige og sårbare overfor sygdom (Andersen-Ranberg & Matzen 2016, p. 

47), og som giver en betydelig mulighed for en stigning i kontakten til sundhedsvæsenet og eventuel indlæggelse 

på sygehuset (Christensen & Juul Nilsson 2016, p. 17) (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011, p. 2).  

Problemstillingen er udforsket via en, til afhandlingen, teoretisk udviklet begrebsramme og -struktur og et 

historisk og et nutidigt feltarbejde.  

Den teoretiske begrebsramme udgøres af en sammentænkning af etnolog Thomas Højrups etnologiske stats- og 

livsformsteori og begreberne subjektivering, diskurs og styringsteknologi hentet hos filosoffen Michel Foucault. 

Den sammentænkning bidrager til udviklingen af en teoretisk begrebsramme af afhandlingens problemstilling. 

Højrup og Foucault udgør en slags ”rød tråd” gennem afhandlingen i både metode- og analysedelen. I 

metodedelen trækker jeg på en sammentænkning af den etnologiske og den genealogiske metode, mens jeg i 

analysedelen gør brug af Højrups stats- og livsformsanalyse samt Foucaults diskursanalyse. Med brug af den 

teoretisk udviklede begrebsramme udforskes afhandlingens problemstilling gennem en metodisk ramme 

bestående af både et historisk og et nutidigt feltarbejde på Holbæk Sygehus. Det kulturhistoriske feltarbejde 

består af et historisk forskningslitteraturstudium omhandlende den generelle sygehusudvikling nationalt og 

internationalt og af opslagsværker og alle former for overleveringer vedr. Holbæk Sygehus. I det nutidige 

feltarbejde har jeg fulgt 13 gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb på Holbæk Sygehus og forsøgt at 

skabe og sammenholde empirien via feltobservationer, litteratur, diverse typer af dokumenter samt interview 

med 6 af de gamle og 20 professionelle. 

Holbæk Sygehus er valgt, da det har fulgt den almindelige danske sygehusudvikling og derfor kan ses som 

eksemplarisk. Desuden blev jeg her ansat til at foretage udforskningen. Holbæk Sygehus satser på at være et 
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”geriatrisk fyrtårn” med implementering af initiativer såsom akutgeriatri og oprettelse af et tværfagligt, 

tværsektorielt og tværkommunalt geriatrisk team.  

Afhandlingen indgår ikke som del af fyrtårnsprojektet, men kan ses som i tråd med denne strategi. Ph.d.-

afhandlingen konkluderer, at der i 1990’erne blev skabt mulighedsbetingelser for problematikken med de gamle 

medicinske patienter som både en italesat og uønsket gruppe i sygehusregi. Det skete med den danske stats 

udformning som en mercurial liberalistisk velfærdsstat. Statens interstatslige anerkendelseskamp på 

suverænitetsdomæner som markedsøkonomi og sikring af borgernes velfærd betød en satsning på en indretning 

af en sygehuspraksis baseret på specialisering, centralisering og markedsgørelse med ibrugtagen af New Public 

Management-styringsværktøjer. Med udviklingen af sygehusets indretning blev de gamle medicinske patienter 

skabt som specialeløse, interesseløse og historieløse, hvilket synes i dag at være en ”giftig cocktail” for dem set i 

lyset at de vilkår, udfordringer og behov, som de har ved sygdom og indlæggelse.  

De gamles livsformers begrebsverdener og måder at navigere på, synes de at tage med sig under deres 

indlæggelser, hvor de sætter sig igennem i deres fremtoning, navigation, forventninger og oplevelser og giver dem 

både forskellige vilkår, styrker og udfordringer. Det betyder, at hvis de professionelle skal forstå og understøtte 

de gamles navigation ift. indlæggelsesforløb, fordres en viden om de gamles baggrund og livshistorier. For flere 

af de gamle ville viden om deres livsformspraksisser også kunne have forklaret baggrunden for deres indlæggelse. 

De fulgte gamles indlæggelsesforløb synes set i et geriatrisk specialeperspektiv også at tydeliggøre, at sygdom og 

indlæggelse giver dem særlige fysiske, psykiske og sociale vilkår og udfordringer på tværs af livsformer, der 

udfolder sig som komplekse, rodede, anderledes og udviskede sygdomsbilleder med mulighed for udvikling af 

olympiadesyndromet, konfusion og delir, og som levner de gamle i en ringere forfatning efter indlæggelsen og 

med behov for tilknytning til hjemmeplejen. Vilkår og udfordringer, der ikke harmonerer med indretningens 

skabelse af de gamle som specialeløse, interesseløse og historieløse. 

Afhandlingen perspektiverer, at sygehusets indretning indikerer satsningen på en fragmenteret, specialiseret og 

sygdomsorienteret praksis. Problematikken udgør ikke kun en udfordring for de gamle, selvom den måske er 

ekstra problematisk for dem med deres særlige sygdomsbilleder, men også for andre grupper af patienter. Hertil 

kommer, at den er aktuel i hele sundhedsvæsenet. 

Afhandlingen foreslår derfor en tilbagevenden til en satsning på helhedssynet i form af en prioritering af både en 

sygdoms- og en situationsorienteret praksis samtidig med en nedtoning af styrings-teknologier og specialisering. 

Det kunne konkret være en prioritering i patientpraksis af inddragelse af den enkeltes livshistorie, livsform og 

pårørende.  

I de gamles indlæggelsesforløb foreslås udover en helhedsindsats en satsning på hurtig diagnostik og behandling, 

geriatrisk specialviden, etablering af rolige omgivelser, reduktion af flytninger af de gamle og ved udskrivelsen på 

etablering af et tæt samarbejde mellem sygehus og primær sektor.  

Med reference til citat af professor i geriatri Marianne Schroll ønsker jeg med ph.d.-afhandlingen at sige, at hvis 

vi er nået dertil, at sygehusets indretning gør de gamle mere syge end de i forvejen er, er det indretningen, der må 

laves om og ikke de gamle. 
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Summary 
The PhD dissertation is an exploration of the importance of the healthcare system’s organization for the hospital 

stay of elderly medical patients. 

With hospital development and organization based on today's specialization, the elderly medical patients seem to 

have become an unwanted patient group, which is illustrated by the professionals’ statement "it is not our patient!". 

Management tools seem to manage the organization, the professionals and the patients, and must therefore also 

influence the elderly patient's hospitalization. 

The purpose of the dissertation is to bring forth new knowledge about the importance of a hospital’s 

organization for the elderly medical patients’ hospitalization seen from the perspective of the state, the 

professionals and the elderly, as well as provide new historical knowledge of how a hospital's self-evident 

organization today is a challenge for the elderly’s hospitalization. Knowledge that, first of all, can contribute both 

historical and contemporary perspectives in the practice development of the hospital organization so that it more 

fully accommodates and supports the elderly’s special conditions, challenges and needs. The historical 

perspective can challenge the organization of hospital services we take for granted today by showing that it is not 

the result of a natural development that could not have been different. This opens up the possibility for a 

different way of thinking in terms of future organization. Secondly, the new knowledge can contribute to public 

awareness of the importance of hospital organization for the elderly’s hospitalization and to a more nuanced 

community debate on the focus on specialization and special management tools as the answer to good hospital 

practice. 

The problem with elderly medical patients in hospital is relevant to explore from the perspective of the elderly, 

but also from a social and a professional perspective, as the group of over 65-year-olds today accounts for almost 

half of the patients admitted to the hospital medical departments (Sundheds- og ældreministeriet 2016a, p. 11). 

The number of elderly who are 65 years old or more will also increase from 15 percent of the Danish population 

in the year 2000 to 23 percent in 2030 (Christensen & Juul Nilsson 2016, p. 17). The +80-year-olds, which is the 

group I have studied in my contemporary field work, will grow from 4.1 percent in 2015 to 8.2 percent of the 

population in 2040 (Jensen & Rostgaard 2015, p. 9). With increasing age, the elderly have a declining function 

capacity which makes them fragile and vulnerable to disease (Andersen-Ranberg & Matzen 2016, p. 47) and 

provides a significant opportunity for an increase in contact with the health service and possible hospitalization 

(Christensen & Juul Nilsson 2016, p. 17) (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011, p. 2). 

The thesis of the PhD dissertation has been explored through use of a theoretically developed conceptual 

framework and structure and historical and contemporary fieldwork. 

The theoretical conceptual framework consists of a synthesis of ethnologist Thomas Højrup's ethnological state 

and life-mode theory and the concepts of subjecting, discourse and management technology obtained from 

philosopher Michel Foucault. The synthesis contributes to the development of a theoretical conceptual 

framework of the dissertation’s issue. Højrup and Foucault constitute a sort of “common thread” throughout the 

dissertation with regard to both method and analysis. In the methodology, I draw on a synthesis of the 

ethnological and genealogical method, while in the analysis section I make use of Højrups ethnological state and 

life-mode analysis and Foucault's discourse analysis. Using the theoretically developed conceptual framework, the 

dissertation’s issue is explored through a methodological framework consisting of both a historical and a 

contemporary field work at Holbæk Hospital. The cultural history fieldwork consists of a historical research 

literature study dealing with general hospital development nationally and internationally, and by reference works 

and all types of tradition at Holbæk Hospital. In today's field work, I have followed the hospitalization of 13 

elderly medical patients at Holbæk Hospital and attempted to create and compare empirical evidence through 

field observations, the relevant literature, various types of documents and interview with six of the elderly and 20 

health care professionals. 
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Holbæk Hospital was chosen because it has followed the general development of Danish hospitals and can 

therefore be seen as exemplary. In addition, I was employed at the hospital to conduct the exploration dealt with 

in this dissertation. Holbæk Hospital aims to be a "geriatric beacon” with implementation of initiatives such as acute 

geriatrics and the establishment of an interdisciplinary, cross-sectoral and inter-municipal geriatric team. 

The dissertation does not form part of the beacon project, but can be seen as being in line with this strategy. The 

PhD dissertation concludes that in the 1990s changes in hospital organization created for the problems which 

resulted in elderly medical patients being both talked about and an unwanted group in hospitals. This took place 

within the Danish state's design as a liberal welfare state. The state's intergovernmental recognition campaigning 

on sovereignty domains such as market economy and securing citizens' well-being meant a focus on an 

institution of hospital practice based on specialization, centralization and marketing with the use of the 

management tools of New Public Management. With the development of hospital organization, the elderly 

medical patients became a group that nobody was interested in specializing in or were even interested in and 

without any history, which today seems to have become a "poisonous cocktail" for them, seen in the light of the 

conditions, challenges and needs they have in sickness and during hospitalization. 

The elderly’s life-modes seem to signify that they bring their conceptual worlds and ways of navigating with them 

when hospitalized by way of their appearance, navigation, expectations and experiences, giving them both 

different terms, strengths and challenges. This means that for the health care professionals to understand and 

support the elderly’s navigation in relation to hospitalization, knowledge is required of the elderly’s background 

and life stories. In many cases, knowledge about the elderly’s life-mode practices could also help to explain the 

background for their hospitalization. The hospitalization of the 13 elderly that I followed seems, seen in a 

geriatric specialist perspective, to make clear that disease and hospitalization give them special physical, mental 

and social conditions and challenges across life-modes that unfold as complex, rooted, different and worn out 

clinical pictures with the potential for development of the Olympic Syndrome, confusion and delirium, and 

which leaves the elderly in a poorer state of health after the hospitalization and in need of home care. Terms and 

challenges that do not harmonize with the organization’s creation of the elderly, as a group, that nobody is 

interested in specializing in or interested in and a group whose personal background is overlooked. 

The dissertation points out that hospital organization indicates the focus of the healthcare system on a 

fragmented, specialized and disease-oriented practice. The problem poses not only a challenge to the elderly, 

although it may be more problematic for them because of their particular clinical situation, but also for other 

groups of patients. In addition, it is a problem that permeates the entire healthcare system. 

The dissertation therefore proposes a return to an overall vision in the form of a prioritization of both a disease 

and a situation-oriented practice while reducing the control inherent in technologies and specialization. 

Specifically, it could be a priority in patient practice to involve the individual's life story, way of life and relatives.  

In addition to a comprehensive effort to improve the elderly’s hospitalization, a priority is rapid diagnosis and 

treatment, geriatric specialization, establishment of tranquil surroundings, reduction of relocation of the elderly 

and, when discharged, close cooperation between the hospital and the primary healthcare sector.  

Referring to the quotation of Professor of Geriatrics Marianne Schroll, I wish to say with this PhD dissertation 

that if we have come to a point where a hospital's organization makes the elderly sicker than they already are, it is 

the organization that must be remade and not the elderly. 
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Bilag 2: Udleveret materiale til de medicinske afsnit og til de interviewede professionelle 
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Bilag 3: Aftale om feltarbejde på Holbæk Sygehus 
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Bilag 4: Godkendelse fra Datatilsynet 
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Bilag 5: Oversigt over anvendt kildemateriale fra det kulturhistoriske feltarbejde på Holbæk Sygehus 
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Bilag 6: Liste over medicinske ord- og fagudtryk 

AKS  Akut Koronart Syndrom eller blodprop i hjertet. 

Apopleksi og rehabiliteringsafsnit Er specialiseret i rehabilitering af patienter med akut blodprop eller blødning i hjernen  

(apopleksi). 

Arytmi  Hjerterytmeforstyrrelse. 

Atrieflimmer   Hjerterytmeforstyrrelse. 

Dehydratio  Væskebalanceforstyrrelser. 

Diabetes  Sukkersyge. 

Diabetisk ketoacidose  Syreforgiftning ved sukkersyge, som er en livsfarlig tilstand. 

DM  Forkortelse for Diabetes Mellitus eller sukkersyge. 

Dyspnø   Besværet vejrtrækning. 

Endokrinologisk afsnit  Er specialiseret i pleje, diagnostik og behandling af patienter med hormon- og 

stofskiftesygdomme og diabetes 

Febrilia   Feber. 

Gastroenterologisk afsnit Er specialiseret i pleje, diagnostik og behandling af patienter med mave-, tarm- og 

leversygdomme. 

Geriatrisk afsnit   Er specialiseret i pleje, diagnostik og behandling af ældre patienters sygdomme. 

Hjertemedicinsk afsnit  Er specialiseret i pleje, diagnostik og behandling af patienter med hjertesygdomme. 

Inkontinens  Refererer her til urininkontinens, som er ufrivillig vandladning eller læk af urin. 

Kardiologisk   Er en anden betegnelse for hjertemedicinsk. 

KOL  Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, som er en lungesygdom. 

Lavt natrium   Lavt salt i blodet. 

Lungeemboli   Blodprop i lungen. 

Lungemedicinsk afsnit  Er specialiseret i pleje, diagnostik og behandling af patienter med lungesygdomme. 

Lungeødem   Væske på lungerne. 

Multimorbiditet  Multisygdom. 

Nefrologisk afsnit  Er specialiseret i pleje, diagnostik og behandling af patienter med nyresygdomme. 

Neurologi   Er det lægefaglige speciale, der er specialiseret i diagnostik og behandling af  

nervesygdomme. 

NIV-behandling  Non Invasiv Ventilation er en behandling, som aflaster vejtrækningsmusklerne. 

Omvisitere Henviser tilbage til verbet ”visitere”, og hvor tilføjelsen af ”om” indikerer, at det en anden 

retning eller et andet speciale pga. eksempelvis en ændring af patientens diagnose. 

Pleuraeksudat   Væske i pleurahulen. 

Pleuracentese  Udtømning af væske fra pleurahulen. 

Pneumoni   Lungebetændelse. 

Polyfarmaci  Samtidig behandling med flere lægemidler. 

Saturation   Iltmætning. 

Seponere  At fjerne eller ophøre. 

Sepsis  Blodforgiftning.   

Takykardi   Hurtig puls. 

Udvisitere Henviser tilbage til verbet ”visitere”, og hvor tilføjelsen af ”ud” indikerer at flytte en patient 

ud fra eksempelvis et specialeafsnit til et andet. 

Ustabil angina pectoris Et forstadie til blodprop i hjertet. 

UVI   Forkortelse for urinvejsinfektion. 

Visitation Er udledt af verbet ”visitere”. 

Visitere Betyder: ”indstille nogen til en bestemt behandling, pleje el.lign. på grundlag af en faglig vurdering” (Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018). I en sygehuskontekst kan det forstås som at 

indstille og flytte patienterne til et bestemt lægefagligt speciale og dermed specialafdeling 

eller -afsnit på baggrund af en lægefaglig vurdering.  

   


