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PH.D.-AFHANDLING

Forskningsspørgsmål:

Hvordan får sygehusvæsenets 
indretning, baseret på specialisering 

og en særlig styringspraksis, 
betydning for gamle medicinske 
patienters indlæggelsesforløb?



SOM KOORDINERENDE SYGEPLEJERSKE OPLEVEDE JEG…



EPISODEN SOM GJORDE UDSLAGET…



FORMÅL MED PH.D.-AFHANDLINGEN



TEORI & METODE

Dialektik

Metodisk/

Empirisk 
ramme

Teoretisk 
ramme

Den etnologiske stats- og 

livsformsteori/Thomas Højrup

+

Begreber hentet fra Foucault

Et nutidigt &

et historisk feltarbejde 

på Holbæk Sygehus





BETYDNINGEN AF SYGEHUSVÆSENETS INDRETNING 
- for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb



STATENS PERSPEKTIV



DE PROFESSIONELLES PERSPEKTIV

Legitimitet, ekspertstatus og diskursiv magt

Et væld af karrieremuligheder

Sygeplejerske: ”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 … 

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” 

Læge: ”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" 

Professionelle som ”en restgruppeproblematik”



DE GAMLES PERSPEKTIV

Oplevelse af kontakten:

Gudrun: ”De lytter ikke, de har ikke tid og 

de siger ikke til mig, vi har ikke tid, de går 

bare” 

Dagmar: ”Det er næsten mest værdier, de 

gik efter, ikke personen” og ”det var jo puls 

og blodtryk og de der blodprøver”

Oplevelse af behandlingen: 

Agnes: ”Jeg føler ikke, jeg har fået 

behandling nok”

Ingvar: ”Der blev ikke gjort noget ved mig, 

da jeg lå derude. De tog bare prøver”

Oplevelse af flytningerne

Anton: ”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”



DE GAMLE MEDICINSKE PATIENTERS INDLÆGGELSESFORLØB
- SET I ET GERIATRISK PERSPEKTIV

VIGTIGT
• Hurtig diagnostik og behandling

• Indsatser med sammentænkning 

af fysiske, psykiske og sociale 

aspekter

• Rolige omgivelser og minimering 

af flytninger under indlæggelse 

• Inddragelse af de pårørende



DE GAMLE MEDICINSKE PATIENTERS INDLÆGGELSESFORLØB
- SET I ET LIVSFORMSPERSPEKTIV

BETYDNINGSFULDT 
At kende til de gamles levede liv 

og historie



SPECIALELØS
Intern medicinsk patient

Flyttes ud fra ledig plads-

princippet

Ender på en stue med en 

usoigneret herre

Gudrun forlanger at blive 

udskrevet

HISTORIELØS
Fejltolkning af hendes 

adfærd

Udskrivelse til en uholdbar 

hjemmesituation

Manglende forklaring på 

hendes indlæggelse.

INTERESSELØS
”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”



SPECIALELØS
Intern medicinsk patient

Flyttes ud fra ledig plads-

princippet

Flere flytninger

Troede han var blevet 

tosset!

HISTORIELØS
Fra smilende og 

snakkesalig → trist, 
opgivende og ked af det

Svært ved at opretholde 

selvstændighed og 

autonomi

INTERESSELØS
”den indstilling, at han er 

gammel og vi skal spare 

penge, så ham gider vi sgu 

ikke gøre noget ved”



BETYDNINGEN AF SYGEHUSVÆSENETS INDRETNING 
- for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb

Vilkårlig pleje og behandling under 
indlæggelsen 

Risiko for konfusion og delir

Forlængede indlæggelsesforløb 

Stor sandsynlighed for genindlæggelser



PERSPEKTIVER

Vægtning af helhedstænkning

i politikker vedr. sundheds-, 

sygehus- og geriatrisk praksis

Inddragelse af den enkeltes 

livshistorie og livsform

”Pårørende som partnere”

Styrkelse af samarbejde og 

sparring på tværs af de 

medicinske specialer

Nedtoning af vægtningen på 

produktionslogikken

Styrkelse af det geriatriske speciale 

og praksis
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