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Tabel 1 Tabel 1 Tabel 1 Tabel 1 ––––    Forkortelser og ordforklaringForkortelser og ordforklaringForkortelser og ordforklaringForkortelser og ordforklaring    

AVAAVAAVAAVA    Akut Visitationsafsnit – sengeafsnit med primært korte indlæggelser 

B92B92B92B92    Infektionsmedicinsk sengeafsnit – sengeafsnit i Medicinsk Afdeling, Roskilde 
Sygehus, dedikeret til infektionsmedicinske regionsfunktionspatienter 

AVA/B92AVA/B92AVA/B92AVA/B92    Det kombinerede akut- og infektionsmedicinske sengeafsnit på Roskilde Sygehus 

CTCTCTCT----skaskaskaskannnnningningningning    Computer tomografi skanning. Avanceret form for røntgenundersøgelse 

DDKMDDKMDDKMDDKM    Den Danske Kvalitetsmodel (www.ikas.dk/ddkm.aspx)  

DRGDRGDRGDRG    Diagnosis Related Groups. Kodesystem der benyttes til afregning af sygehusydelser 
(http://drgservice.ssi.dk/grouper/Modules/Home)  

DSKSDSKSDSKSDSKS    Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (www.dsks.dk)  

EBMEBMEBMEBM    Evidence-based medicine; dansk: Evidensbaseret medicin 

HHHH----forløbforløbforløbforløb    Hoveduddannelsesforløb = ansættelse som (1.) reservelæge som led i 
speciallægeuddannelse (kun omtakt i Bilag 3) 

HSMRHSMRHSMRHSMR    Hospitals Standardiseret Mortalitets Rate 

IKASIKASIKASIKAS    Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (www.ikas.dk)  

IoMIoMIoMIoM    Institute of medicine (www.iom.edu)  

ISQuaISQuaISQuaISQua    International Society for Quality in Health Care (www.isqua.org)  

JCAHOJCAHOJCAHOJCAHO    Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 
(www.jointcommission.org) 

MRMRMRMR----skanningskanningskanningskanning    Magnet resonans skanning. Billeddiagnostisk undersøgelse med stor præcision 

MTVMTVMTVMTV    Medicinsk Teknologivurdering 

QoCQoCQoCQoC    Quality of (Health) Care; dansk: sundheds(faglig) kvalitet 

ReservelægeReservelægeReservelægeReservelæge    Stillingsbetegnelse for yngre læge (YL) 

SSSSpecialpecialpecialpeciallægelægelægelæge    Fastansat færdiguddannet læge, der har opnået SSTs speciallæge autorisation   

SSTSSTSSTSST    Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk)  

TavlemødeTavlemødeTavlemødeTavlemøde    ”Før-stuegang”, hvor personalet skaber fælles overblik over dagens stuegang inkl. 
fordeling af hvilke patienter, der skal tilses (af hvilke læger og medicinstuderende) 

WHOWHOWHOWHO    Verdenssundhedsorganisationen (www.who.int)  

WHO EuropeWHO EuropeWHO EuropeWHO Europe    Verdenssundhedsorganisationens europæiske afdeling (www.euro.who.int)  

YLYLYLYL    Yngre læge; i afhandlingen = (1.) reservelæge under uddannelse til speciallæge 
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SammenfatningSammenfatningSammenfatningSammenfatning    
Stuegang er en arbejdsform, der har eksisteret lige så længe som sygehusene. Stuegangens 
organisering og udførelse har løbende ændret formål og form i takt med udviklingen i 
diagnostik, organisering af pleje og behandling, korte liggetider og den generelle udvikling i 
samfundet og sygehusvæsenet. Stuegang på medicinske afdelinger medfører daglig 
frustrationer blandt de sundhedsprofessionelle aktører, der ønsker at levere en høj 
sundhedsfaglig kvalitet. Dette ønske harmonerer med politiske, styringsmæssige og 
administrative ønsker og krav til de sundhedsfaglige ydelser på sygehusene. Der findes yderst 
begrænset evidens for den leverede sundhedsfaglige kvalitet af den måde medicinsk 
stuegang er organiseret på og udføres i Danmark og internationalt.  

I denne afhandling undersøger jeg stuegang på fire medicinske afdelinger med særlig vægt på 
Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus. Undersøgelsen er lavet med et kritisk realistisk 
perspektiv, og stiller i analysen særlig skarpt på to temaer, patientens forskellige 
fremtrædelsesformer og spildtid. Disse to temaer belyses og diskuteres vha. teorien om 
polyfone organisationer og aktør-netværksteori (ANT). Undersøgelsens empiri er skabt ved 
hjælp at kvantitative, kvalitative og dokumentbaserede data. De kvalitative data består af 
fritekstfelter fra spørgeskemaer, selv-etnografisk observation og individuelle semi-
strukturerede interview.  

Analyserne viser, at teorien om polyfone organisation og ANT kan supplere hinanden i 
belysningen af de valgte temaer. Der påvises således hvordan afdelingen og sygehuset ikke 
har en primær kodificering som ledetråd for stuegangens organisering og udførsel. Det vises 
endvidere hvordan polyfonien medfører spildtid og lavere sundhedsfaglig kvalitet i 
stuegangen. Ligeledes påvises det, stuegangen kan beskrives som et daglig etableret 
midlertidigt netværk bestående af en række menneskelige og ikke-menneskelige aktanter. De 
to teorier kan dog hverken hver for sig eller tilsammen belyse alle dele af stuegang som den 
udføres på medicinske afdelinger i vore dage.  

Præsentationen af patientens mange fysiske og ikke-fysiske fremtrædelsesformer, der i 
lægens perspektiv strækker sig ud over store dele af arbejdsdagen, betyder at stuegang som 
begreb er blevet indholdstomt og meningsløst. Som erstatning for stuegang introducerer jeg 
begrebet stuegangsfunktion, der sammenfatter totaliteten af patientens fremtrædelsesformer 
og lægens og andre aktanters relationer til patienten. Jeg foreslår, at begrebet 
stuegangsfunktion benyttes til fremadrettet at skabe evidens for den sundhedsfaglige kvalitet 
af organiseringen og udførslen af denne uomgængelige og væsentlige funktion på 
sygehusene. 
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English resumeEnglish resumeEnglish resumeEnglish resume        

Ward rounds as a way of organising a function have existed as long as hospitals themselves. 
The way ward rounds are organised and conducted have over time undergone changes due to 
the development in diagnostics, care, shorter lengths of stay in the hospital, and general 
developments in society and broadly in the health sector. In medical wards current 
organisation and conduct of ward rounds results in frustration amongst health care providers 
that are striving to deliver a high quality of (health) care (QoC). Their quest is in line with 
wishes and demands from the political, managerial and administrative function systems on 
delivery of QoC in the hospital sector. Very limited evidence exists on the impact of current 
organisation and conduct of ward rounds on QoC in Denmark and elsewhere today.  

In this thesis are borrow into ward rounds in four Danish medical departments with an 
emphasis on the Medical Department at Roskilde Hospital. The study has been performed with 
a critical realistic perspective and focuses on two themes in the analyses: The different 
appearances of the patient and waste of time. These two themes are analysed with the use of 
the theory on polyphonic organizations and the actor-network theory (ANT). The study’s 
empiric data have been generated using quantitative, qualitative and document-based data. 
The study’s qualitative data have been extracted from open text fields in questionnaires, self-
ethnographic observations and individual semi-structured interviews.  

The analyses show that the theory on polyphonic organisations and ANT supplements each 
other well in throwing light over the chosen themes. It is shown that the Medical Department 
and the hospital as such do not have a primary codification that can guide the organisation 
and conduct of ward rounds. Further, it is demonstrated how the polyphony results in waste of 
time and have negative impact on the ward rounds’ delivery of QoC. Furthermore, it is 
demonstrated that ward rounds can be described as temporary networks that are established 
by human and non-human actors on a daily basis. The two selected theories are, however, 
unable by themselves or jointly to shred light over all elements of ward rounds conducted in 
today’s medical departments.  

The patient is made present to the physician in physical and non-physical forms over the 
working day. This fact undermines the current thinking about the content of ward rounds, it 
has become meaningless. As an alternative I suggest the introduction of the term ward round 
function, which encompasses the totality of the many forms the patient is being presented to 
the physician and the relations between the patient, the physician and other actors. I further 
suggest using ward round function as a concept in future work aiming at establishing evidence 
for the optimal organisation and conduct of the inevitable and important function ward rounds 
are in today’s hospitals.     
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ForordForordForordForord    
I det danske sygehusvæsen er lægelige ledere med formelle lederuddannelser et særsyn. 
Praksis har været, og er på de fleste afdelinger, at nye ledere vælges som primum inter pares 
(den fremmeste blandt ligemænd), dvs., at den fagligt mest kompetente vælges som leder 
uagtet vedkommende ledelsesfaglige evner. Dette har i tidens løb vist sig mindre 
hensigtsmæssigt, ikke mindst i takt med ændrede styringsforhold på sygehusene. Blandt 
andet derfor har Lægeforeningen og Danske Regioner et ønske om, at fremtidens læger i 
ledelsespositioner bliver uddannet i ledelsesfaget, på samme måde som det ses indenfor 
andre offentlige og private organisationer og virksomheder. 

I efteråret 2009 tiltrådte jeg som specialeansvarlig overlæge for infektionsmedicin ved 
Roskilde Sygehus med begrænset ledererfaring og lederuddannelse. Ved min tiltrædelse 
enedes jeg derfor med den ledende overlæge, dr. med., MHM Lisbet Brandi om, at jeg skulle 
have en formel lederuddannelse. Første skridt blev Region Sjællands etårige lederuddannelse. 
Efterfølgende blev der mulighed for at udbygge denne med en Master i Offentlig Ledelse. Jeg 
vil gerne takke Lisbet for tiltroen til mig som leder, og for muligheden for at uddanne mig som 
leder. 

I de to år masterforløbet har jeg haft det held, at møde og arbejde med mange ledere, som har 
bidraget til at fastholde min nysgerrighed på ledelse, og som jeg har kunnet suget læring fra. 
Det gælder i særlig grad min LFG-gruppe, tak til jer. I samme periode har familie, venner og 
kolleger været meget overbærende med mig, dels i forhold til mit fysiske og psykiske fravær, 
dels for min trang til at informere om, diskutere og afprøve min nye viden og frustration over 
dette nye felt. Jeg vil gerne takke jer alle for den støtte I hver især har ydet. Det gælder i særlig 
grad min kone Ditte, der har taget slæbet på hjemmefronten, og i særlig grad har været villig 
til at lægge øre til og diskutere ledelsesfeltets mangehovedede væsen. 

 

Frederiksberg vinteren 2013 
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Indledning Indledning Indledning Indledning     
På et tidspunkt, hvor jeg endnu ikke havde lagt mig fast på emnet for denne masterafhandling, 
gik jeg stuegang på det kombinerede Akutmedicinske Visitationsafsnit (AVA) og 
Infektionsmedicinsk Sengeafsnit (B92). Som vanlig indledte jeg stuegangen hos patienten 
med at præsenteret mig med navn og som læge i afsnittet, og sikre mig patientens identitet. 
Patienten var blevet indlagt den foregående aften, og vi talte om hvad der havde ført til 
indlæggelsen, den indlæggende læges overvejelser om tilstanden og resultaterne af de 
udførte undersøgelser. Da vi gik videre til at tale om hans nuværende symptomer og den 
mulige effekt af den påbegyndte behandling, spurgte patienten pludselig og med undren i 
stemmen ”Er det her stuegangen ?”. Det kunne jeg bekræfte, at det var. Patienten spurgte 
derefter til om det var almindeligt, at der kun var én læge til stede. Han havde forestillet sig, at 
en stuegang inkluderede noget mere sundhedspersonale.  

Som driftsansvarlig for AVA/B92 og specialeansvarlig overlæge for det infektionsmedicinske 
speciale hører jeg ofte om og er vidne til utilfredshed over forhold relateret til stuegang blandt 
læger, sygeplejersker, sekretærer og medicinstuderende. De fleste kritikpunkter handler om 
kommunikations- og koordinationsproblemer, tidsspilde, uhensigtsmæssig afvikling af 
stuegangen, der blokerer for andre arbejdsopgaver og medfører ”skæv” arbejdsbelastning 
over dagen, uudnyttede læringsmuligheder for yngre læger (YL) og medicinstuderende. 

I de mere end tyve år jeg har været læge, har jeg arbejdet på otte forskellige medicinske 
afdelinger, og på mere end tyve forskellige sengeafsnit i disse afdelinger. Hver afdeling og 
hvert sengeafsnit har haft sin måde at organisere og afvikle stuegang på, men overordnet set 
har strukturen været den samme. De gennemgående kritikpunkter fra personalet har også 
været de samme som ovenfor skitseret. 

Episoden med patienten, der undrede sig over stuegangens fremtrædelseform og de generelle 
og vedvarende kritikpunkter af stuegangens organisering og afvikling, fik mig til at overveje, 
dels hvordan man definerer en stuegang, hvilket formål den har, hvordan den er organiseret 
og afvikles, og hvilke problemer den løser og skaber. Denne undren over en praksis, jeg har 
været en del af i mange år, førte til en søgen efter eksisterende viden om stuegang. Herefter 
fulgte overvejelser om hvilke områder, det ville være relevant at belyse, hvis man på et sagligt 
og fagligt grundlag har ønske om at forbedre praksis. Afsættet for denne afhandling var derfor 
ønsket om at forstå stuegangspraksis og de problemer der relaterer sig til denne mhp. som 
leder, at kunne ændre denne praksis til gavn for patienter, medarbejdere og 
medicinstuderende. 
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BBBBaggrundaggrundaggrundaggrund     

Sygehusenes stuegang har over tid ændret såvel formål, som organisering og måde den 
udføres på 1, 2,3. For at kunne forstå stuegang i dens nuværende form(er) er det nødvendigt, at 
kende dens historiske udvikling og de nuværende samfundsmæssige krav og ønsker, der 
danner rammen for dens organisering og udførelse. Derfor har jeg valgt, at indlede 
afhandlingen med først at beskrive den historiske baggrund for stuegang. Derefter beskriver 
jeg stuegangens formål og funktioner, og afgrænser stuegangen som handling.  

På alle administrative og faglige niveauer er der et ønske om at levere og højne kvaliteten af 
de sundhedsfaglige ydelser 4 – 9. I afhandlingens efterfølgende afsnit sætter jeg derfor fokus på 
begrebet sundhedsfaglig kvalitet. Dette leder frem til afhandlingens analyse og diskussion af 
de empiriske data. 

HistoriskHistoriskHistoriskHistorisk    

Sygehusenes stuegang er en århundrede gammel tradition 1 . Stuegangens organisering og 
udførelse har løbende ændret formål og form i takt med udviklingen i diagnostik, organisering 
af pleje og behandling, og den generelle udvikling i samfundet og sygehusvæsenet 1. Samtidig 
har stuegangspraksis udviklet sig forskelligt i de forskellige medicinske og kirurgiske 
specialer, og stuegang udføres nu meget forskelligt i de forskellige specialer. Indenfor de 
enkelte specialer er der også historiske, kulturelle, arkitektoniske og ressourcebetingede 
forskelle i stuegangspraksis. Et andet væsentligt forhold, der har indflydelse på stuegangens 
formål, indhold og udførsel er det gennemsnitlige antal dage patienter er indlagt (liggetid). I 
1887 var det tal 45, i 1907 var det 40, i 2009 var den gennemsnitlige liggetid på somatiske 
sygehuse 4,2, hvilket var blandt det lavest målte i OECD landene 10 . Der er evidens for, at 
lægerne har en afgørende rolle i forhold til liggetid 9, 11, 14. Et andet forhold, der har ændret sig 
over tid er en stigende kompleksitetsgrad i stuegangen 13, 14, 15. 

Stuegang opstod historisk set som konsekvens af, at de(n) syge ikke længere blev tilset og 
behandlet af lægen i eget hjem. Dermed opstod et behov for et struktureret tilsyn af lægen på 
sygehusenes sengestuer. I starten var stuegangens væsentligste funktion, at fungere som 
læringssted for yngre læger og medicinstuderende, med de syge som studieobjekter 1. På 
baggrund af datidens største filantropiske testamentariske gave fra Johns Hopkins, blev et 
hospital i og med hans navn indviet i 1889 i Baltimore, Maryland, USA. Johns Hopkins Hospital 
var ved sin indvielse det fremmeste sygehusbyggeri i verden, og bl.a. indrettet med runde 
sygestuer, hvor otte patienter lå i senge som eger i et hjul (William Kelly, personlig 
meddelelse). Når lægen skulle tilse patienterne gik han en runde fra seng til seng, hvilket har 
givet navn til stuegangens engelske betegnelse ”rounds” (nu især ”ward rounds”). 
Oprindelsen til den danske betegnelse stuegang kendes ikke med sikkerhed, men er 
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formentlig en beskrivende betegnelse af at gå fra sygestue til sygestue. Over tid har selve 
sygestuen, hvor stuegang oftest finder sted ændret karakter. Fra tidligere at være et rum med 
senge og evt. en skriveplade i fodenden til notering af simple observationer (puls, blodtryk), er 
nutidens sengestuer højteknologiske arbejdsrum med diverse hjælpemidler installeret i 
vægge og lofter. Mari Holen beskriver det i sin PhD-afhandling således: 

”Langs væggene går der skinner med ilt og sug, hvor der kan tilkobles slanger, så patienter 
efter behov kan blive suget eller få tilført ilt. Sat på spidsen kan man sige, at nogle af 

kroppens funktioner således er installeret i vægge og loft.” 16 

På trods af forskelle i stuegangspraksis mellem forskellige specialer og forskellige afdelinger, 
er stuegang formentlig den mest traditionsbundne arbejdsform i sygehusvæsenet. Holen 
skriver, at  

” You cannot be admitted to a hospital without a medical evaluation from a doctor, just as it is 
the doctor who discharges patients when treatment is over.” 16 

Som fodnote hertil kan bemærkes, at Sundhedsloven 17, der bl.a. regulerer lægers arbejde, på 
intet tidspunkt nævner ordet stuegang eller beskriver denne funktion. Der findes i litteraturen 
ikke entydige definitioner af en stuegangs formål, indhold, organisering og afvikling. Dette 
vanskeliggør en diskussion af disse forhold. Jeg vil derfor beskrive og definere disse forhold i 
de følgende afsnit. 

StuegangStuegangStuegangStuegangensensensens    formål & fformål & fformål & fformål & funktionerunktionerunktionerunktioner    

I sit historiske udgangspunkt havde stuegang primært et uddannelsesmæssigt sigte. I vore 
dage har stuegang såvel flere formål som funktioner 1, 13. Jeg vil i analysen af emnet komme 
nærmere ind på denne skelnen mellem formål og funktion.  

Som det fremgår af Figur 1, har stuegang diagnose og behandling som evident formål og 
omdrejningspunkt. Til dette er knyttet en række andre formål herunder kommunikation, 
koordination, undersøgelse, information, undervisning/uddannelse, kvalitetskontrol og 
forskning. I klinisk praksis er forskning som formål med stuegang meget begrænset, og jeg 
har derfor valgt ikke at gøre forskning til undersøgelsesobjekt i afhandlingen. 

Jeg anser kommunikation i relation til stuegang som det dominerende formål og de øvrige 
formål som underordnede hertil. Kommunikation i relation til stuegang omfatter dels hvilke 
aktører, der udveksler informations (Figur 1), dels typen af information, der udveksles, dels 
måden dette sker på. Kommunikation er derfor relevant i forhold til alle stuegangens 
aktiviteter, og omfatter lægens møde med patienten i alle dennes fremtrædelsesformer, 
koordination af ordinationer og (behandlings)planer, undervisning af yngre læger og 
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medicinstuderende og kvalitetskontrol. Patientens forskellige fremtrædelsesformer beskrives 
i næste afsnit. Weber et al angiver, at 

” ... ward-rounds ... will remain the central marketplace of communication in hospital” 16  

Figur 1 Figur 1 Figur 1 Figur 1 ––––    Stuegangens kommunikationsaktørerStuegangens kommunikationsaktørerStuegangens kommunikationsaktørerStuegangens kommunikationsaktører    

 
    
    

    
    
    
    

 
 
 

 

 

Figur 1 illustrerer at korrekt diagnose og behandling er stuegangens omdrejningspunkt. For at 
sikre at de sundhedsfaglige aktører hurtigst muligt og mest skånsomt sikrer den korrekte 
diagnose og behandling, er det nødvendigt at alle relevante handlinger udføres med den 
højest opnåelige faglige kvalitet under de givne vilkår. Dette vil blive yderligere behandlet i 
afsnittet ”Definition af sundhedskvalitet”. 

Definition & indhold af stuegang Definition & indhold af stuegang Definition & indhold af stuegang Definition & indhold af stuegang     

Afhængig af hvilket perspektiv man vælger kan stuegangen defineres forskelligt. Lægmandens 
perspektiv, der ofte også vil være patientens, lægger vægt på, at der under stuegangen finder 
en dialog sted mellem patient, læge og sygeplejerske eller en anden repræsentant fra 
plejepersonalet 18, 19. Det er således det fysiske møde mellem disse aktører, der definerer 
stuegangen i tid, rum og formål.  

I takt med sygeplejens udvikling og ændrede organisatoriske rammer kan sygeplejersken 
siges at have fået en ny rolle som medskaber af stuegangen 19, 20. Medskabelsen sker på 
baggrund af sygeplejerskens mere indgående kendskab til den enkelte patient. Dette sker 
f.eks. ved at sygeplejersken giver lægen væsentlige informationer om patientens tilstand, og 
oplyser om lagte og udførte planer. I en artikel af Kjerholdt og Moe beskrives, at  

Patient Læge(r) 

Sygeplejerske 

Andre sundhedsfaglige 

Journal 

Interne samarbejdspartnere læger Pårørende 

Eksterne samarbejdspartnere 

Diagnose & Diagnose & Diagnose & Diagnose & 
behandlingbehandlingbehandlingbehandling    
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” Sygeplejerskens opgave er at forsyne lægen med alle relevante oplysninger, så lægens 
beslutninger kan træffes på det bedst mulige grundlag.” 20 

Desuden er sygeplejerskerne vigtige aktører i prioriteringen af hvilke patienter, der har behov 
for stuegang og i hvilken rækkefølge. Derudover opfatter mange sygeplejersker sig som 
formidlere eller oversættere af information mellem patienten og lægen 20. Samtidig angives i 
det sygeplejefaglige perspektiv, at  

 ”... stuegangen primært er lægens arbejdskammer”  19 

 Det lægefaglige perspektiv på stuegang adskiller sig på flere måder fra patientens og det 
sygeplejefaglige perspektiv. I det lægefaglige perspektiv er stuegangen for det første ikke 
nødvendigvis tidsmæssigt afgrænset til det fysiske møde med patienten. For det andet er 
journalen en uomgængelig aktør i stuegangen – også når den ikke medtages på sengestuen – 
og for det tredje tjener stuegangen andre formål end samtale (informationsudveksling) og 
undersøgelse. 

I forhold til forståelse og analyse af stuegangens muligheder og begrænsninger finder jeg det 
relevant, at beskrive stuegangen som en afbrudt række af møder mellem lægen og forskellige 
fremtrædelsesformer af patienten. Disse fremtrædelsesformer er dels mundtlige beretninger 
(vagtholdets, den ansvarlige sygeplejerskes o.a. sundhedsfaglige personer med kendskab til 
patienten), dels undersøgelsesresultater (blodprøvesvar, billeddiagnostiske undersøgelser 
m.v.), dels skriftlig dokumentation om patientens sygdom(me), tilstand og behandling 
(elektronisk og papirjournal, epikriser, kodning), dels lægens fysiske møde med patienten.  

I afhandlingen er det udelukkende det fysiske møde mellem patient og læge, der benævnes 
stuegang. Jeg vil således ikke yderligere omtale stuegang, der ikke inkluderer et sådant møde, 
men hvor lægen læser patientens journal og evt. diskuterer forhold vedrørende patienten med 
en sygeplejerske før der træffes beslutning om udredning, behandling og udskrivelse. Denne 
form for ”stuegang” omtales i klinisk praksis som ”journalstuegang”.  

Organisering og afvikling af stuegangOrganisering og afvikling af stuegangOrganisering og afvikling af stuegangOrganisering og afvikling af stuegang    

Der er meget sparsom evidens for effekten af stuegang på danske og udenlandske sygehuse 1. 
Det er et paradoks fordi politikere, sygehusadministratorer og de sygehusansatte læger 
generelt tilslutter sig princippet om evidensbaseret medicin (EBM), dvs. undersøgelse og 
behandling udført på baggrund af de bedste videnskabelige undersøgelser. Lægen Richard L. 
Kravitz definerer EBM som  

“Evidence-based medicine is the application of scientific evidence to clinical practice” 21 
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Det er de samme aktører som har ansvaret for, at skabe rammerne for og for frembringelse af 
evidens for måden stuegang er organiseret og udføres på. Desuden består paradokset i, at 
den evidens, der findes for effekten af undersøgelser og behandlinger, kun er relevant for en 
begrænset andel af sygehusindlagt patienter, mens evidens for stuegang er relevant for alle 
sygehusindlagt patienter.  

Der foreligger en række undersøgelser og artikler, der beskriver (forsøg med) forskellige 
former for stuegang og en enkelt undersøgelse af afskaffelse af stuegang 1, 4, 6, 14, 22. De for 
denne afhandling relevante stuegangsformer er dem, der findes eller er forsøgt implementeret 
på medicinske afdelinger.  

For AVA/B92 er der det særlige forhold i relation til stuegang, at det er et kombineret 
sengeafsnit med både akutfunktion, hvor patienter typisk er indlagt meget kort tid, og et 
infektionmedicinsk afsnit, hvor patienter typisk har mere komplicerede og længere 
indlæggelsesforløb. Der findes ingen tilgængelig videnskabelig litteratur, der beskriver 
stuegang på et tilsvarende kombineret sengeafsnit.  

De to stuegangsformer, der i litteraturen oftest beskrives er ”traditionel” stuegang og 
”konsultationsstuegang” 1, 4, 19. Traditionel stuegang beskrives i litteraturen som et møde 
mellem patient og læge evt. med deltagelse af en sygeplejerske. Litteratur om denne form for 
stuegang er relevant for denne afhandling, fordi den beskriver på delvist medicinske 
afdelinger, der er delvist sammenlignelige med forholdene på AVA/B92. 

Konsultationsstuegang er en stuegangsform, hvor patienterne har mulighed for en samtale 
(konsultation) med en læge evt. med deltagelse af en sygeplejerske i et andet lokale end 
sengestuen. Konsultationen finder typisk sted kort efter indlæggelsen og senere efter behov, 
typisk en eller et par gange per uge. Denne stuegangsform er mindre relevant i forhold til 
stuegang på AVA/B92. Det skyldes at meget få patienter indlagt på AVA/B92 er indlagt i en 
uge eller mere. Dette understøttes af Steenberg et al, der beskriver, at gennemførsel af 
konsultationsstuegang er ”svær på en akutafd.”) 23. 

Der foreligger litteratur om stuegang, hvor patientjournalens rolle som aktant undersøges 1, 19. I 
denne litteratur undersøges hvordan lægen interagerer med journalen under stuegangen. På 
AVA/B92 medbringes papirjournaler ikke på stuegangen af hygiejniske årsager. Litteraturen 
om journalen som aktant på sengestuen er derfor ikke relevant for denne afhandling.  

Derudover findes en række undersøgelser af effekten af introduktion af elektronisk 
patientjournal på stuegangen 1. Også i denne litteratur er undersøgelsesobjektet journalen og 
lægens interaktion med denne under stuegangen. På AVA/B92 har den elektroniske journal i 
mere end 5 år været benyttet i forbindelse med stuegang. Den elektroniske journal tilgås kun 



    
 
 

15 
 

ved stationære PC'er på lægernes kontor. Undersøgelser af den elektroniske journal som 
aktant i stuegangen og effekten af dens implementering er derfor ikke relevant for denne 
afhandling. 

Definition af Definition af Definition af Definition af sundhedssundhedssundhedssundhedskvalitetkvalitetkvalitetkvalitet        

For at være i stand til at diskutere sundhedskvalitet er det nødvendigt at kunne definere dette. 
Der findes desværre ingen entydig dansk eller international definition af sundhedskvalitet 
(engelsk: ”quality of (health) care”; QoC”). Det er vigtigt at forsøge at indkredse hvad 
sundhedsfaglig kvalitet er, fordi ydelse af høj sundhedsfaglig kvalitet på samme tid er 
udgangspunkt og mål for de fleste sundhedsprofessionelle.  

Den Europæiske afdeling af Verdenssundhedsorganisationen (World Health Organization, 
WHO) anfører i en rapport fra 2008 om sundhedskvalitet 9: 

”.. there seems to be agreement .. that there is no consensus on how to define quality of care”  

I rapporten anføres fem forskellig definitioner af sundhedskvalitet. Én af disse er fra den 
uafhængige toneangivende amerikanske organisation Institute of Medicine (IoM). IoM har 
senere tilrettet sin definition til den nuværende ordlyd, der introducerer klinisk evidens og god 
kommunikation som forudsætninger for QoC 24: 

“... the extent to which health services provided to individuals and patient populations 
improve desired health outcomes. The care should be based on the strongest clinical evidence 
and provided in a technically and culturally competent manner with good communication and 
shared decision making.” 

IoMs og WHO Europas rapporter er de største nyere arbejder om sundhedskvalitet. 
Rapporterne giver en grundlæggende beskrivelse af problemer med og modeller for analyse af 
QoC, men rapporterne angiver ingen specifikke sundhedskvalitetsmål eller målemetoder for 
sundhedskvalitet, der kan anvendes i forhold til stuegang eller denne afhandling.  

Alle aktører i det danske sundhedsvæsen ønsker den højest opnåelige sundhedsfaglige 
kvalitet indenfor de givne organisatoriske og ressourcemæssige rammer. Det er derfor 
væsentligt at undersøge, hvad disse aktører forstår ved sundhedsfaglig kvalitet.  

Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag udtalte d. 28. oktober 2013, at  

” Retningslinjerne [de nationale kliniske retningslinjer]skal ... sikre, at der er ensartet og høj 
kvalitet i hele patientforløbet lige fra udredning til behandling, pleje og rehabilitering” 

På deres hjemmeside skriver ejerne af de danske sygehuse, Danske Regioner, i samme ånd, at  
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”Regionerne lægger op til et markant kursskifte i sundhedssektoren. Sundhedsvæsenet har i 
de senere år fokuseret på kvantitet – på at behandle flere og flere patienter. Nu retter 
regionerne fokus mod kvalitet ...” 

Det fremgår ikke direkte i sammenhængen, hvordan Danske Regioner definerer kvalitet, men i 
udgivelsen ”Kvalitet i Sundhed” 5 fra 2011 fremgår det, at regionerne vil satse på at forbedring 
af fire forhold:  

• Øget patienttilfredshed 

• Nedbringelse af fejl med personskade 

• Nedbringelse af dødelighed på sygehusene  

• Forlænget levetid 

I udgivelsen anføres ingen metoder til evaluering af hvilke indsatser der evt. måtte have den 
ønskede effekt, og det er derfor vanskeligt at vurdere disse forholds direkte relevans for 
stuegang. 

Sikring af kvaliteten af det kliniske arbejde på sygehusene har traditionelt primært været 
knyttet til den lægelige profession. Udvikling af den faglige kvalitet med en systematisk 
tilgang er af nyere dato. Samtidig er den medicinske professions status blevet ændret, og der 
er sket en generel svækkelse af det moderne sygehusvæsens status som uangribeligt 25.  

’Kvalitet’ er blevet transformeret fra at være en institution, som sygehusvæsenets faggrupper 
og professioner monopoliserede, til en institution, som udvikles gennem en mere omfattende 
proces, der indebærer medvirken af aktører uden for professionerne, herunder patienterne. 
Hvad kvalitet er, og hvordan det skal opnås, fastlægges ud fra en blanding af professionelle 
kriterier og krav fra brugerne og samfundet som sådan til sundhedsvæsenets funktion og 
effektivitet.” 25 

Effekten af at læger går stuegang dagligt vs. to – tre gange per uge er i en undersøgelse vist at 
resultere i bedre sundhedsfaglig kvalitet, i undersøgelsen målt som liggetid og dødelighed 
under indlæggelse 9. Det er vigtigt at understrege, at en del af problemet med måling af 
lægefaglig kvalitet er at begrebet ikke er entydigt. Sundhedsfaglig kvalitet er noget forskelligt 
og skal måles forskelligt i kirurgiske og medicinske specialer, og også mellem og indenfor 
forskellige medicinske specialer og sygdomme. De medicinske specialer er (oftest) så 
komplekse, at det ikke giver mening at måle. Heering et al skriver 
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”The diversity of general medicine makes such outcomes [standard measures of quality of 
care] hard to measure. There are too many confounding variables leading to debate about 
cause and effect.” 14 

Literaturen antyder at læger er forpligtigede på at levere ydelser af høj kvalitet 9, 14. På det 
symbolske plan bekræfter nye medicinske kandidater ved håndtryk til universitets rektor, at 
de vil efterleve lægeløftet. Lægeløftet er en omskrivning af den Hippokratiske ed, der blev 
udfærdiget af den første professor i fysiologi ved Københavns Universitet, Johan D. Herholdt. 
Lægeløftet er forblevet uforandret siden tilblivelsen i 1815. I lægeløftet står bl.a.  

”............stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine 
kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn ...” 

og videre,  

”... nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.” 

En af disse bestemmelser stammer fra Verdenslægeforeningen, (World Medical Association, 
WMA), der seneste i 2013 opdaterede Helsinki Deklarationen. I denne står 

“... WMA binds the physician with the words, “The health of my patient will be my first 
consideration,” and the International Code of Medical Ethics declares that, “A physician shall 
act in the patient's best interest when providing medical care.” 

Det kritiske spørgsmål vedrørende sundhedskvalitet er om WHO, IoM, ministeren, Danske 
Regioner og de sundhedsprofessionelle inklusive læger i foskellige specialer har samme 
forståelse af begrebet sundhedsfaglig kvalitet. 

For at lette diskussionen om sundhedskvalitet i Danmark har Dansk Selskab for Kvalitet i 
Sundhedssektoren (DSKS) i samarbejde med en række sundhedsaktører udfærdiget en 
terminologiliste 26. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) udgav 26. 
august 2011 ”Kvalitetsudvikling med DDKM” 5 hvori der henvises til DSKS’ terminologiliste. 
Listen kan således siges at have vundet indpas i terminologien om kvalitet i det danske 
sundhedsvæsen. 

I DSKS’ terminologiliste er kvalitet af danske sundhedsydelser defineret som:  

”De samlede egenskaber ved en ydelse eller et produkt, der betinger ydelsens eller produktets 
evne til at opfylde specificerede eller alment underforståede behov og forventninger.” 

Herefter beskrives tre dimensioner af kvalitet: Struktur, proces og resultat. Disse dimensioner 
er yderligere beskrevet og inkluderer bl.a. kommunikation mellem patient og 
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sundhedsperson, koordination i relation til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inklusive 
dokumentation og kompetencer, personaleressourcer og fysiske rammer. 

I Figur 2 ses ”kvalitetsbegrebets treenighed” som IKAS har publiceret baseret på DSKS’ tanker 
om sundhedskvalitet. Holen et al beskriver, at et (ideologisk) formål med DDKM er at højne 
den patientoplevede kvalitet, og at dette er et kvalitetsmål i sig selv 16.  

Figur Figur Figur Figur 2222    ––––    Kvalitetsbegrebets treenighedKvalitetsbegrebets treenighedKvalitetsbegrebets treenighedKvalitetsbegrebets treenighed     

 

I forlængelse af diskussion om hvad (høj) sundhedsfaglig kvalitet er, ligger en diskussion om 
grænserne for måling af sundhedsfaglig kvalitet, og om hvad disse målinger kan bruges til. 
Eller sagt på jævnt dansk har vi et instrument, der kan måle hvor fed grisen er, og bliver grisen 
federe af at blive målt ? Disse emner ligger uden for rammerne afhandlingen, men nedenfor 
har jeg kort redegjort for nogle af de relevante problemerne vedrørende måling af 
sundhedsfaglig kvalitet. 

IKAS lægger i brugen af DDKM op til, at sundhedsfaglig kvalitet kan og skal måles på tre 
dimensioner: Organisatorisk kvalitet, brugeroplevet kvalitet og sundhedsfaglig kvalitet (se 
også Figur 2). Den organisatoriske kvalitet måles vha. DDMK i forhold til graden af 
målopfyldelse af fælles (akkrediterings)standarder. Som påpeget af Knudsen findes der i 
litteraturen ikke evidens for at standarder og akkreditering af disse højner den faglige kvalitet 
21. Knudsen har desuden påvist, at netop DDKM er/har valgt at gøre sig blind for sine egne 
begrænsninger i at måle og højne den sundhedsfaglige kvalitet 27. Holen et al beskriver det 
som  

 “...what seems to preoccupy patients and professionals in the daily interactions in hospital 
wards is not accounted for in the surveys conducted within DDKM.” 16     

En række politiske og administrative sundhedsaktører har for nylig slået til lyd for at mindske 
dokumentationskravene til fordel for mere relevant arbejde med sundhedskvalitet 53. Og 
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lægelig vicedirektør på Odense Universitetshospital Henrik Villadsen har for nylig udtrykt det 
således 

”Sundhedsvæsenet er taget på regnskabssafari ... bedre kvalitet giver det næppe.” 28 

Som eksempel på en sådan safari skal det sundhedsfaglige personale for en ukompliceret 
medicinsk ”standardpatient”, der indlægges og udskrives i løbet af få døgn, leve op til 47 
DDKM-standarder samt en underskov af afledte retningslinier og vejledninger (se Bilag 1). Et 
andet organisatorisk aspekt er undersøgt af Zander et al, der over en tiårig periode undersøgte 
effekten af indførsel af DRG-kodning og bemanding på den leverede sygeplejefaglige kvalitet 
på en stort antal tyske sygehuse med akutfunktion 29. Forskerne fandt, at DRG-kodning havde 
en negativ indflydelse på den rapporterede sundhedsfaglige kvalitet, men undersøgelsen 
definerer ikke begrebet kvalitet.  

Den brugeroplevede kvalitet måles gennem årlige spørgeskemaundersøgelser af 
patienttilfredshed, den såkaldte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP; 
www.patientundersøgelser.dk). LUP er blevet kritiseret for sin brug af metode og tolkning af 
resultater 30. Den primære kritik drejer sig om den benyttede metodik i LUPs og om 
fortolkningspotentialet. Den sundhedsfaglig kvalitet måles ikke systematisk på tværs af 
sygehusene udover som Hospitals Standardiseret Mortalitets Rate (HSMR) er en af flere 
vigtige måleparametre for sundhedsfaglig kvalitet. HSMR er desværre et usikkert mål herfor 31. 
Det skyldes bl.a., at mortaliteten på sygehusene er afhængig af en række faktorer, som 
sygehusene ikke har indflydelse på herunder demografiske forhold, graden af alvorlighed for 
en given diagnose, patienternes brug af sundhedsydelser og grad af ko-morbiditet (andre 
samtidige sygdomme), kvaliteten af kommunale og private tilbud for omsorg og pleje, f.eks. 
antal og tilgængelighed af hospicepladser. Sundhedsstyrelsen driver desuden portalen 
www.sundhedskvalitet.dk. Janne Lehmann Knudsen et al har leveret et dyberegående kritik af 
denne 32. 

 

LedelsespLedelsespLedelsespLedelsesproblemroblemroblemroblem     
Som nævnt i baggrundsafsnittet spiller flere forhold en rolle for organisering og udførsel af 
stuegang på sygehusenes forskellige og forskelligartede afdelinger. Disse forhold er bl.a. 
lægeligt speciale, udvikling i diagnostisk, et faldende gennemsnitlig antal dage patienter er 
indlagt (liggetider), øgede ”produktionskrav” for stuegangsgående læger og organisering af 
og samarbejdet med det primære (kommunale) sundhedssystem. På trods af løbende 
ændringer i disse forhold er organiseringen og udførslen af stuegang forblevet stort set 
uændret gennem en længere årrække.  
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På Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus, er AVA/B92 organisatorisk og fysisk en 
(senge)enhed. Behovet for specialiseret viden i forbindelse med stuegang er forskelligt for de 
to delafsnit ligesom de gennemsnitlige liggetider er meget forskellige. Stuegang er 
organiseret og afvikles ens for de to delafsnit, og organiseringen tilgodeser således ikke 
delafsnittenes forskelligheder.  

Stuegang på AVA/B92 medfører dagligt frustrationer hos læger, sygeplejersker og 
medicinstuderende. Det nævnes bl.a. at organisering og udførsel medfører 

• Tidsspilde 

• Afbrydelser & forstyrrelser 

• Varierende faglig kvalitet 

• Vanskeligheder med entydig information til patienter og pårørende 

• Problemer i forbindelse med intern og ekstern kommunikation 

• Begrænsede muligheder for læring/uddannelse 

Desuden klages over, at  

• Sygeplejersker ofte ikke forberedte ved tavlemødea 

• Journaler ikke er skrevet, hvilket medfører øget tidsforbrug når elektroniske diktater 

skal aflyttes i stedet for læses 

• Stuegangen varer for længe, fordi YL tager for få beslutninger/afventer 

middagskonference. Dette medfører stressende forhold for sygeplejersker og 

sekretærer i forhold til patienter, der skal udskrives eller overflyttes til andet afsnit  

Der er derfor grund til at undersøge om stuegang på AVA/B92 er organiseret bedst muligt i 
lyset af dens formål. 

 

ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering    
Som leder kan jeg vælge at opfatte den (næsten) daglige frustration fra sengeafsnittets højt 
specialiserede vidensmedarbejdere som et positivt signal om og en stræben efter, at opnå den 

                                                      
a Selve tavlemødet på AVA/92 foregår ved, at lægerne får udleveret lister over de indlagte patienter i afsnittet 
inkl. (foreløbige) diagnoser, kroniske tilstande, planlagte undersøgelser, særlige behov m.m. Sygeplejerskerne 
kommer på skift ind i rummet (Bilag 4) og fortæller kort om deres patienter. 
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højeste faglige standard under de givne vilkår. Dette blik på frustrationerne åbner for et 
ledelsesmæssige perspektiv om at bruge frustrationerne som afsæt til forandring. 

For at kunne handle som leder i forhold til de problemer og frustrationer stuegangen i dens 
nuværende form medfører, har jeg imidlertid behov for viden om hvilke forhold, der fremmer 
og begrænser mulighederne for at levere en høj sundhedsfaglig kvalitet i stuegangen. Jeg har i 
afhandlingen valgt at fokusere på to elementer i stuegangen: Funktionens organisering og 
udførsel. Baggrunden for dette valg er en fornemmelse af, at de nuværende rammer for 
stuegangens udførsel er afgørende for de sundhedsfaglige aktørers tanker om og ageren i 
funktionen.  

Mit fokus er rettet mod afsnittets læger. Sygeplejersker er ikke genstandsfelt for denne 
undersøgelse, men som centrale personer i stuegangen har jeg fundet det væsentligt også, at 
inddrage det sygeplejefaglige perspektiv. Med dette genstandsfelt har jeg udelukket andre 
vigtige aktører i stuegangen: Sekretærer, andet plejepersonale end sygeplejersker, fysio- og 
ergoterapeuter, medicinstuderende, patienter og pårørende. Dette valg er foretaget i en 
erkendelse af det opnåelige indenfor de rammer afhandlingen er udformet i, og med baggrund 
i en forforståelse af at lægerne er stuegangens primære personer.  

I afhandlingen ønsker jeg at belyse organiseringen og udførslen af stuegang på medicinske 
afdelinger, herunder hvilke faktorer, der påvirker lægers mulighed for at levere en høj 
sundhedsfaglig kvalitet i stuegangen. Til belysning af dette ønsker jeg specifikt at undersøge: 

• Det stuegangsgående personales (lægernes) forståelse af stuegangens formål, 

organisering og indhold 

• Betydningen af stuegangens organisering og udførsel for lægernes forventning til deres 

levering af sundhedsfaglig kvalitet  

 

Metode & empiriMetode & empiriMetode & empiriMetode & empiri    
En forudsætning for enhver undersøgelse er, at forskeren på forhånd gør sig sit 
metodeteoretiske perspektiv klart, dvs. med hvilket blik vedkommende vælger at anskue sit 
genstandsfelt (”virkeligheden”). Som læge og naturvidenskabelig forsker er jeg oplært i en 
positivistisk realistisk videnskabstradition. Det betyde, at jeg er oplært i at anskue (dele af) 
virkeligheden som en objektiv målbar genstand. Nogle af styrkerne ved denne deskriptive 
tilgang er, at dens evne til at håndtere store datamængder, dens reproducerbarhed og 
generaliserbarhed ref. Under MPG-uddannelsen er jeg blevet præsenteret for et andet 
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videnskabsteoretisk perspektiv, nemlig det konstruktivistiske. Et af dette perspektivs styrker 
er forklaringsevnen for relationer mellem mennesker (subjekter). I afhandlingen har jeg ønsket 
at kombinere det realistiske og det konstruktivistiske perspektiv. Dette lader sig gøre ved at 
benytte en kritisk realistisk metodetilgang. Nedenfor beskrives de tre nævnte 
videnskabsteoretiske tilgange kort. 

Realisme er et samfundsvidenskabeligt videnskabsteoretisk perspektiv, der antager, at der 
findes en virkelighed som er uafhængig af menneskets viden om den. Det realistiske 
perspektiv dækker over flere forskellige videnskabsteoretiske tilgange herunder positivisme 
og kritisk realisme 33. I den realistisk metodetilgang anser forskeren virkeligheden for objektiv 
målbar. Det realistiske perspektivs stræben mod objektivisme skal opfattes som et ideal. 
Uanset hvor forfinede forskerens metoder er, vil vedkommende aldrig kunne beskrive den 
”sande” virkelighed. I forsøget på at nærme sig idealet kan forskeren benytte triangulering, 
dvs. anskuelse af samme genstandsfelt fra forskellige vinkler (datatriangulering). Der findes 
andre former for triangulering, f.eks. undersøgertriangulering og teoritriangulering. 
Triangulering er ikke det samme som metodekombination 33. 

Den realistiske metode har en række begrænsninger udover at den objektive udforskning 
forbliver et ideal. Den realistiske forsker er ”blind” for virkelighedens kontekstafhængighed, 
og vil således mangle forklaringspotentiale i forhold til aktørernes relationer og betydningen 
heraf. 

(Social)konstruktivisme er en (samfund)videnskabelig metode, der i stærk opposition til 
realismens higen efter objektivitet udforsker virkeligheden med baggrund i det subjektive 33, 34. 
Konstruktivisme er en videnskabsteoretisk ramme hvorunder der findes flere forskellige 
metoder, herunder aktør-netværksteori og diskursanalyse 33. I det konstruktivistiske 
perspektiv anses virkeligheden som noget der løbende opstår – konstrueres – i relationer 
mellem aktører. Det betyder at genstandsfeltet for observation ikke er uafhængigt af den 
sociale kontekst. Et af kritiskpunkterne af socialkonstruktivisme er, at den har ført til 
relativisme, at der ikke findes en objektiv virkelighed, og ingen former for viden er andre 
former overlegen/korrekt.  

De svenske sociologer Danermark et al har foreslået kritisk realisme som en ”tredje vej”, der 
overskrider det objektivistiske og det subjektivistiske videnskabsteoretiske paradigme Danermark 

et al. i 35. Kritisk realisme er først beskrevet af den engelske filosof Roy Bhaskar i hovedværket ”A 
Theory of Realist Science” (1975) . Danermark et al argumenterer for, at  

” ... kritisk realisme [tilslutter] sig kritikken af det empiristiske/ objektivistiske 
videnskabsideal om neutrale empiriske observationer: al viden er begrebsligt formidlet og 

dermed begrebsafhængig”. Men da der findes en virkelighed uafhængig af vor viden om den, 
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må man samtidig hævde, ”at nok er fakta teoriafhængige, men de er ikke 
teorideterminerede.”” Danemark et al. i 35 

Kritisk realisme er ikke i sig selv en metode, men en teori, der åbner for brug af flere 
forskellige metoder. Kritisk realisme er modificeret objektiv og baserer bl.a. sine 
observationer på et subjektiv individniveau 34. Kritisk realisme er forenelig med en række 
forskningsmetoder herunder kvalitative, etnografiske og kvantitative 35. For at nærme mig det 
realistiske ideal om det mest muligt komplette blik på mit genstandsfelt, og i 
overensstemmelse med den kritiske realismes metode, har jeg valgt, dels et positivistisk 
perspektiv, dels at kombinere forskellige forskningsmetoder i min dataindsamlingen. Jeg har 
desuden valgt at foretage datatriangulering. Trianguleringen fremkommer ved, at der i 
afhandlingens kvalitative data er benyttet tre forskellige metoder: Skriftlige kommentarer fra 
semi-strukturerede interview, selv-etnografisk observation og en spørgeskemaundersøgelse. 
En anden form for triangulering fremkommer ved at data er fremkommet på forskellige måder, 
dels som lyd og billeder på nethinden i interview og selv-etnografisk observation, dels som 
fritekst i spørgeskemaer og dokumentbaserede data.  

Jeg har valgt at indsamle kvantitative, kvalitative og dokumentbaserede data. De anvendte 
metoder for indsamling af disse datatyper er beskrevet i de kommende afsnit. Rækkefølgen af 
data er ikke udtryk for en vægtning af kvalitet eller videnskabelig styrke af de indsamlede 
data. De anvendte metoder er primært deskriptive. 

Som jeg beskriver i teoriafsnittet, har jeg valgt at analysere min empiri vha. teorien om 
polyfoniske organisationer og aktør-netværksteorien. I lyset af mit valg af et kritisk realistisk 
perspektiv kan man kritisere brugen af disse teorier, der normalt begge beskrives som 
(social)konstruktivistiske. Men som Justesen citerer den franske sociolog Bruno Latour 36  

“… constructivism was for us a synonym for an increase in realism…” 

Justesen skriver  

“Det giver ikke mening at diskutere, om fx aktør-netværksteorien ... hælder mod den 
subjektive eller objektive ende af den opstillede skala, fordi selve ideen om, at der er en 

essentiel og a priori forskel mellem det subjektive og det objektive bliver afvist.” 36 

Kvalitative dataKvalitative dataKvalitative dataKvalitative data    

I undersøgelsen er indsamlet tre typer af kvalitative data, individuelle semi-strukturerede 
interview, selv-etnografiske observation og frie kommentarer i spørgeskemaundersøgelsen. 

Interview er en undersøgelsesform, hvor forskeren fører en samtale med en eller flere personer 
(informanter) 33. Interviewformens væsentligste styrke er graden af detaljeret viden i dybden, 
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der kan opnås i samtalen. Udover ved antallet af informanter kan interview bl.a. opdeles i 
varierende grader af strukturerethed. Hver type interview har sine fordele og ulemper, og jeg 
skal her blot begrunde valget af den semi-strukturerede interviewform, dvs. interview med 
benyttelse af en på forhånd udarbejdet interviewguide 33, med, at jeg var helt uerfaren med 
denne metode, og derfor ønskede interview, 

• Hvor jeg var sikker på, at huske de ønskede temaer  

• Der åbnede mulighed for at bestemme de berørte temaer 

• Hvor de samme temaer blev diskuteret af alle informanter 

• Der kunne tilpasses de enkelte informanter 

• Hvor uklarheder og interessante udsagn kunne blive uddybet og udfordret  

• Hvor fokus var på temaerne, ikke på samspillet mellem forskellige informanter (aktører)  

• Der gav mulighed for at få spørge videre om andre forhold relateret til afhandlingen og 

den øvrige empiri 

Interview som metode har en række indbyggede begrænsninger Alversson. Af disse skal nævnes, 
at  

• Interview er vanskelige at planlægge gennemførslen af og bearbejdning af disse er 

tidskrævende. Der er derfor ”kun” gennemført fem interview. Disse er efterfølgende 

gennemlyttet ikke transskriberet og kodet, hvilket kan have medført tab af information 

og sammenhænge 

•  Kontekstens betydning kan ikke kontrolleres, f.eks. at jeg er leder for nogle af 

informanterne (magtrelation), at jeg er mand (kønsdimension) og, at jeg er overlæge (i 

modsætning til sygeplejersker og yngre læger – magtrelation & fagkonflikt) 

• Der findes udefinerede ”koder” for acceptabel sprogbrug og indhold i samtalen (sociale 

normer & informanters forventning til hvad jeg ønsker at høre)  

Jeg benyttede James P. Spradleys anvisninger om etnografisk interviewteknik 38. Interviewene 
blev udført i perioden fra d. 23. september til d. 4. december 2013. Interviewene blev udført 
efter mundtlig og skriftlig invitation og information (Bilag 2) af de i Bilag 3 anførte informanter. 
Interviewene blev udført på mit kontor eller i sengeafsnittets kombinerede undersøgelses- og 
samtalerum (Bilag 4) efter informanternes eget valg. Rækkefølgen af interviewene var tilfældig 
på baggrund af det praktisk gennemførbare.  
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Alle adspurgte personer indvilligede i at lade sig interviewe og ingen ønskede at være 
anonyme. Informanterne blev udvalgt på baggrund af deres tilknytning til AVA/B92, deres 
profession (læger og sygeplejersker) og deres anciennitet i afsnittet (få måneder eller flere år).  

Interviewene var alle semi-strukturerede med udgangspunkt i de i Bilag 5 angivne spørgsmål. 
Spørgsmålene var inddelt i fire temaer:  

• Stuegangens formål  

• Stuegangens indhold 

• Uddannelse i og under stuegang  

• Kvalitet i stuegang 

Temaet om uddannelse handlede om yngre læger og medicinstuderendes uddannelse i 
forbindelse med stuegang på AVA/B92. Dette tema havde mindre relevans for Informant 1 og 
4, og blev derfor i mindre grad belyst i interview med disse informanter. Interviewene er 
vedlagt i Bilag 6. 

I besvarelserne af spørgeskemaerne valgte 56/60 (93 %) af respondenterne at supplere de 
kvantitative besvarelse med uddybende kommentarer. Kommentarerne vedrørte primært 
organisatoriske og praktiske forhold, uddannelsesmæssige forhold og forhold vedrørende 
sundhedsfaglig kvalitet. 

Observation er en metode, der i modsætning til andre metoder, er i stand til at se samspil 
mellem mennesker og fysiske indretninger 39. Selv-etnografisk observation er en metode hvor 
forskeren beskriver en studiefelt, som vedkommende har naturlig adgang til på lige vilkår med 
andre ”deltagere” 37. De væsentligste fordele ved denne metode er, at forskeren har et forud- 
og indgående kendskab til studiefeltet og dermed i et realistisk perspektiv kan komme bag 
facaden 33. Metoden er billig og kan anvendes på alle situationer i løbet af en normal 
arbejdsdag. Som ved anden observation åbner metoden for uforudsigelige 
hændelser/observationer.  

Der er væsentlige fejlkilder ved den selv-etnografiske metode herunder, at forskeren ikke kan 
studere ”egen” verden” fra en ny position. Allerede etablerede relationer (magt, jalousi, had 
m.v.) kan desuden forplumre det observerede uden at forskeren kan skelne, hvad der er 
”rene” observationer, og hvad der er påvirket af disse relationer. Derudover kan tekniske 
forhold blokere for valide observationer, f.eks. kan det påvirke samtalen hvis der pludselig 
trækkes en lydoptager eller en notesblok frem. 
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Det selv-etnografiske materiale er fremkommet ved observation i uge 44 – 46 af hændelser, 
udsagn m.v. i forbindelse med egne stuegange og et afsnitsledermøde på AVA/B92. I mødet 
deltog jeg med den afsnitsansvarlige sygeplejerske, afsnittets sygepleje souschef, den 
områdeansvarlige sekretær og afsnittets to øvrige overlæger. Denne personkreds er 
gennemgående ved afsnitsledermøderne på AVA/B92, der i praksis udføres ca. en gang per 
måned.  

Der blev benyttet en fast skabelon til notatføring af de selv-etnografiske observationer (Tabel 
2). Observationerne er, når det har været muligt uden at forstyrre den kontekst de er foretaget 
i, beskrevet i notesbog samtidig med observationen.  

Tabel Tabel Tabel Tabel 2222    ––––    SkSkSkSkabeloabeloabeloabelon n n n til selvtil selvtil selvtil selv----etnografisk observationetnografisk observationetnografisk observationetnografisk observation    

KontekstKontekstKontekstKontekst    

(lokalitet, tilstedeværende etc.) 

KommentarKommentarKommentarKommentar    MetakommentarMetakommentarMetakommentarMetakommentar    

Eksempel  

Tid:Tid:Tid:Tid: Stuegang hos kritisk syg patient med 
fremskreden kræftsygdom 

Tilstedeværende:Tilstedeværende:Tilstedeværende:Tilstedeværende: Patient, datter, ego  

Andet:Andet:Andet:Andet: Sygeplejerske kunne ikke findes i 
situationen    

Samtale om tilstanden og 
behandlingsniveau: +/- 
overflytning til intensiv afd. Ved 
forværring af tilstand; +/- 
genoplivning ved hjertestop 

Hvorfor står jeg på den 
anden side af sengen i 
forhold til datteren, så der af 
og til tales henover 
patienten ? 

 

I de tilfælde, hvor notering af observationerne blev skønnet at ville influere på konteksten, er 
beskrivelserne foretaget senere samme dag. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse 
med Alverssons anbefalinger 37. De personer, der har været til stede i de situationer, hvor 
observationerne er foretaget, er ikke blevet oplyst om, at den selv-etnografiske 
dataindsamling blev foretaget. Alle personer, der kan have været genstand for denne type 
observation, er dog løbende blevet informeret om, at jeg var i gang med en afsluttende 
masterafhandling om stuegang, og om at jeg i den forbindelse foretog forskellige former for 
dataindsamling. Baggrunden for ikke at informere specifikt om den selv-etnografiske 
dataindsamling var, at jeg skønnede, at dette ville kunne influere på de involveredes udsagn 
og handlinger, og dermed give et mindre ”rent” billede af, hvad der foregik i organisationen. 
Det er en af den selv-etnografiske metodes styrker, at observatøren er bekendt med mange og 
væsentlige forhold om det studerede, og derfor har mindre behov for løbende at skrive alle 
observationer ned 37 . Jeg har vurderet, at dette ikke strider mod normer for god forskningsskik, 
dels fordi alle observationer er foretaget i anonymiseret form, dels fordi de på forhånd valgte 
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temaer for relevante observationer alle har generel karakter. Observationerne kan derfor ikke 
henføres til enkeltindividers handlinger eller udsagn.  

I fokus for de selv-etnografiske observationer har været de temaer, der også er spurgt til i 
interviewene og i spørgeskemaet (se nedenfor). Baggrunden for dette er, at det ikke på en 
meningsfuld måde, er muligt at observere og notere om alt hele tiden. Der er i stedet søgt 
udvalgt relevante temaer og situationer i forbindelse med stuegang, så kaldte ”ad hoc 
observationer” 4.  

Kvantitative dataKvantitative dataKvantitative dataKvantitative data    

De kvantitative data er genereret på baggrund af et spørgeskema (Bilag 7). Spørgeskemaet 
bestod af i alt 13 spørgsmål. Det anslåede tidsforbrug til gennemførelse af spørgeskemaet var 
ca. fem minutter. Spørgeskemaet var forud for udsendelse pilottestet hos en yngre læge og en 
overlæge ansat i Medicinsk Afdeling. På baggrund af kommentarer fra disse to personer blev 
skemaet primært sprogligt tilrettet. Det estimerede tidsforbrug var på baggrund af disse to 
besvarelser. 

Spørgeskemaet blev udsendt af den ledende overlæge eller dennes sekretær til alle læger (N = 
101) ansat ved de fire medicinske afdelinger på Roskilde Sygehus: 

• Geriatrisk Afdeling (n = 7) 

• Hæmatologisk Afdeling (n = 24) 

• Kardiologisk Afdeling (n = 35) 

• Medicinsk Afdeling (n = 35) 

Spørgeskemaet blev via medarbejdermailsystemet, første gang udsendt d. 30. september 
2013. I invitationsmailen var anført, at undersøgelsesperioden var fra d. 1. – 31. oktober 2013. I 
mailen blev formål og praktiske forhold kort beskrevet (Bilag 8). Den 23. oktober blev en 
påmindelsesmail (Bilag 8) med spørgeskemaet vedhæftet sendt til samtlige læger ansat i de 
fire medicinske afdelinger. Påmindelsesmailen til lægerne i Medicinsk Afdeling blev sendt fra 
min personlige mail.  

Der var ikke fuldstændig overensstemmelse mellem de personer, der modtog 
invitationsmailen og påmindelsesmailen, idet den første mail også blev sendt til læger, der 
ophørte deres ansættelse i de respektive afdelinger samme dag (30/9-13). Påmindelsesmailen 
blev udsendt på et tidspunkt, hvor alle læger, der var ansat i den planlagte 
undersøgelsesperiode var ansat, dvs. inklusive de læger, der påbegyndte deres ansættelse i 
de respektive afdelinger d. 1. oktober. Da alle besvarelser var anonyme, har det ikke været 
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muligt at spore om personer, der ophørte deres ansættelse d. 30. september, dvs. inden 
undersøgelsesperiodens start, har besvaret spørgeskemaet. Antallet af læger, der modtog 
spørgeskemaet i de fire medicinske afdelinger var uændret før og efter 1. oktober. På den 
baggrund skønnes antallet af læger, der har besvaret skemaet på dagen for deres fratrædelse 
at være negligeabelt, og formentlig nul.  

Baggrunden for at sende påmindelsen til alle var, at de indkomne besvarelser var anonyme, og 
det var derfor ikke praktisk muligt kun at sende påmindelsen til de læger, der ikke havde 
besvaret spørgsmålet. Det må formodes at antallet af respondenter, der har misforstået 
informationen og besvaret spørgeskemaet to gange er negligeabelt og formentlig nul. 

I tilfælde hvor respondenten har angivet et talinterval er der benyttet et gennemsnit. Hvis en 
respondent f .eks. i Spørgsmål E. om hvor lang tid, der typisk bruges på stuegang, har angivet 
6 – 7 timer, er dette blevet kodet som 6,5 timer. 

Der er en mindre fejl i spørgeskemaet idet der i en forklarende tekst i Spørgsmål L. henvises til 
Spørgsmål F i stedet for til Spørgsmål I. I praksis har dette ikke haft betydning idet det fremgår 
af den øvrige sammenhæng, at det er Spørgsmål I, der refereres (henvises) til. Enkelte 
respondenter har kommenteret fejlen, og angivet den rette henvisning i deres svar, men de 
fleste har blot foretaget en korrekt besvarelse uden kommentarer. 

I alt 61 af de 101 (60,3 %) udsendte spørgeskemaer blev returneret (Bilag 10a-c). Ét skema fra 
Medicinsk Afdeling var ubesvaret med angivelse af at respondenten ikke gik stuegang. 
Fordelingen af respondenter mellem de fire medicinske afdelinger var: Geriatrisk 3/7 (43 %), 
Hæmatologisk 10/24 (42 %), Kardiologisk 15/35 (43 %) og Medicinsk 26/35 (73 %). I alt syv 
respondenter havde ikke angivet afdelingstilknytning. 

Den højere svarprocent fra lægerne i Medicinsk Afdeling kan skyldes min jævnlige omtale af 
arbejdet med afhandlingen i afdelingen. Dette kan have fungeret som indirekte påmindelser. 
Det organisatoriske magtforhold kan også have været medvirkende idet jeg har en formel 
lederrolle i Medicinsk Afdeling, men ikke i de øvrige tre medicinske afdelinger. Det kan have 
fået læger i Medicinsk Afdeling til at føle sig forpligtigede til at svare, selvom det var beskrevet 
i invitationsmailen, at deltagelse var frivillig. 

En svarprocent på 60 siger ikke i sig selv noget om respondenternes repræsentativitet og 
dermed intet om generaliserbarheden af de afgivne svar. Alt andet lige medfører den høje(re) 
svarprocent fra Medicinsk Afdeling generaliserbarheden af besvarelserne i og fra denne 
afdeling. Det er i datamaterialet kun muligt at udsige noget om repræsentativitet på baggrund 
af om de adspurgte var yngre læger eller speciallæger. Desværre haves der kun sikker 
information herom for Medicinsk Afdeling, hvor 18/35 (51 %) var yngre læger og 17/35 (49 %) 
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var speciallæger. Fordelingen af yngre læger og speciallæger i de øvrige medicinske afdelinger 
antages at være med samme fordeling på baggrund af ens vilkår for drift af afdelingerne. 

Overordnet set var respondenterne i de udfyldte spørgeskemaer 27/60 (45 %) yngre læger og 
33 (55 %) speciallæger. Respondenter fra Medicinsk Afdeling fordelte sig med 13/25 (52 %) 
yngre læger og 12/25 (48 %) speciallæger. Der var således ikke forskel i andelen af yngre 
læger og speciallæger afdelingerne. På baggrund af disse tal skønnes der ikke at være 
væsentlig selektionsbias i materialet samlet set og mellem Medicinsk Afdeling og de øvrige 
medicinske afdelinger.  

Dokumentbaserede dataDokumentbaserede dataDokumentbaserede dataDokumentbaserede data    

De dokumentbaserede data er primært baseret på en medicinsk teknologivurderingsrapport 
(MTV-rapport) udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen (SST) og Dansk 
Sygehusinstitut (DSI) 1. Rapporten belyser bl.a. udførsel og ressourceforbrug ved stuegang i 
tre forskellige danske medicinske afdelinger set i lyset af forskelle i organisering af 
stuegangen. Udover MTV-rapporten er der den 5. oktober 2013 søgt i relevante medicinske, 
samfundsvidenskabelige og sociologiske tidsskrifter via CBS Libsearch, US National Library of 
Medicine (National Institutes of Health (PubMed)), The Cochrane Collaboration, WHO og WHO 
Europe (Bilag 11). Som supplement til de systematiske søgninger er som referencer medtaget 
artikler og bogkapitler, der er fundet i de systematisk søgte artikler og bøgers egne 
referencelister. Desuden er medtaget artikler og bogkapitler fra den obligatoriske litteratur fra 
de moduler, jeg har gennemført på MPG-uddannelsen (Bilag 12), og som er blevet anbefalet i 
den individuelle vejledning eller klyngevejledningen. Der er kun søgt og læst dansk og engelsk 
litteratur. 

Brugen af dokumentbaserede data har de fordele, at data er enkle og relativt hurtigt at skaffe, 
at datasøgninger kan standardiseres, at data foreligger i færdig form fra projektets 
begyndelse, at teksterne ofte indeholder visuelle elementer, der kan benyttes i afhandlingen, 
og at tekster højere grad en personers meninger, handlinger og følelser er håndgribelige. Der 
er et stigende krav i den offentlige sektor om dokumentation, hvilket bidrager til at gøre 
dokumentdata velegnede som undersøgelsesobjekter 33. Dokumentdata har en række iboende 
begræsninger, bl.a. at det ofte er nødvendigt at læse meget tekst for at kunne ekstrahere det 
essentielle. Desuden er der en risiko for at overtolke indholdet i tekster, der  kun i begrænset 
omfang er baseret på sammenlignlige forhold med det ens egen undersøgelse ønsker at 
belyse.  
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Teori Teori Teori Teori     
”Teori uden empiri er tom – empiri uden teori er blind” 

(Pierre Bourdieu, Vive la Crise, 1988) 

I baggrundsafsnittet beskrev jeg hvordan forskellige aktører fra hver deres udgangspunkt 
påvirker stuegangens organisering og udførsel. Jeg påstod tidligere, at kommunikation er 
stuegangens væsentligste formål (se også Figur 1), og eksemplificerede i afsnittet om 
ledelsesproblemet, forhold vedrørende stuegang, der af de sundhedsprofessionelle jævnligt 
påpeges som problematiske . I afsnittet om definition af sundhedsfaglig kvalitet anførte jeg, at 
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren anskuer kommunikation mellem patient og 
sundhedsperson som en af tre kvalitetsdimensioner. Denne anskuelsesmåde er siden 
adapteret af IKAS i udviklingen af DDKM. Kommunikation synes således at være et kritisk 
element i stuegang og de hertil forbundne problemer. 

Disse forhold har ledt mig til, at belyse min problemstilling gennem to teorier, der på hver 
deres måde forholder sig til kommunikation. I de næste afsnit beskriver jeg de to teorier, der 
danner grundlag for den efterfølgende analyse af min empiri, teorien om polyfone 
organisationer og aktør-netværksteori. 

Den polyfone organisationDen polyfone organisationDen polyfone organisationDen polyfone organisation    

På baggrund af Niklas Luhmanns systemteori beskriver Niels Åkerstrøm Andersen at sociale 
systemer består af kommunikation, og kun af kommunikation 40. Kommunikation skal i den 
sammenhæng ikke forstås som overførsel af information fra en afsender til en modtager. Dette 
står umiddelbart i modsætning til kommunikationsteoretikeren Harrold D. Laswell, der netop 
beskriver kommunikation som et afsender-modtager forhold. Laswell beskriver i sin klassiske 
kommunikationsmodel ”Hvem siger hvad, gennem hvilken kanal, til hvem og med hvilken 
effekt?”. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at Laswell beskriver retoriske sammenhænge 
mellem afsendere og modtagere af budskaber, mens Luhmann og Åkerstrøm Andersen 
beskriver kommunikation(systemer) i et metaperspektiv i relation til organisationer og 
samfund. 

I følge Åkerstrøm Andersen foregår kommunikation i sociale systemer, der er lukkede om 
deres egen verdensforståelse og funktion (sagsdimension). Med den chilenske biolog 
Humberto Maturanas betegnelse er systemerne autopoietiske. Autopoiese stammer fra græsk 
og betyder ”selvskabelse”. Autopoietiske systemer er systemer, der ikke kan reduceres til 
andre systemer 40. Disse kommunikationssystemer er funktionelt differentierede. Eksempler 
på funktionelt differentierede funktionssystemer er sundhedsvæsen, økonomi, jura og 
kærlighed. Systemerne lukker sig om sig selv gennem kommunikation om/konstruktion af 
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dikotomien omverden/ikke omverden. På sygehusene kræver mange funktioner samfundets 
anerkendelse i form af en certificering, som er en måde at lukke systemet på. Certificering er 
dog ikke en forudsætning for skabelse af funktionssystemer. Over tid har funktionssystemerne 
udviklet deres egne sprog. Sproget muliggør kommunikationen indenfor systemet og benytter 
sig af symbolske generaliserede medier, der udtrykkes i binære koder 40. Sundhedsvæsenet er 
i denne terminologi et funktionssystem, hvor det symbolske generaliserede medium er 
”helbred” og den tilhørende binære kode er ”syg/rask”.  

Åkerstrøm Andersen beskriver organisationer som monofoniske eller polyfoniske 40. Polyfoni 
stammer fra det græske sammensatte ord poly-phonos som betyder mange-stemmer/lyde. 
Polyfoniske organisationer er bl.a. kendetegnet ved at huse flere forskellige 
funktionssystemer, og ved ikke at have en primær kodificering. Det betyder at organisationen 
beskriver sig selv ud fra forskellige koder. På linje med Åkerstrøm Andersen beskriver Betina 
Rennison polyfon ledelse i organisationer  

”som et skel mellem form/medie, hvori ligger et postulat om, at der byder sig mange 
forskellige rationaler til ... for [,at] organisationskommunikationen kan tage form ... ” 41 

Som eksempel på dette er sygehusledelser generelt organiseret som trioledelser med en 
administrativ, en lægefaglig og en sygeplejefaglig chef. Det er således institutionaliseret på 
øverste administrative niveau, at mediet helbred er åbent for fortolkning af flere forskellige 
fagligheder og rationaler. Sociologen Morten Knudsen beskriver det således 

” In a hospital we find not only communication drawing on the code of the health care function 
system. We also find decisions related to a legal code, an economic code, a scientific code, 

and so forth.” 21 

Kommunikationsformen i og ud fra organisationen bestemmes af det enkelte rationales 
dominans i organisationen ved enhver given lejlighed, der er ikke en a priori primær kode. 
Tidligere havde sygehuse entydig lægelig ledelse på sygehus og afdelingsniveau, og man kan 
derfor sige, at sygehuse historisk har bevæget sig fra at være monofoniske, med det lægelige 
som primær kode, til at være polyfoniske med mange samtidige koder.  
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Sygehusenes funktionssystemer er bl.a. (koder angivet i parentes): 

• Det lægelige speciale (+/- behandlingsbehov) 

• Sygeplejen (+/- plejebehov) 

• Fysioterapien (+/- funktionsevne) 

• Uddannelse af bl.a. medicinstuderende (+/- læring) 

• Økonomi (+/- have penge, f.eks. DRG-systemet) 

• Det juridiske system (+/- ret, f.eks. til behandling [behandlingsgaranti]) 

• Det politiske (+/- lov til at håndtere sygdom vis à vis SSTs specialeplan) 

Som eksempel på Roskilde Sygehus’ mange stemmer kan nævnes, at der i sygehusets 
velkomstfolder bl.a. skrives om rettigheder som patient (funktionssystem: Jura), om udgifter til 
befordring (funktionssystem: Økonomi), og om håndvask og hygiejne (funktionssystem: 
Sundhed) før der skrives om lægelige forhold i form af undersøgelse og behandling 
(funktionssystem: Det lægelige) 42. 

De polyfone organisationer og funktionssystemer er strukturelt koblede gennem de symbolske 
generaliserede medier. Indenfor organisationen kommunikerer de forskellige 
funktionssystemer om hinanden, ikke med hinanden (Figur 3). Der findes flere definitioner på 
strukturel kobling, Maturana beskriver dette som kommunikation mellem systemer, mens 
Luhmann beskriver dette som afhængigheden mellem autopoietiske funktionssystemer 43.  

Åkerstrøm Andersen beskriver fire måder hvorpå funktionssystemer kan koble sig til andre 
funktionssystemer: Parasitær kobling, løs kobling, fast kobling og hegemonisk kobling 44. 
Åkerstrøm Andersen spekulerer over brugen af parasitære koder i organisationer og spørger 
”Bidrager parasitær kodeanvendelse til håndtering af polyfonien ?” 40. I analysen vender jeg 
tilbage til spørgsmålet om kobling. 

På en medicinsk afdeling er flere autopoetiske funktionssystemer til stede. Fælles for 
funktionssystemerne i forhold til stuegangen er et ønske om den bedst mulige 
sundhedsfaglige kvalitet. I denne sammenhæng betyder ”mulige” indenfor de givne politiske, 
juridiske, fysiske, personale- og ressourcemæssige rammer. Som tidligere beskrevet findes 
der ikke et entydigt svar i nogen af funktionssystemerne på, hvad denne kvalitet består i eller 
hvordan den måles korrekt.  
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Figur 3Figur 3Figur 3Figur 3    ––––    Strukturel kobling mellem organisation og funktionssystemerStrukturel kobling mellem organisation og funktionssystemerStrukturel kobling mellem organisation og funktionssystemerStrukturel kobling mellem organisation og funktionssystemer    (baseret på figur i 40)    

 

På baggrund af deres forskellige anskuelsespositioner, er disse systemers løsninger på de(t) 
problem stuegangen er organiseret i forhold til, forskellige. I analysedelen belyser jeg hvordan 
de forskellige autopoetiske funktionssystemer, der er i spil i forbindelse med stuegang 
påvirker dennes organisering og udførsel på en medicinsk deling.  

AktørAktørAktørAktør----NetværksteoriNetværksteoriNetværksteoriNetværksteori    

Bruno Latour har sammen med Michel Callon og John Law stået fadder til aktør-
netværksteorien (ANT) , der også kaldes associationernes sociologi 45. ANT har baggrund i 
”Science, Technology & Society (STS) studier, der er studier af hvordan sociale, politiske og 
kulturelle værdier påvirker videnskab og teknisk innovation, og hvordan disse påvirker 
sociale, politiske og kulturelle forhold. ANT blev først udviklet for at forstå innovations- og 
vidensskabelse gennem kvalitative empiriske undersøgelser. ANT forsøger at forklare hvordan 
materielle-semiotiske netværk danner et hele. Semiotik skal i denne sammenhæng forstås 
som studiet af betydningen af (relationer mellem) sproglige og ikke-sproglige tegn. Latour 
anfører 

”explanation does not follow from description; it is description taken that much further” 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    

FunktionssystemFunktionssystemFunktionssystemFunktionssystem    

Strukturel kobling gennem 
generaliserede symbolske medier 

FunktionssystemFunktionssystemFunktionssystemFunktionssystem    

Samtale om 
funktionssystem, 

ikke med 

Strukturel kobling gennem 
generaliserede symbolske medier 
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Som eksempel på, hvad der i ANT menes med, at man ikke kan forklare sammenhænge på 
baggrund af beskrivelser kan nævnes, at beskrivelser af hverdagen på et sygehus for en række 
aktanter (sygeplejersker , læger, sekretærer, computere, en person i en seng i et rum og 
penicillin m.m.) ikke kan forklare, hvordan personen i sengen (patienten) bliver helbredt. Med 
benyttelse af ANT-tilgangen kan de enkelte aktanter og deres indbyrdes kommunikation 
(relationer) til gengæld ex post beskrive aktanternes rolle i og selve det netværk som 
tilsammen muliggør patientens udredning og behandling. 

Det mest kontroversielle aspekt af ANT er inklusion af heterogene artefakter (ikke-
menneskelige objekter) , dvs. symboler og maskiner som aktanter i systemer og netværk 45. I 
ANT-baserede analyser er der ikke på forhånd en privilegerering af bestemte typer af aktanter, 
det såkaldte princip om generaliseret symmetri. Herom siger Law 

“To say that there is no fundamental difference between people and objects is an analytical 
stance, not an ethical position” 36 

Kritikken af ANT drejer sig bl.a. om intentionalitet, som kritikerne ikke mener man kan tilskrive 
ikke-menneskelige aktanter. Callon og Latour har i et responsum på denne kritik påpeget, at 
de ikke tildeler ikke-menneskelige aktanter intentionalitet og, at ANT forudsætter ikke 
intentionalitet 46. ANT-tilhængere argumenterer videre, at det er kun muligt ex post at 
analysere hvilke aktanter, der har spillet en rolle, og hvordan denne rolle hænger sammen 
med de alliancer eller det netværk, som den pågældende aktant indgik i 36. Hvorvidt ANT 
overhovedet er en teori, eller om der nærmere er tale om en metode, har været diskuteret af 
Latour selv 47 og af andre (Morten Knudsen, personlig meddelelse). I afhandlingens analysedel leverer jeg 
eksempler på hvad ANT kan benyttes til i forhold til min empiri. 

I relation til stuegang er flere artefakter aktuelle som aktanter f.eks. lægens stetoskop og 
journalen, som lægen på visse afdelinger medbringer på sygestuen, hvor han  

”... kontinuerligt [fører] en samtale med journalen ...” 19 

Et andet eksempel på en ikke-menneskelig aktant i et netværk stammer fra Sønderborg 
Sygehus, der for nylig søsatte et forsøg med telerobotter til brug ved stuegang 54. Med 
telerobotten kan lægen kommunikere med patienten via en computer eller smartphone vha. en 
mikrofon, højtalere og et kamera. 

Et fjerde eksempel på et artefakt er sengeafsnittets fysiske indretning. Det er almindelig kendt 
blandt arkitekter, at bygningers og rums opbygning og indretning er afgørende for 
menneskers ageren indenfor de givne fysiske rammer. I det daglige kliniske arbejde på et 
sygehus er dette forhold tydeligt i mange situationer 48 En måde det kommer til udtryk under 
stuegang på er, at det er nødvendigt på en tosengsstue at trække et gardin for sengen hos den 
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patient, der er i centrum for stuegangen. Af diskretionshensyn er der desuden behov for, at 
bede pårørende til stuens anden patient om, at vente udenfor mens samtale og undersøgelse 
pågår. 

I analysedelen belyse jeg forskellige menneskelige og ikke-levende objekters indvirken på 
organiseringen og udførslen af stuegang. På linje med andre teorier forsøger ANT at beskrive 
stabile enheder (netværk). Samtidig er grundlaget for ANT, at disse netværk, bl.a. pga. interne 
modstridende interesser, ikke er stabile over tid mht. aktanter og dermed funktion. 
Netværkene skal konstant dannes og gendannes for ikke at smuldre. For at kunne stabilisere 
et netværk er der behov for en talsmand, der kan oversætte kommunikationen mellem 
aktanterne og dermed få netværket til at fremstå som én enhed 36. Strategien med at 
stabilisere netværk beskriver Callon og Latour således  

”By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, acts of persuasion 
and violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on itself 

authority to speak or act on behalf of another actor or force: ‘Our interests are the same’... . 
Whenever an actor speaks of “us”, s/he is translating other actors into a single will, of which 

s/he becomes spirit and spokesman” Callon & Latour i 36 

Latour inddeler oversættelse i fire faser: Problematisering, interessekonstruktion 
(”interessement”), indrullering – definition og koordinering af roller, og mobilisering af 
allierede 49. Baggrunden Latours analyse af en gruppe marinbiologer, der hjemtager en idé om 
dyrkning af kammuslinger fra Japan til Frankrig, og det efterfølgende projekt, der involverer 
fiskere, forskere og kammuslinger i et aktør-netværk. 

 

Resultater og aResultater og aResultater og aResultater og analysenalysenalysenalyse    
I dette afsnit vil jeg belyse min empiri dels ved brug at teorien om polyfone organisationer, 
dels ved brug af ANT. Jeg har i analysen valgt at fokusere på to temaer, der har vist sig som 
væsentlige i empirien: 1) Patientens fremtrædelsesformer og 2) Spildtid. Temaerne er som 
nævnt valgt, fordi de fremstår som væsentlige i empirien, men også fordi netop disse to 
temaer begge er væsentlige for levering af (høj) lægefaglige kvalitet.  

Afsnittet er struktureret på den måde, at jeg først analyserer empirien med ”det polyfone blik” 
og dernæst med ANT-blikket. Jeg anskuer først de enkelte dele af empirien med de to blikke og 
leverer delkonklusioner for hver teori. Dernæst præsenterer jeg en samlet konklusion, der 
viser tilbage til problemformuleringen og frem til Diskussionen. 
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Polyfone organisationerPolyfone organisationerPolyfone organisationerPolyfone organisationer    

Patientens fremtrædelsesformerPatientens fremtrædelsesformerPatientens fremtrædelsesformerPatientens fremtrædelsesformer        

Patientens mange fremtrædelsesformer som blev beskrevet i ”Definition og indhold i 
stuegang” er lægens adgang til undersøgelser, refleksion og planlægning af udredning og 
behandling. Historisk set fremtrådte patienten kun for lægen under selve stuegangen fysiske 
møde mellem læge og patient. I takt med udviklingen i sygepleje, diagnostik, brug af IT, 
samfundsudviklingen etc. har dette billede ændret karakter, og lægen er nu fuldstændig 
afhængig af en multiplicitet af kilder til information om patienten og dennes forhold. Når man 
betragter sygehuset som en polyfon organisation, hvor det lægelige funktionssystem er ét 
blandt mange, bliver lægens evne til at opfange, bearbejde, forhandle, manipulere og 
nyttiggøre information fra andre funktionssystemer afgørende for den lægelige aktivitet. 
Lægen skal f.eks. opfange informationer fra patient og sygeplejersken, bearbejde (oversætte) 
patientens blodprøvesvar, forhandle med teknikere om overførsel af skanningssvar fra andre 
sygehuse, manipulere IT-systemet for at kunne ordinere ikke-standardiseret medicin og 
foretage korrekt DRG-kodning. Lægen er altså ikke herre i eget (syge)hus. 

Selve eksistensen af tavlemøder vidner om, at flere stemmer (koder) er i spil uden en primær 
kodificering. Sygeplejerskens anbefaling ved tavlemødet af hvilken læge, der bør se hvilken 
patient, eller i hvilken rækkefølge patienterne bør ses på stuegang, har således lige så stor 
vægt som lægernes vurdering af samme. Et andet eksempel på polyfonien stammer fra et 
afsnitsledermøde, hvor jeg fremførte, at det er frustrerende, at der ofte er sygeplejersker, der 
ikke kender/har læst op på deres patienter før tavlemøderne. Den afsnitsansvarlige 
sygeplejerske replicerede, at det er et strukturelt problem idet arbejdsbelastning sent på 
dagen for sygeplejerskerne medfører behov for flere sygeplejersker, der møder senere om 
morgenen. Derfor når de ikke at høre om eller læse op på deres patienter.  

Dette afgørende forhold vedrørende kvaliteten af den information der gives på tavlemødet, 
dvs. kvaliteten i denne fremtrædelsesform af patienten , har ikke været genstand for en fælles 
drøftelse mellem aktørerne i de forskellige funktionssystemer. Der er altså truffet en 
beslutning i et funktionssystem ud fra dets rationale(r), og der er ingen primær kodificering, 
der har kunnet modificere eller været retningsgivende for beslutningen. I empirien fra 
spørgeskemaerne, hvor respondenterne havde mulighed for i fritekst at uddybe svar og tilføje 
kommentarer , er der en række angivelser af, at stuegangene er organiseret på en 
uhensigtsmæssig måde. Dette kommer bl.a. til udtryk ved et ønske om mere tværfaglighed i 
stuegangene, fordi dette anføres at kunne give en bedre kvalitet. Der efterspørges altså flere 
stemmer (koder) til stuegang.  
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Eksemplet nedenfor viser i modsætning hertil, og i strid med polyfoni teoriens forudsætning 
om, at der ikke findes en primær kode, at det ikke altid er korrekt.  

En morgen hvor der var overbelægning på afsnittet og i hele Medicinsk Afdeling, var der tillige 
sygdom blandt både læger og plejepersonale. Den afsnitsansvarlige sygeplejerske ønskede at 
udvisitere patienter fra AVA til andre afsnit før stuegang, dels for at mindske belastning for det 
fremmødte personale på AVA, dels for at frigøre plads til nye patienter i afsnittet. Principielt 
forelå der en aftale om at udvisitering kunne finde sted før stuegang. Som driftsansvarlig 
overlæge for AVA modsatte jeg mig denne udvisitering, fordi der manglede overblik over, 
hvilke patienter, der i et lægefagligt perspektiv, dvs. i en lægelig virdering af patientens 
fremtrædelsesform, kunne udvisiteres til (hvilke) andre afsnit. Resultatet blev at patienterne 
forblev i afsnittet indtil stuegang var gået, og enkelte også derefter. De blev altså ikke 
udvisiteret, hvilket kan tolkes som en primær lægefaglig kode i situationen. Magtforholdet 
mellem en overlæge og en sygeplejerske er en anden forklaringsmulighed. 

DelkonklusionDelkonklusionDelkonklusionDelkonklusion    1111    

Patientens mange forskellige fremtrædelsesformer i relation til stuegang kan belyses vha. 
polyfonibegrebet, men empirien viser samtidig, at der er grænser for teoriens 
beskrivelsesevne. Det er i systemteorien uklart hvordan magtforhold influerer på 
mulighederne for kobling mellem funktionssystemer 44, og dette forhold kan forklare det givne 
eksempel. 

SpildtidSpildtidSpildtidSpildtid    

I empirien er der en række eksempler på, hvordan aktørerne beskriver spildtid som en 
konsekvens af den polyfone organisation. I spørgeskemaernes fritekst klager mange læger 
over spildtid og ineffektive stuegange, der skyldes sygeplejerskernes organisering af det 
sygeplejefaglige arbejde, og afbrydelser og forstyrrelser. Teksterne indeholder ikke 
bebrejdelser i forhold til sygeplejerskerne, men de vidner om, at der ikke har fundet en primær 
kodificering sted, der kan være retningsgivende for hvordan det samlede arbejde i 
afdelingerne tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. I en selv-etnografisk observation er fra et 
tavlemøde anført, at en sygeplejerske indleder med at sige, at hun altså ikke rigtig kender sine 
patienter – hun har ikke fået læst på dem. Derefter læser hun op fra det oversigtspapir som 
alle tilstedeværende har. Højtlæsningen bidrager ikke med ny information, og er således ren 
spildtid. ”Retten” til at læse højt tilskriver jeg den polyfone organisation, hvor sygeplejersken 
udnytter den afsatte ”taletid” til hendes funktionssystem. Hendes stemme har samme vægt 
som alle andres, og i mangel på en primær kodificering har ingen retten til at stoppe hende.  

I den polyfone opfattelse af organisationer kan de enkelte funktionssystemer kun 
kommunikere om, ikke med hinanden. I modsætning hertil beskrives i et Cochrane review, at 
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hvis der er problemer med kommunikation mellem forskellige typer af sundhedsprofessionelle 
kan det medføre problemer 50. Det er i forfatternes øjne altså ikke et implicit forhold, at 
kommunikation ikke kan foregå funktionssystemerne/de sundhedsprofessionelle imellem. 
Forfatterne identificerede fem videnskabelige undersøgelser om emnet og på baggrund af 
disse konkluderer de, at 

“The extent to which different healthcare professionals work well together can affect 
the quality of the health care that they provide. If there are problems in how healthcare 
professionals communicate and interact with each other, then problems in patient care 
can occur. Interprofessional collaboration practice-based interventions are strategies 
put into place in healthcare settings to improve work interactions and processes 
between two or more types of healthcare professionals... Three of these studies found 
that these interventions led to improvements in patient care.” (min fremhævning) 50 

DelkonklusionDelkonklusionDelkonklusionDelkonklusion    2222    

Spildtid er et tema, der optager mange respondenter og informanter. Analysen viser at temaet 
kan belyses med polyfonibegrebet. Samtidig viser empirien, at teorien ikke kan stå alene idet 
dokumentdata viser, at kommunikation mellem sundhedsprofessionlle (funktionssystemer) 
finder sted og, at denne kan forbedres med bedre sundhedsfaglig kvalitet som resultat. 

AAAAktørktørktørktør----netværksteorinetværksteorinetværksteorinetværksteori        

Patients fremtrædelsesformerPatients fremtrædelsesformerPatients fremtrædelsesformerPatients fremtrædelsesformer    

Lægers samlede tidsforbrug på stuegang og deres oplevelse af dette kan beskrives ved, at 
undersøge det antal stuegange per måned lægen har og tidsforbruget på stuegang på de 
enkelte stuegangsdage. Dette kan give et overordnet blik på omfanget af lægernes møde med 
patienternes forskellige fremtrædelsesformer og dermed udsige noget om lægens rolle 
(relation) i det midlertidige netværk en stuegang konstituerer. Ved at undersøge hvem lægen 
gennemfører stuegangen med kan man yderligere udbygge blikket på netværkets aktanter. 

I spørgeskemaundersøgelsen blandt lægerne på de fire medicinske afdelinger var det 
gennemsnitlige antal stuegangsdage per måned varierede fra 0 – 20 dage (median 5, 
gennemsnit 5,8 dage). Toogtyve (37 %) angav af dette antal var for lavt, 36 (60 %) at det var 
passende og 2 (3 %) at det var for mange. Disse to respondenter var begge speciallæger, var 
ansat i Medicinsk Afdeling og i gennemsnit gik stuegang henholdsvis 10 g 20 dage per måned. 
Dermed gik de signifikant oftere stuegang sammenlignet med de øvrige respondenter. Af de 
25 respondenter fra Medicinsk Afdeling angav syv (28 %), at antallet af stuegangsdage var for 
lavt. Denne andel var ikke forskellig fra lægerne i de øvrige afdelinger, hvor 15/34 (44 %) 
angav at antallet af stuegangsdage var for lavt. I forhold til YL fra de andre afdelinger angav YL 
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i Medicinsk Afdeling oftere, at antallet af stuegangsdage var for lavt, henholdsvis 4/15 (27 %) 
versus 5/7 (71 %). Lægerne i Medicinsk Afdeling adskilte sig ikke signifikant fra lægerne på de 
øvrige medicinske afdelinger i forhold til antallet af stuegangsdage per måned: 1 – 20 dage 
(median 6, gennemsnit 6,8) versus 0 – 17 (median 4, gennemsnit 4,9), p = 0,08 (tosidet T-
test).  

Respondenterne angav det gennemsnitlige tidsforbrug til stuegang fra ½ - 8½ time per 
stuegangsdag (median 6 timer; gennemsnit 5,8 timer). Fire af 60 (7 %) respondenter angav at 
tidsforbruget til stuegang var for lavt, 44 (73 %) at det var passende og 11 (18 %) at det var for 
højt. Der var en ligelig fordeling af YL og speciallæger, der angav at tidsforbruget var 
henholdsvis for lavt eller for højt. Lægerne på Medicinsk Afdeling brugte signifikant flere timer 
på stuegang per stuegangsdag: 4 – 8,5 time (median 6,5, gennemsnit 6,5) versus ½ – 7,5 time 
(median 5,5, gennemsnit 5,1), p < 0,001 (tosidet T-test). Fem af de 25 (20 %) læger i Medicinsk 
Afdeling angav at de brugte for lang tid på stuegang per stuegangsdag. Denne andel adskilte 
sig ikke fra lægerne i de andre afdelinger, 5/35 (14 %). 

Toogfyrre af de 60 (70 %) respondenter angav at de typisk gennemførte stuegang alene, 41 (68 
%) angav at de typisk gennemførte stuegang med en sygeplejerske og 23 (38 %) angav at de 
typisk gjorde begge dele. Der var ingen signifikant forskel i disse variable mellem YL og 
speciallæger (YL: 20/27 (74 %) alene, 19/27 (70 %) med en sygeplejerske, 12 (44 %) begge 
dele; speciallæger: 22/33 (67 %) alene, 22/33 (67 %) med en sygeplejerske, 11 (33 %) begge 
dele). På Medicinsk Afdeling angav lægerne at de typisk gik stuegang henholdsvis alene 21/25 
(84 %), med en sygeplejerske 15/25 (60 %) eller begge dele 11/25 (44 %). På de øvrige 
afdelinger var andelen henholdsvis 21/35 (60 %), 26/35 (74 %) og 12/35 (34 %). Der var ingen 
forskel på andel af YL og speciallæger, der angav at gå stuegang alene eller med en 
sygeplejerske. 

De syv respondenter uden angivelse af afdelingstilknytning adskilte sig ikke fra de øvrige 
respondenter mht. antallet af stuegangsdage (median 5,9, gennemsnit 6,5 dage) eller 
tidsforbrug (median 6 timer, gennemsnit 6 timer). Der var heller ingen forskel mellem dem 
med og uden kendt afdelingstilknytning i andelen af læger, der angav typisk at gå stuegang 
alene. 

I den selv-etnografiske observation er det anført, at tavlemøderne, hvor sygeplejerskerne 
præsenterer patienten mundtligt og vha. en patientoversigt (to fremtrædelsesformer) afholdes 
i det rum på AVA/B92, som læger og medicinstuderende benytter til, at se en række af 
patientens andre fremtrædelsesformer: Læse og dokumentere i journalen inkl. se elektroniske 
svar på undersøgelser, bestille undersøgelser, kontakte andre afdelinger, diskutere patienter, 
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holde middagskonference m.v. Måden tavlemødet afvikles på er delvist betinget af to ikke-
menneskelige aktanter: Patientoversigterne og rummets pladsforhold og antal af stole. 

Informant 1 omtaler i interviewet patienten og sig selv som ”vi”, der står i modsætning til 
lægen ved stuegang. Der er altså tale om et aktør-netværk relateret til stuegang, men der sker 
en mental sammensmeltning af to aktanter i etablering af dette ”vi”. Det samme kommer til 
udtryk i den dokumentbaserede empiri, hvor Pedersen omtaler en sygeplejerske, der fortæller, 
...” at hendes rolle er at fremlægge patientens problemer og bagefter få patienten til at forstå 
det, de ikke forstod ved stuegang” 1, 19. Dette kan tolkes som en anden måde at beskrive dette 
”vi” på.  

Informant 4 beskriver, at stuegangen for vedkommende, der er sygeplejerske, allerede starter 
når nattens vagthold videregiver informationer om patienterne og disse noteres på papir. 
Videre forklarer vedkommende, at stuegangen ”gentager sig”. Med dette menes, at der dukker 
nyt op om patienten (nye fremtrædelsesformer) som kræver lægens afklaring. På den måde 
bliver stuegangen som Informant 4 forklarer det ”opdelt i hak og bidder”. 

Informant 1 fortæller videre om muligheden for læring ”for hele gruppen [af sygeplejersker]” 
hvis sygeplejersken er med lægen inde på sengestuen ved stuegang. Sygeplejersken får her 
mulighed for at få ny viden fra lægen om generelle forhold faglige forhold. Efterfølgende kan 
denne viden formidles videre til hele gruppen af sygeplejersker, og dermed højne hele 
gruppens faglige niveau. I et ANT perspektiv står gruppen af øvrige sygeplejersker udenfor 
stuegangens aktør-netværk, og teorien kan derfor ikke benyttes til at se denne mulighed 
(handling) for uddannelse med. 

DelkonklusionDelkonklusionDelkonklusionDelkonklusion    3333    

Patientens mange fremtrædelsesformer kan analyseres vha. ANT ved et kig på både empiriens 
kvantitative, kvalitative og dokumentbaserede data. Samtidig ses det, at ANT-blikket har sine 
begrænsninger, og ikke kan benyttes til belysning af alle empiriens data herunder handlinger.  

SpildtidSpildtidSpildtidSpildtid    

I den selv-etnografiske observation er det noteret, at jeg ved en stuegang manglede det 
observationsskemaet med registrering af blodtryk, puls, temperaturo.a som sygeplejerskerne 
er ansvarlige for. Sygeplejersken, der var ansvarlig for patienten, fandt jeg ifærd med at spise 
morgenmad med de øvrige sygeplejersker. Dette fortsatte efter at jeg havde informeret om det 
manglende skema. Jeg ledte selv videre yderliger 5 – 10 minutter, før jeg vendte tilbage og 
igen påpegede manglen. I anden omgang deltog sygeplejersken i eftersøgningen, og da 
skemaet fortsat ikke kunne findes, foretog vedkommende de relevante observationer på ny. 
For mig var denne situation ren spildtid. De registrerede observationer repræsenterede nogle 
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af patientens fremtrædelsesformer. I situationen blev det meget tydeligt, at skemaet også var 
en væsentlig – omend bortkommet – aktant i stuegangsnetværket (se foregående afsnit). 

I teksterne fra spørgeskemaerne er anført en række ønsker og forslag, der harmonerer med 
ANT: Ønske om stuegang i enerum/konsultationsstuegang, bedre mulighed for at benytte 
tilgængelige IT-baserede redskaber (instrukser/vejledninger), forslag om en tjekliste for 
stuegangens indhold og funktioner og forslag om diktering på sengestuen. Derudover klages 
over forhold, der også harmonerer med ANT: Spildtid pga. dårlig koordination med 
sygeplejerskerne, der er svære at finde, langsomme IT-systemer, ventetider på svar fra 
laboratoriet, tekniske vanskeligheder med at komme i kontakt med kolleger på andre 
afdelinger, ikke-lægelige opgaver (bestilling af prøver/undersøgelser), fysiske rammer, der 
sinker arbejdet, dokumentationskrav, der opleves som belastende og unødvendige. Derudover 
beskrives hyppigt spildtid som følge af afbrydelser og forstyrrelser. Dette forhold kan ikke 
belyses indenfor rammerne af ANT idet afbrydelserne forårsages af personer og ting (telefoner, 
personsøgere), der ikke indgår i stuegangens netværk . 

Der er i spørgeskemaernes kommentarer ønsker om to former for kontinuitet, dels kontinuitet 
forstået som stuegang med den samme eller få sygeplejerske(r) på en given dag, dels forstået 
som sammenhængende dage med stuegang. Ønsket om kontinuitet er især begrundet med, at  
det vil mindske spildtid, højne kvaliteten og lette arbejdsbyrden med koordinering og 
information til andre aktanter. Den sidste form for kontinuitet synes at falde uden for det ANT 
kan belyse. Dette ønske introducerer arbejdstilrettelæggelsen i stuegangen. P.t. er 
arbejdstilrettelæggelsen ikke koblet til stuegangsnetværket, og en beskrivelse af det 
nuværende netværk og dets aktanter kan således ikke belyse arbejdstilrettelæggelsens rolle i 
stuegang. Hvorvidt arbejdstilrettelæggelsens kan eller bør blive en del af stuegangsnetværket 
er uklart. 

DelkonklusionDelkonklusionDelkonklusionDelkonklusion    4444    

Analysen viser, at spildtid som tema kan belyses vha. ANT. Samtidig demonstrerer analysen, 
at der indgår mange aktanter i stuegangsnetværket. I analysen er givet to eksempler, der 
viser, at ANT er begrænset i sin evne til at se og belyse forhold, hvor aktører influerer på 
netværket uden at være en del af dette.  

Samlet konklusionSamlet konklusionSamlet konklusionSamlet konklusion    

I problemformuleringen har jeg angivet, at afhandlingen skulle belyse organiseringen og 
udførslen af stuegang på medicinske afdelinger, herunder hvilke faktorer, der påvirker lægers 
mulighed for at levere en høj sundhedsfaglig kvalitet i stuegangen. Til belysning af dette ville 
jeg specifikt undersøge lægernes forståelse af stuegangens formål, organisering og indhold, 
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og betydningen af stuegangens organisering og udførsel for lægernes forventning til deres 
levering af sundhedsfaglig kvalitet. I et kritisk realistisk perspektiv har jeg vha. teorien om 
polyfone organisationer og aktør-netværsteori analyseret to temaer i stuegangen, der er 
fremkommet som væsentlige i empirien: Patienternes fremtrædelsesformer og spildtid. 

Samlet set viser analyserne af de tre typer empiri, at de valgte teorier, der begge har 
kommunikation som essentiel fællesnævner, er velegnede til at belyse problemformuleringens 
spørgsmål. Gennem en opdeling af analyseafsnittet har jeg tydeliggjort, at de to teorier på 
hver deres måde tjener dette formål og, at deres analysekraft i meget begrænset omfang er 
overlappende. Samtidig viser analyserne, at de to teorier dels vedrørende samme forhold, dels 
vedrørende forskellige forhold, har deres begrænsninger. Hverken polyfonibegrebet eller ANT 
er i stand til at favne en analyse om et tredje væsentligt tema, der er fremkommet i empirien: 
Afbrydelser og forstyrrelser. Det underliggende problem er teoriernes blinde plet, der skyldes, 
at de udelukkende baserer sig på relationer fremkommet som kommunikation. De steder i 
empirien, hvor teorierne kommer til kort er netop punkter, der kan beskrives som handlinger. 

    

DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
Videnskabsteoretisk fokuserer kritisk teori på magtforhold i samfundet. Med det som 
udgangspunkt kan man med rette kritisere, at jeg har valgt dette perspektiv når fokus for 
afhandlingen ikke er magtforhold. Til det vil jeg blot indvende, at kritisk teori siden 
fremkomsten i 1940’erne har udviklet sig til at omfatte andet og mere end magtforhold. Hertil 
skal lægges, at magtforhold også vedrører konflikter, og netop utilfredshed og konflikter med 
organisering og udførsel af stuegangsfunktionen har været afhandlingens udgangspunktet.  

I afhandlingen har jeg præsenteret stuegangens historiske baggrund, dens formål, indhold, 
organisering og udførsel. To teorier har gjort mig i stand til at analysere afhandlingens empiri. 
Samtidig har empirien lagt pres på teorierne, og demonstreret nogle af deres analytiske 
begrænsninger. 

I teorien om polyfone organisationer har organisationernes indlejrede funktionssystemer hver 
deres stemme (kode) og der findes ikke en primær kodificering. I hverdagen kan det 
observeres, at medlemmerne af de forskellige funktionssystemer (læger, sygeplejersker, 
sekretærer etc.) sammen lykkes med at kommunikere på en måde, der gør patienterne raske. 
Spørgsmålet er om teorien kan forklare det. Som tiodligere nævnte spørger Åkerstrøm 
Andersen  

 ”Bidrager parasitær kodeanvendelse til håndtering af polyfonien ?” 40 
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Der kan også være tale om andre former for samtale, dvs. kobling, mellem 
funktionssystemerne f.eks. løs kobling. På baggrund af afhandlingens empiri vurderer jeg, at 
kommunikation mellem sygehusets funktionssystemer lykkes, dels fordi  der foretages 
forskellige former for kobling, dels fordi der er forhold på spil som teorien ikke beskriver.  

I både spørgeskemaer, interview og den selv-etnografiske observationer er afbrydelser og 
forstyrrelser under (forberedelse til) stuegangen et gennemgående tema. Der gives ingen 
grundlæggende forklaring på, hvorfor der er så mange afbrydelser og forstyrrelser, men det 
anføres som meget irriterende og medførende såvel spildtid som ringere kvalitet. I teorien om 
den polyfone organisation findes irritation også som begreb, men dette adskiller sig fra den 
irritation som de sundhedsprofessionlle beskriver ved at handle om kobling mellem 
organisationer og funktionssystemer 21.  Afbrydelser og forstyrrelser er eksempler på forhold, 
der ikke lader sig analysere med denne teori, men som ikke desto mindre er virkelige og 
vigtige for aktørerne, den leverede sundhedsfaglige kvalitet og stuegangens organisering og 
udførsel. ANT er også blind på dette punkt.  

ANT er på linie med teorien om polyfone organisationer velegnet til at beskrive sygehuset som 
en kommunikerende enhed (organisation/netværk). ANT evner i modsætning til 
polyfonibegrebet at indfange de trådløse relationer stuegangen indgår i i visse af patientens 
fremtrædelsesformer, f.eks. som undersøgelsessvar fra en Mikrobiologisk Afdelinger, der 
ligger på et andet sygehus. Men også ANT kommer til kort i analysen af stuegang. Et eksempel 
på det er, at ANT forudsætter, at aktanter kommunikerer direkte med hinanden, men som det 
fremgår af empirien foregår der en række oversættelser i denne kommunikation. 
Sygeplejersken viderebringer lægen sit skøn over hvilke problemer patienten har før 
stuegangen, og oversætter efterfølgende lægens ord og budskaber til patienten. Som 
informant 4 udtrykker det 

”... der er mange led mellem læge og patient” 

Disse led og oversættelser af kommunikation mellem aktanter er ANT blind for, men problemet 
er reelt. Polyfonibegrebet er også blindt på dette punkt. 

Peter Kjær og Anne Reff skriver, at 

”Patienten er blevet løsningen på ... styring af kvalitet ... ”  

Såfremt det er korrekt, betyder det i et ANT perspektiv, at netværkets øvrige aktanter også bør 
indstille sig på ændrede roller. 

I afhandlingens empiriske undersøgelser tager alle informanter og respondenter 
stuegangsbegrebet for givet, og evner ikke at formulere og konkretisere, at 
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stuegangsnetværket og patientens mange fremtrædelsesformer tids- og indholdsmæssigt 
strækker sig langt ud over selve tidsrummet og indholdet i stuegangen. Det er mit postulat, at 
informanter og respondenter viger tilbage fra erkendelse af, at stuegang har udviklet sig væk 
fra fordums tider mht. til formål, indhold og organisering. I min optik står tilbage 
organisatorisk at ændre afviklingen af stuegangen. Detter er ingen enkel opgave, fordi der 
ikke findes en primær lægelig kodificering på sygehusene og de medicinske afdelinger. Der 
ersåledes ikke en retningsgivende kode, der kan give lægerne den afgørende indflydelse til 
løfte denne opgave. Afhandlingens empiri viser, at stuegangen er ”lægens arbejdskammer”, 
derfor må initiativet til forandringer komme fra lægerne. Med udgangspunkt i det lægelige 
funktionssystems positivistiske paradigme kan og bør dette ske ved gennemførsel af 
videnskabelige undersøgelser. Årsagen til at lægerne ikke for længst har reageret på 
diskrepansen mellem kravene til stuegangens formål og dens faktiske organisering som 
funktion kan (delvist) begrundes med ANT. I ANTs perspektiv består netværket af aktanter og 
disses indbyrdes (kommunikations)relationer. Der er ikke noget eller nogen udenfor aktør-
netværket, der forholder sig til det netværket består af. Oversat til stuegangen betyder det, at 
læger og andet sundhedsfagligt personale, symboler i form af f.eks. kitler og stetosoper, 
sengestuer, papir- og e-journaler, computere m.m. konstituerer netværket. Det er muligt for en 
aktant at trække sig fra netværket, men ikke at fjerne netværkets eksistensgrundlag 
(stuegangen). Lægerne kan ikke trække sig fra stuegangsnetværket, og det er meget 
vanskeligt blot at ændre dette grundlag, fordi det uværgeligt vil påvirke andre aktanters rolle i 
netværket 45. 

I udformningen af afhandlingen har jeg forsøgt at tilgå emnet stuegang med åbne øjne. 
Undervejs har jeg foretaget en række bevidste og ubevidste valg i forhold til metode, empiri, 
teori og analyser. Disse valg har medført en selvpåført blindhed. Jeg kan ikke vide, hvad jeg 
ikke ser eller ved, men jeg kan se og vide, at jeg ikke ser eller ved det/noget. 

En blind plet er, at det kritisk realistiske perspektiv og valget af f.eks. semi-strukturerede 
interview har begrænset min evne til det eksplorative aspekt i undersøgelsen. Jeg har forsøgt 
at kompensere for det ved at foretage meget ”brede” litteratursøgninger og ved at benytte 
selv-etnografisk observation. 

En anden blind plet skyldes, at teorien om polyfone organisationer kun forholder sig til 
kommunikation, i teoriens perspektiv er selv handlen kommunikation. I en realistisk tilgang er 
dette ikke tilfældet, og jeg har således introduceret en konflikt i afhandlingen. Dette er vist i 
analysedelen, hvor teoriens begrænsning på dette punkt har gjort afhandlingen blind i forhold 
til det vigtige tema om afbrydelser og forstyrrelser. Desuden er teorien (stort set) blind for 
magtrelationer mellem funktionssystemer. I et meget stærkt hierakisk og traditionsbåret 
system som et sygehus er, er analyse af magtrelationer hverken irrelevante eller uvelkomne.  
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Ved at fokusere på kommunikationsbårne teorier har jeg lukket af for muligheden for at 
analysere empirien på anden vis, f.eks. i forhold til materielle forhold. Brugen af ANT er et 
forsøg på at introducere det materielle (ikke-menneskelige) aspekt. Men det kunne være gjort 
anderledes. 

Videnskabsteoretiske felter er ofte sprog- og kulturafhængige. Jeg har introduceret endnu en 
blind plet idet jeg udelukkende har benyttet dansk og engelsk litteratur. Ved af tidsmæssige 
grunde at undlade brugen af transskription og kodning af interviewene har jeg afskåret mig fra 
at se (mere end høre) nye erkendelser og mønstre. Samtidigt har jeg afskåret mig fra 
perspektiver end det lægelige indenfor det medicinske område. Der er et stort fokus fra 
politisk og administrativ side om at inddrage patienter i egenomsorg også på sygehusene. 
Havde tiden tilladt det kunne det derfor have været interessant at medtage patientens 
perspektiv.   

I baggrundsafsnittet har jeg viet en stor del til diskussionen af hvad sundhedsfaglig kvalitet 
er, og hvordan det kan måles. Temaet er også indeholdt i det empiriske materiale. I 
analysedelen kan dette tema synes forsvundet, men afhandlingen skal læses på den måde, at 
sundhedsfaglig kvalitet er indlejret i de sundhedsprofessionelles gener uanset hvilket 
styringsmekanismer der institueres for at målen denne. Ønsket om den højest mulige 
sundhedsfaglige kvalitet er således grundtonen i alle informater og respondenters svar, og 
grundlaget for al frustration og alle ønsker om ændringer og forbedringer. De faglige aktørers 
konstruktion af kvalitet – eller forestillingerne om, hvad god kvalitet består i – har således 
både fokus på at handle fagligt korrekt – den rigtige diagnose, behandling og pleje – og på 
patienternes oplevelse af forløbet 25. 

En anden måde at anskue stuegangfunktionens formål fremkommer ved at spørge, hvad det er 
denne funktion yder. Altså hvilke formål den tjener udover kommunikation, koordination, 
undersøgelse, information, undervisning/uddannelse, kvalitetskontrol og forskning. Som 
eksempler herpå kan nævnes magtforhold, socialt samvær og udfyldelse af den normerede 
arbejdstid med noget, der fremtræder meningsfuldt for medarbejderne. Disse andre formål 
kan bl.a. vurderes ved at undersøge stuegangens funktionelle ækvivalenter. Funktionelle 
ækvivalenter kan i denne sammenhæng være ikke-stuegang, andre måder at organisere 
stuegangen på eller en helt tredje løsning på det problem, som stuegang i dens nuværende 
organisering er en løsning på 51. Denne tilgang kan vise sig nyttig i bestræbelserne på at 
ændre organiseringen af stuegang til noget bedre. 

 



    
 
 

46 
 

Konklusion og perspektivKonklusion og perspektivKonklusion og perspektivKonklusion og perspektiv    
”Det handler om at udfordre dem [organisationerne] på deres måde at se på, at tilbyde dem at 

se på ny. Det er irritation, der klør.” 52 

I forbindelse med stuegang bliver en række aktør-netværks konstellationer hver dag taget for 
givet på medicinske afdelinger. Disse aktør-netværk inkluderer som minimum lægen, 
patienten og et rum deres samtale finder sted i. I realiteten er også sygeplejersken, journalen 
og patientens andre fremtrædelsesformer aktanter i netværket. Uanset hvilket 
sundhedsfagligt personale og andre aktanter, der på en given dag konstituerer det for 
stuegangen nødvendige netværk, har organisationen en forventning om, at stuegangen 
foregår, dvs. at de midlertidige stuegangs aktør-netværk dannes, fungerer (og opløses). I et 
ANT perspektiv kan bidraget af de enkelte aktanter og relationerne mellem disse først 
beskrives og analyseres ex post  36.  

Som eksempel på hvilke aktiviteter og funktioner, der er relateret til stuegang i det lægelige 
perspektiv, præsenteres nedenfor en fiktiv, men virkelighedstro, beskrivelse af en stuegang. I 
eksemplet er Lars Hansen blevet indlagt på AVA/B92 aftenen før fortælling begynder. For 
overlægen Henrik Pihl-Thomsen kan dagens stuegang siges at begynde ved lægernes daglige 
morgenkonference. Under konferencen er det kotume, at de to yngre læger fra afdelingen, der 
har været på aften-nattevagt, informerer om de mest komplicerede og/eller fagligt 
interessante patienter fra vagtperioden for det øvrige lægekollegium. En af patienterne, Lars 
Hansen, er en 68-årig mand med forhøjet blodtryk og kroniske rygsmerter. Lars Hansen er 
blevet indlagt af en vagtlæge på mistanke om malaria efter en rejse til Thailand. Lars Hansen 
havde ved indlæggelsen feber, muskelsmerter, hovedpine, hoste og forværring af de kroniske 
rygsmerter. På baggrund af sygehistorien diskuteres mulige diagnoser, den initielle 
udredningsstrategi, resultater af de foreløbige undersøgelser og den påbegyndte behandling. 
Efter morgenkonferencen mødes Henrik Pihl-Thomsen til et så kaldt tavlemøde med 
sengeafsnittets øvrige læger, de tilknyttede medicinstuderende og plejepersonale. Ved 
tavlemødet får hver læge udleveret en oversigt med de indlagte patienter i afsnittet. I 
oversigten er patienterne anført med stue- og sengenummer, navn, fødselsdato, (foreløbige) 
diagnoser, planer for udredning, behandling m.m. Ved tavlemødet fortæller sygeplejerskerne 
på skift om de patienter, de har ansvaret for, og lægerne fordeler patienterne mellem sig. Efter 
tavlemødet går lægerne til konference i røntgenafdelingen, hvor det foregående døgns 
billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen, ultralyds-, CT- og MR-skanninger) udført på 
sengeafsnittets patienter gennemses og diskuteres. Samtidig vurderes behovet for evt. 
supplerende billeddiagnostiske undersøgelser. Efter røntgenkonferencen går Henrik Pihl-
Thomsen og de øvrige læger tilbage til AVA/B92. Henrik Pihl-Thomsen starter med at læse Lars 
Hansens journal. Journalen findes både i papirform og i elektronisk form, fordi dele af 
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journalens indhold ikke findes i en tilgængelig elektronisk form. Herefter kontakter han bl.a. 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling mhp. indhentning af svar på akutte prøver, der endnu ikke 
foreligger elektronisk eller trykt form. Efter gennemlæsning af journalen, inklusive 
sygeplejerskernes observationer, bruger han tid på at finde den sygeplejerske, der er 
ansvarlig for Lars Hansen. Dette er væsentligt for at vide, om hun kan bidrage med nye eller 
andre relevante informationer om patienten og behandlingsplanen. Dernæst går Henrik Pihl-
Thomsen til Lars Hansens sengestue, hvor han efter at have præsenteret sig og sikret sig 
patientens identitet, sammen med Lars Hansen gennemgår sygehistorien, supplerer den, 
undersøger Lars Hansen, informerer ham om de foreløbige resultater, den formodede 
diagnose og planerne for den videre behandling og forventning til udskrivelsestidspunktet. 
Efter stuegangen hos Lars Hansen finder Henrik Pihl-Thomsen igen den ansvarlige 
sygeplejerske, så information om diagnose, planer og ordinationer kan videregives. Derefter 
sætter Henrik Pihl-Thomsen sig ved en PC for, at dokumentere stuegangen, ordinationer og 
foretage en elektronisk bestilling af en røntgenundersøgelse af rygsøjlen. Efter dette 
fortsætter han med dagens næste patient. På et fastlagt tidspunkt afholder lægerne 
middagskonference. Middagskonferencen består i at afsnittets læger og de tilknyttede 
medicinstuderende gennemgår alle afsnittet patienter mht. sygehistorier, diagnoser, 
undersøgelsesresultater, planer for den videre diagnostik, behandling og håndtering (behov 
for samtaler med pårørende, planer for udskrivelse til eget hjem/overflyttelse til anden 
afdeling, behov for genoptræning etc.). Efter middagskonferencen gennemgår Henrik Pihl-
Thomsen undersøgelsesresultater, der er fremkommet efter patienter er udskrevet fra 
afsnittet. Desuden gennemses alle udskrivningsbreve (epikrise) fra det foregående døgn for 
indhold og kodning (DRG, behandlingsniveau).  

Som det fremgår af eksemplet inkluderer stuegangen aktiviteter og funktioner, der inkluderer 
morgenkonferencen, tavlemødet, røntgenkonferencen, journalgennemgang- og 
dokumentation, kommunikation med sygeplejersken før og efter stuegangen, selve 
stuegangen hos Lars Hansen, gennemgang af undersøgelsesresultater, epikriser og kodning. 
Lægen indgår i dette forløb i en lang række relationer (netværk) med aktører, der kun i 
begrænset omfang opfatter sig som en del af den stuegang, der skal udføres hos Lars Hansen. 
Hverken de øvrige læger ved morgen-, røntgen eller middagskonferencen, de eksterne 
afdelinger, eller visse ikke-menneskelige aktører, f.eks. DRG-koder, kan siges at være en del af 
stuegangen. Ikke desto mindre indgår de i det aktør-netværk, der er med til at konstituere 
netop stuegangen hos Lars Hansen. 

De beskrevne aktanters relationer konstituerer det midlertidige netværk, der etableres og 
består over det meste af arbejdsdagen. Disse relationer er ikke begrænset til selve 
stuegangen, altså det fysiske møde mellem læge og patient. Indholdet af det, der tidligere 
udgjorde stuegangen, er således nu spredt ud over arbejdsdagen. Selve stuegangsbegrebet 
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som det fremstår på medicinske afdelinger har derfor mistet både mening og indhold. Jeg 
foreslår, i stedet for begrebet stuegangsfunktion som betegnelse for den totalitet af 
hændelser og relationer, der konstituerer de daglige aktør-netværk, hvori alle lægens møder 
med alle patientens fremtrædelsesformer fremkommer. 

Stuegangsfunktionen og patientens konstituering i denne er på linie med Holen et al, der fra et 
postmodernistisk perspektiv anfører, at 

” With the concept of practice we focus on the daily interactions in which the patients are 
spoken to, talked about, written about, and been part of a wider social context. This involves 

the use of language as well as material such as the hospital record, trolley, voice recorder, 
stethoscope, monitoring schemas, etc. Thus, our claim is that patients are positioned in the 

department through a number of practices that imply language, concrete actions, materiality, 
technologies, power/knowledge relations and so forth.” 12 

Jeg foreslår, at begrebet stuegangsfunktion benyttes til fremadrettet at skabe evidens for den 
sundhedsfaglige kvalitet af organiseringen og udførslen af denne uomgængelige og 
væsentlige funktion på sygehusene. 
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Personlig ledelsesPersonlig ledelsesPersonlig ledelsesPersonlig ledelsesmæssigmæssigmæssigmæssig    udviklingudviklingudviklingudvikling    
Tilbuddet om at søge optagelse på MPG kom i sin tid fra min daværende nærmeste leder, 
Medicinsk Afdelings ledende overlæge. Mit formålet med optagelsen var et ønske om at lære 
mere om ledelse, for bedre at kunne varetage min daværende position som faglig leder. 
Desuden ønskede jeg at forberede mig på en fremtid, som gerne skulle indeholde mere 
ledelsesansvar. Fra min leders side var der et udtrykt ønske om, at støtte mig i disse 
ambitioner.  

I de to år der er gået, er mit syn på ledelse og min lederrolle blevet ændret. På de ydre linjer er 
der sket det, at min leder på opfordring fra sin ledelse er fratrådt med få dages varsel, og jeg 
har overtaget driftsansvaret for AVA/B92 efter den person, der er konstitueret i lederrollen. 
Den konstituerede leder har fået nyt job, og den ledende overlægestilling har ikke kunnet 
besættes. Som ”erstatning” herfor skal jeg fra nytår indgå som én af tre faglige ledere i en delt 
lederkonstruktion, hvor jeg specifikt skal varetage forhold vedrørende personaleledelse. På de 
indre linjer er der bl.a. sket det, at jeg i perioden har opnået at opleve, at ledelse som fag har 
åbnet sig og lukket sig igen i flere omgange. Faget har åbnet sig og udvidet mit perspektiv 
gennem uddannelsens præsentation af og arbejde med væsentlige teorier og elementer i 
ledelsesfaget, bedret mine handlemuligheder som leder og øget min evne til refleksion. 
Samtidig har det medført en ydmyghed i forhold til de teorier og metoder faget benytter sig af. 
Når jeg f.eks. har valgt at beskæftige mig med teorien om polyfone organisationer, er det fordi 
de umiddelbart giver mening i forhold til erfaringer fra min hverdag. Her åbner teorien for en 
forståelse af sammenhænge og tilbyder et sprog til at beskrive disse sammenhænge med. 
Denne teori er forankret i systemteori, et begrebsapparat, der er så omfattende og så svært 
håndterbart, at jeg ikke evner og overkommer at oversætte det til min praktiske hverdag. På 
den måde lukker denne og andre teorier af for (dele af) min tilgang til ledelsesfaget.  

Det første fag jeg havde på uddannelsen var Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG). En af 
opgaverne i faget var at lave et våbenskjold (Tabel 3), hvori man skulle angive fire forhold: 
Egne styrker, visioner & drømme, værdier og udfordringer & udviklingsfokus. 

Idéen til emnet for min masterafhandling opstod i sommeren 2013, og uden at jeg havde 
konsulteret mit våbenskjold. Det er derfor interessant at se afhandlingens tema i lyset af 
våbenskjoldets indhold. Stuegang er en meget traditionsbunden arbejdsform, og man kan 
med rette hævde, at det kræver såvel engagement som vilje til udvikling og forandring at 
ændre på stuegang. Min udfordring er, at undgå (at vise) utålmodighed i processen og, at 
sikre at mål og delmål i processen følges op og sluttes af. Det er interessant at bemærke, at 
det valget i afhandlingen af et kritisk realistisk perspektiv, der i sit udgangspunkt ønsker at 
belyse magtforhold, stemmer overens med det i våbenskjoldet angivne ønske om at fokusere 
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på magtubalance og –ulighed i samarbejdsrelationer. Rennison beskriver ledelse af polyfone 
organisationer som evnen til at lytte til de mange stemmer (rekognoscering), at afkode dem 
(”hacking”), at afveje dem (prioritering) og vælge mellem dem (eksekvering) Ledelsens geneanologi 2011. 
I våbenskjoldet knytter det primært an til min værdi om lydhørhed. Selve MPG-uddannelsen og 
de muligheder dens teoretiske universer og praktiske tilgange har givet mig, har medført at 
jeg løbende har kunnet udvikle mine strategiske kompetencer. Dette har været medvirkende til 
at jeg har fået udvidet mit ledelsesfelt fra det rent faglige til også at omfatte driftsledelse. 
Dette skal forstås del som den strategiske overvejelse, der har medført, at jeg har opnået 
driftsledelse, dels hvordan denne udøves. Undervejs har uddannelsen medført, at der efter 
gensidig aftale, er blevet trukket store veksler på det hjemlige familieliv. Jeg kan derfor ikke 
hævde, at der undervejs i uddannelsen er opnået en bedre arbejds-fritidsbalance, men der er 
håb om, at dette bedres efter uddannelsens afslutning. 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333    ––––    VVVVåbenskjold åbenskjold åbenskjold åbenskjold     

StyrkerStyrkerStyrkerStyrker    

• Engagement 
• Positiv tilgang 

• Vilje til udvikling og forandring 

Udfordringer & udviklingsfokusUdfordringer & udviklingsfokusUdfordringer & udviklingsfokusUdfordringer & udviklingsfokus    

• Utålmodighed  
• Detaljerytteri 

• Færdiggørelse af projekter 

• Magtubalance/ulighed i samarbejdsrelationer 

Visioner & drømmeVisioner & drømmeVisioner & drømmeVisioner & drømme    

• Fortsat udvikling af (strategisk) 
lederkompetence  

• Leder af ”egen” afdeling 

• Bedre arbejde-fritidsbalance (tilføjet i LFG-
forløbet) 

VærdierVærdierVærdierVærdier    

• Ærlighed  

• Lighed    

• Lydhørhed    

    

LFG blev afsluttet med en opgave, der bl.a. indeholdt en række målsætninger for opnåelse af 
ledelsesmæssige kompetencer (Tabel 4). De moduler jeg har valgt at sammensætte min MPG-
uddannelse af, er valgt ud fra et ønske om netop at styrke de i Tabel 5 nævnte kompetencer. 
Det har på intet tidspunkt været et mål for mig, at opnå høje karakterer i de valgte moduler. 
Det er dog et faktum, at jeg har opnået et højt gennemsnit, og dette kan så i nogen grad 
understøtte et udsagn om, at jeg har tilegnet mig disse kompetencer. 

 Baggrunden for emnevalget i denne afhandling var et følt ledelsesbehov for at optimere 
stuegang mhp. at højne fagligheden, mindske frustration og spildtid, mindske forstyrrelser og 
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derved risikoen for fejl, skabe bedre tid til uddannelse af yngre læger og medicinstuderende 
samt udvikling og forskning.  

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444    ––––    Personlige ledelsesmæssige mål & kompetencerPersonlige ledelsesmæssige mål & kompetencerPersonlige ledelsesmæssige mål & kompetencerPersonlige ledelsesmæssige mål & kompetencer    

MMMMålålålål    KKKKompetencerompetencerompetencerompetencer    

Erhverve mastertitlen i løbet af 2 – 2½ år Alle kompetencer  

Udvikle mig personligt Personlig udviklingskompetence 

Dygtiggøre mig i refleksion over egen ledelse og egen organisation Refleksiv kompetence 

Udbygge min indsigt i ledelsesteori og –sprog  Kontekstuel kompetence 

Erhverve arbejdsmetoder (”redskaber”) til løsning af konkrete 
ledelsesopgaver  

Praktisk ledelseskompetence 

Erhverve viden der sætter mig i stand til at udøve ledelse mere 
fleksibelt (situationsbestemt)  

Praktisk ledelseskompetence 

 

Føle mig i stand til at varetage drifts- og personaleansvar  Normativ og praktisk ledelseskompetence 

 

I processen med problemformulering, læsning af teori, indsamling og analyse af empirien 
(især det !) og sammenskrivning af afhandlingen er jeg blevet opmærksom på en række 
forhold om mig som leder, og om omverdens forholden sig til mig som leder. Jeg er endnu en 
gang blevet bekræftet i, at jeg elsker at være i arbejdsmæssigt flow og at arbejde med et 
emne, der støder mod gængse opfattelser fra nære kolleger, af hvad der er væsentligt. Jeg har 
også erfaret hvor vanskeligt det er at forlade et videnskabsteoretisk paradigme (fra 
positivisme til konstruktivisme og tilbage til kritisk realisme). I processen er jeg blevet 
overrasket over, hvor megen frustration der ligger gemt i organisationen i forhold til 
stuegangsfunktionen. Det bestyrker mig i, at der er behov for at gentænke denne væsentlige 
funktion. Håbet er, at mine erfaringer og empiri kan medvirke til denne fremadrettede proces. 
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