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Executive summary  
The purpose of the thesis is to discus the relationship between accreditation standards and 

judgement in clinical decision making. Accreditation is a technology which is increasingly 

becoming a central part of the regulation of the public sector in many countries around the 

world. The technology describes it as its purpose to ensure the quality of decisions through 

standards. The empirical case of the thesis is The Danish Health Care Quality Programme 

which introduces accreditation standards as new decision premises in Danish health care 

organizations. In the first part of the thesis it is analysed how clinical decisions connect to the 

standards in the program. This is done by using the German sociologist Niklas Luhmanns 

systems theory. In Luhmanns systems theory decisions are understood as self-produced 

communication in organizational systems where decisions connect to previous decisions 

(decision premises). Organizational systems consist of many different decision premises and 

every single decision is a selection between different decision premises. The analysis of The 

Danish Health Care Quality Programme shows how contingency and uncertainty are central 

characteristics of clinical decision making, why standards are not always considered as god 

decision premises by the clinical decisions. It also shows the importance of judgement in 

clinical decision making. Judgement is a concept much discussed by a philosophic tradition 

where good decisions are said to be based on good judgement. The second part of the thesis 

discusses how the philosophy of judgement describes the relationship between decisions and 

decision premises. The purpose is to let the concept of judgement tell a different story of 

clinical decision making than the story accreditation tells. At the same time the concept of 

judgement might fill out a gap in Luhmanns systems theory which understands decisions as 

self-produced communication in organizations and therefore finds it difficult to explain how 

some decision premises are being selected instead of others. The philosophy of judgement 

shows how the judgement selects between different decision premises and creates successful 

connections between decisions and decision premises.   
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Kapitel 1 

Indledning 
Dette speciale analyserer forholdet mellem akkrediteringsstandarder og dømmekraft i relation 

til de beslutninger, som træffes af klinikere i sundhedsvæsenet. Vi har valgt dette emne, fordi 

det tager afsæt i spændingen mellem beslutninger i praksis og den omsiggribende 

standardisering og kvalitetsmåling, som finder sted i den offentlige sektor i disse år (Dahler-

Larsen, 2008). Vi finder det interessant at undersøge, hvordan standarder tilskrives 

forskellige funktioner, som grundlag for beslutninger i organisationer, samt hvordan de bliver 

iagttaget af de praktikere, der skal anvende dem i deres beslutninger.   

 Specialet har to sigter: et teoretisk og et empirisk. Det tager teoretisk afsæt i 

Luhmanns systemteori, hvor beslutninger er en selektion mellem forskellige 

beslutningspræmisser (Luhmann, 2003; Knudsen, 2007). Her vil specialet problematisere 

Luhmanns beskrivelse af beslutninger som kommunikative anknytninger til forudgående 

beslutningspræmisser. I stedet vil vi foreslå et filosofisk begreb om dømmekraft, som en 

udfoldelse af den selektion, der finder sted mellem beslutning og præmis. Specialets 

empiriske fokus er Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der rummer en omfattende 

standardisering af beslutningerne i det danske sundhedsvæsen (IKAS, 2008). Gennem 

observationer af pilottesten af DDKM har vi fulgt klinikernes kommunikation om deres 

muligheder for at anvende standarderne, som præmisser for deres beslutninger. Ved brug af 

systemteorien fokuserer specialet på, hvordan standarderne forestiller sig forholdet mellem 

beslutninger og beslutningspræmisser, og hvordan dette forhold bliver iagttaget i klinikernes 

kommunikation. I den sidste del af specialet vil vi beskrive dømmekraftens funktion gennem 

en læsning af dele af den klassiske, filosofiske litteratur om dømmekraftsbegrebet. Dette vil 

vi gøre for at udfolde et sprog for dømmekraften, der kan begrebsliggøre aspekter ved 

kliniske beslutninger, som risikerer at blive overset i en standardisering.         

 

Problemfelt 
Akkreditering er blevet et af de centrale organisationskoncepter, der skal sikre 

kvalitetsudviklingen i det danske samfund. Dette fremgår bl.a. af regeringens kvalitetsreform, 

hvor akkreditering skal finde sted på sundhedsområdet, social- og ældreområdet, 

dagplejeområdet og det kommunale område (Regeringen, 2007: 109). 
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Akkreditering varetages af en uafhængig organisation, som vurderer om en institution kan 

tildeles akkrediteringsstatus på baggrund af institutionens evne til at opfylde en række 

fastsatte standarder. Herved tilskrives akkreditering som løsning på en række problemer i 

samfundet. På sundhedsområdet bliver problemerne bl.a. tematiseret som mange utilsigtede 

hændelser, for lange ventelister på operationer eller mangelfuld patientinformation og 

akkreditering bliver gjort til kuren på disse problemer (Hansen og Knudsen, 2008; IKAS, 

2008). Standarder forsøger at forebygge disse problemer ved at give et sikkert grundlag at 

træffe beslutninger på, som skal håndtere usikkerheden og de risici, der er forbundet med 

beslutningerne. Logikken i akkreditering synes at være, at prædefinerede 

beslutningspræmisser giver gode beslutninger. Praktikere peger imidlertid på, at standarder 

gør deres beslutninger almene, uden at tage hensyn til de specifikke problemer, der kan være 

på spil i praktiske situationer. Indenfor sundhedsvæsenet bliver de specifikke problemer 

f.eks. tematiseret som manglende viden om hvad patienten fejler, fraværet af den normale 

patient og umålelige forhold (Færgeman, 2002). Disse forhold bliver set som noget, der 

vanskeliggør en standardisering. Praktikere peger i stedet på skønnet, som en måde at træffe 

beslutninger på i usikre situationer. Samtidig gøres skønnet til noget på en gang centralt og 

uforklarligt (Wulff og Gøtzsche, 2004). Skønnet har ikke altid de bedste betingelser indenfor 

et felt, der beskriver sig selv som evidensbaseret og naturvidenskabeligt funderet. Klinikerne 

iagttager i langt højere grad beslutninger som rationelt begrundede. Klinikerne mangler 

således et sprog for skønnet, der kan beskrive, hvordan de træffer deres beslutninger, og som 

samtidig kan beskrive, hvorfor standardisering ikke altid er vellykket. Dette sprog tilbydes af 

klassiske og moderne filosoffer i form af et begreb om dømmekraft (Aristoteles, 2000; Kant, 

2005; Kirkeby, 2004; Lund, 2006). Specialet vil derfor undersøge dømmekraftens 

muligheder i forhold til en standardisering af klinikerens praksis.  

Problemformulering 
Hvordan kan dømmekraft begrebsliggøre nogle aspekter ved klinikernes beslutninger, som 

ikke er synlige i standardisering? 

 



  7 

Arbejdsspørgsmål  
• Hvilke funktioner tilskriver Den Danske Kvalitetsmodel sig selv?  

• Hvilke problemer og muligheder ser klinikerne i akkrediteringsstandarderne som       

beslutningspræmisser? 

• Hvordan kan et filosofisk begreb om dømmekraft begrebsliggøre kliniske beslutninger? 

 

Specialets opbygning 
Specialet består af tre analyser, der følger de tre arbejdsspørgsmål, som tilsammen skal 

besvare problemformuleringen. Analysen, der besvarer det første spørgsmål, skal sætte 

rammerne for Den Danske Kvalitetsmodel, som nye beslutningspræmisser i 

sundhedssektoren. Vi har valgt at foretage en analyse af akkrediteringsstandardernes 

funktioner, fordi vi finder det relevant at analysere standardernes forståelse af forholdet 

mellem beslutninger og beslutningspræmisser i relation til forskellige samfundsmæssige 

problemer, som standarderne forventes at løse. Den anden analyse skal besvare, hvilke 

problemer og muligheder klinikerne ser i standardiseringen. Dette skal åbne op for en 

diskussion af, hvad et begreb om dømmekraften kan bidrage med i forhold til kliniske 

beslutninger. Denne diskussion vil udgøre besvarelsen af spørgsmål 3.         

 Forud for analyserne vil vi i kapitel 2 sætte de teoretiske rammer for specialet. 

Dette vil vi gøre ved at præsentere vores valg af systemteori, som grundlag for vores analyse 

af beslutningskommunikation i sundhedssektoren. Vi vil desuden gøre rede for den 

funktionelle analysestrategi, som vi vil anvende i kapitel 3. Kapitel 3 skal besvare det første 

arbejdsspørgsmål gennem en analyse af fremkomsten af DDKM i en samfundsmæssig 

kontekst. Det handler bl.a. om, hvordan standarderne kobler sig til administrative regler, 

evidensbaserede retningslinjer og brugerønsker mm. Standarderne forsøger at hente deres 

begrundelser i disse koblinger og stiller samtidig en række forventninger til klinikernes 

beslutninger. I kapitel 4 vil vi redegøre for vores analysestrategi for iagttagelse af pilottesten 

af DDKM. Analysestrategien indeholder refleksioner over vores empiriske genstand, 

herunder vores brug af interview og observationer. Herefter vil vi i kapitel 5 iagttage 

klinikernes iagttagelser af standarderne i DDKM, og i kapitel 6 vil vi supplere disse 

iagttagelser med nationale og internationale erfaringer med akkreditering og standardisering i 

sundhedssektoren. De to kapitler skal tilsammen besvare det andet arbejdsspørgsmål om, 

hvilke problemer og muligheder klinikerne ser i akkrediteringsstandarderne som 
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beslutningspræmisser. Som en overgang til diskussionen af dømmekraften vil vi desuden 

diskutere, hvordan klinisk beslutningsteori iagttager kliniske beslutninger og bruge det som 

et afsæt for diskussionen om dømmekraft. I kapitel 7 vil vi uddybe forholdet mellem 

beslutninger og beslutningspræmisser i den kliniske praksis ved at inddrage klassisk filosofi 

om dømmekraft. I kapitel 8 vil vi diskutere dømmekraft i forhold til standarder. Denne 

diskussion skal udfolde et sprog for kliniske beslutninger, der kan begrebsliggøre aspekter 

ved forholdet mellem beslutninger og beslutningspræmisser, som standardiseringen overser. 

Kapitel 9 vil konkludere specialets analyser. 

Endelig vil vi i et reflekterende efterskrift overveje nogle konsekvenser ved vores 

utraditionelle kombination af teoriretninger og struktur i opgaven.     



  9 

Kapitel 2  

Teoretisk ramme  
Specialets teoretiske ramme udgøres af konstruktivistisk teori med afsæt i Niklas Luhmanns 

systemteori. Specialets analysebegreber kommer til at fungere som præmisser i form af 

teoretiske antagelser, som vi vil udfolde i kapitlet. I Luhmanns teori om sociale systemer1 er 

alt kommunikation, og kun kommunikationen kommunikerer. Hermed kan vi iagttage 

kommunikationen på dens egne betingelser og følge dens selvrefererende logikker. Luhmann 

adskiller sig fra en traditionel forestilling om kommunikation forstået som overførsel af 

meningsindhold fra en afsender til en modtager. Den systemteoretiske tilgang antager i stedet 

en langt større kompleksitet i kommunikationen end forestillingen om simpel overførsel af 

mening. Systemteorien er i langt højere grad opmærksom på kommunikationens kontingens 

end traditionelle tilgange til kommunikation. Derfor stiller systemteorien også et solidt 

begrebsapparat til rådighed, når man ønsker at iagttage eksempelvis 

beslutningskommunikation. 

Vi vil anvende systemteorien til at iagttage kommunikationen om DDKM. Med 

Luhmann vil vi iagttage kommunikation i et andenordensperspektiv, dvs. iagttage 

iagttagelser som iagttagelser (Andersen, 1999: 111). Vi iagttager således hvordan klinikerne, 

DDKM og andre iagttager akkrediteringsstandarder. Andenordensiagttagelse muliggør en 

distanceret iagttagelse, hvor vi iagttager kommunikative selvbeskrivelser og tilskrivninger. 

Kommunikationen udtrykker således ikke sandheden om, hvordan akkreditering virkelig 

fungerer eller sandheden om klinikernes virkelighed. I stedet iagttager vi, hvordan standarder 

og kliniske beslutninger tilskrives bestemte funktioner i kommunikationen. Fordelen herved 

er, at vi undgår at tage kommunikationen om standardisering for givet, når den tilskrives som 

løsningen på bestemte problemer. Dermed bliver det muligt at problematisere selvfølgelige 

opfattelser af, hvordan akkrediteringsstandarder påvirker beslutninger i organisationer. 

                                                        
1  Luhmanns systemteori er en generel teori om autopoietiske systemer, dvs. systemer der skaber sig selv 
ud af deres egne operationer eller iagttagelser. Gennem et systems iagttagelser reduceres kompleksiteten 

i omverdenen til noget, der er meningsfuldt for systemet.  Luhmann skelner mellem maskinsystemer, 

biologiske systemer, sociale systemer og psykiske systemer (Luhmann, 2000: 37). I specialet beskæftiger 

vi os kun med sociale systemer, der består af kommunikation. 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 Når vi iagttager kommunikation om DDKM, iagttager vi klinikerens 

kommunikation om DDKM som mulige fremtidige beslutningspræmisser. Vi vil derfor 

præcisere, hvad der ligger i Luhmanns begreber om beslutningskommunikation og 

beslutningspræmisser. Vi vil dernæst diskutere, hvordan Luhmanns kommunikationsteori gør 

sig blind for dømmekraft. Endelig vil vi gøre rede for Luhmanns funktionelle analysestrategi, 

som vi vil anvende til at iagttage, hvordan standarder kobler sig til forskellige problemer, 

som de tilskriver sig som løsning på.      

 

Beslutningskommunikation 
Luhmann definerer kommunikation som enheden af tre selektioner: information, meddelelse 

og forståelse. Information rummer en selektion af kommunikationens indhold ud fra en 

horisont af muligheder. Meddelelse rummer en selektion af mediet for meddelelsen af 

indholdet, f.eks. tale eller skrift. Med forståelse menes der, at der bliver knyttet an til 

informationen og meddelelsen. Forståelse betyder ikke, at modtageren af meddelelsen forstår 

indholdet af kommunikationen, men blot at der bliver knyttet an til indholdet gennem en ny 

information og meddelelse (Luhmann, 2000: 188). Ifølge Luhmann foregår kommunikation 

således altid bagudrettet gennem anknytning til tidligere kommunikation2.  

 Kommunikation er kontingent, hvilket vil sige, at den hverken er nødvendig 

eller umulig (Luhmann, 2000: 62). Der er altid flere selektionsmuligheder, der byder sig til 

for kommunikationen, men kommunikationen er aldrig vilkårlig, da den forudgående 

kommunikation skaber bestemte forventninger til den efterfølgende kommunikation. I 

pilottesten er det således ikke vilkårligt, hvordan klinikerne knytter an til DDKM. De er sat i 

en situation, hvor de må forholde sig til mulighederne for at efterleve standarderne. De 

knytter således an til DDKM ud fra nogle bestemte forventninger, som modellen stiller til 

dem. Klinikernes anknytninger lader sig imidlertid ikke determinere af DDKMs 

forventninger.  

                                                        
2  Samfundet består ikke af mennesker og handlinger, men udelukkende af kommunikation som 
kommunikerer. Luhmann anvender betegnelsen psykiske systemer frem for mennesker, individer eller 

subjekter. Psykiske systemer udgør lukkede bevidsthedssystemer, der reproducerer deres autopoiesis 

gennem et netværk af tanker, og tilhører derfor samfundets omverden (Luhmann, 2000: 309). 

Kommunikation forudsætter minimum to psykiske systemer, men hvad der finder sted i de psykiske 

systemer er ikke synligt i kommunikationen, hvorfor man ikke kan slutte fra kommunikationen til 

indholdet i de psykiske systemer. 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 Klinikernes kommunikation har en særlig form, som vi med Luhmann vil kalde 

beslutningskommunikation (Knudsen, 2007: 116). Beslutninger kommunikerer ét valg blandt 

alternativer og kan, ifølge Luhmann, iagttages med forskellen fikseret/åben kontingens. Før 

beslutningen er der åben kontingens, dvs. der er flere alternativer, der kan vælges, men efter 

beslutningen fikseres kontingensen i valget af alternativ (Luhmann, 2003: 38). En beslutning 

kunne altid være truffet anderledes, idet den blot er et alternativ blandt andre alternativer. 

Selektion beskriver det kontingente valg, der forbinder en beslutning med et bestemt 

alternativ og som åbner eller indsnævrer mulighedsrummet for fremtidige beslutninger.  

 I specialet vil vi beskæftige os med den form for alternativer, som Luhmann 

kalder for beslutningspræmisser (Luhmann, 2003: 42). Akkrediteringsstandarder er et 

eksempel på beslutningspræmisser. Beslutninger forskyder deres kontingens til 

beslutningspræmisser gennem selektion, men beslutningspræmisser udgør selv forudgående 

beslutninger, der også kunne være truffet anderledes. Beslutningskommunikationen kan 

således iagttages som kæder af beslutninger, der knytter an til forudgående beslutninger. 

Herved emergerer organisationer som selvskabte netværk af beslutninger, der knytter an til 

forudgående beslutninger (Luhmann, 2003: 52).  

 Hos Luhmann emergerer beslutninger blot som bestemte selektioner. Herved 

bliver det skjult, hvordan beslutningen knytter an til forudgående beslutningspræmisser. 

Luhmann anvender begrebet selektionstvang til at forklare, at der altid må vælges for at 

reducere kompleksitet (Luhmann, 2000: 62). Gennem selektion reduceres den kompleksitet 

af potentielle beslutningspræmisser, der byder sig til for beslutningen. Dette betyder dog 

ikke, at selektionen får et nødvendigt indhold, men blot at selve det at selektere bliver 

nødvendigt. Hvis en organisation begynder at tvivle på sin evne til at træffe beslutninger 

lammes den. Der må derfor altid selekteres og træffes beslutninger. 

        

Beslutningspræmisser 
Ifølge Luhmann udgør beslutningspræmisser organisationers strukturer. Med strukturer 

menes primært forventningsstrukturer, som øger sandsynligheden for, at der knyttes an til 

beslutningerne. Beslutningspræmisserne kan inddeles i besluttede og ubesluttede 

beslutningspræmisser (Seidl og Becker, 2006: 28). De besluttede præmisser udgøres af 

organisationers medlemmer, kommunikationskanaler og programmer. Gennem medlemskab 

fastsætter en organisation sin grænse i forhold til omverdenen, som markerer, hvem der har 

ret til at træffe beslutninger indenfor organisationen. Kommunikationskanalerne afspejler 
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arbejdsdelingen og koordinationen af kommunikation i organisationen. De bestemmer hvilke 

beslutninger, der skal bruges som præmisser for andre beslutninger (ibid.). Endelig er der 

programmer, som er “forudgivne formål og begrænsninger (af faktisk eller normativ 

karakter) i valget af midler” (Luhmann, 2003: 42). Programmer udgør således kriterierne for, 

hvordan der skal træffes beslutninger i en organisation. Vi vil iagttage DDKM som et 

program af standarder, der stiller bestemte forventninger til, hvordan der skal træffes 

beslutninger i sundhedsorganisationer.3 Standarder udgør imidlertid ikke den eneste form for 

besluttede beslutningspræmisser for klinikernes beslutninger. Som vi skal se, knytter deres 

beslutninger også an til andre beslutningspræmisser.    

 Luhmann taler også om ubesluttede præmisser og organisationskultur. 

Ubesluttede beslutningspræmisser er præmisser, der ikke eksplicit er blevet besluttet, hvorfor 

organisationen ikke ser deres kontingens, men tager dem for givet (Seidl og Becker, 2006: 

28). Kultur betegner, ifølge Luhmann, et forråd af temaer (semantik), der står til rådighed for 

kommunikationen (Luhmann, 2000: 205). Dette temaforråd har udviklet sig over tid, og er 

derfor blevet en selvfølgelig del af kommunikationen. Indenfor den kliniske kultur kunne 

man f.eks. nævne den samaritanske pligt, det vil sige pligten til at hjælpe folk i nød, som et 

tema der står til rådighed for deres beslutninger.   

 Vi vil anvende Luhmanns beslutningsteori til at iagttage, hvordan klinikernes 

beslutninger knytter an til standarderne i pilottesten af DDKM. Dette vil vi gøre for at 

iagttage om standarderne iagttages som vellykkede beslutningspræmisser for kliniske 

beslutninger. Vores analysestrategi for iagttagelse af beslutningskommunikationen i 

pilottesten vil blive udfoldet i kapitel 4. Her har vi i første omgang etableret de begreber, der 

danner grundlaget for den.       

Systemteori og dømmekraft  
Som det er fremgået ovenfor, er der altid flere beslutningspræmisser, der byder sig til for 

beslutningerne i en organisation. I dette afsnit vil vi argumentere for, at dømmekraftsbegrebet 

kan belyse en blindhed i systemteorien, som kan beskrive beslutningens selektion af 

                                                        
3  Programmer kan også iagttages som generaliserbare styringskoncepter, og dermed betegnes som 
styringsteknologier. Med Luhmann kan man også iagttage styring som en teknologi, der forsøger at 

minimere en bestemt forskel mellem kalkule og afvigelse eller mellem forventning og skuffelse (Thygesen, 

2004: 140). Akkreditering kan således ses som en styringsteknologi, der installerer nogle forventninger 

om, at klinikerne vil træffe deres beslutninger i overensstemmelse med standarderne i DDKM. 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beslutningspræmis. Med Luhmann kan det iagttages, at beslutninger forbindes med bestemte 

præmisser, fordi der må selekteres, hvis organisationen skal fortsætte sin kommunikation. 

Det kan imidlertid ikke iagttages, hvordan der selekteres mellem forskellige præmisser, men 

blot, at der selekteres. Beslutninger emergerer uden at det bliver forklaret, hvordan 

beslutninger forbindes med bestemte præmisser. Forholdet mellem beslutninger og 

præmisser bliver beskrevet som en relation med stor kontingens, hvor valget af præmis ikke 

forklares med andet end kompleksitet og selektionstvang. Med denne forståelse af hvordan 

beslutninger forbindes med beslutningspræmisser, bliver det imidlertid vanskeligt at iagttage, 

hvorfor kliniske beslutninger selekterer nogle præmisser frem for andre. Med systemteorien 

er det umuligt at skelne mellem gode og dårlige beslutninger. Vi kan således ikke iagttage, 

hvordan klinikerne i kommunikationen om DDKM selekterer mellem standarder og andre 

præmisser for deres beslutninger, men blot iagttage at det sker. Vi finder dette 

utilfredsstillende, idet klinikernes kommunikation om gode eller dårlige beslutninger 

henviser til et aspekt ved beslutninger, som vi ikke kan indfange systemteoretisk.  

 Vi har derfor valgt at belyse denne blindhed hos Luhmann med et filosofisk 

begreb om dømmekraft. I den filosofiske litteratur bliver dømmekraft beskrevet som evnen til 

at træffe gode beslutninger i specifikke situationer (Lund, 2006). Begrebet dømmekraft 

forbindes som regel med et autonomt subjekt, der omsætter sin vilje til bestemte handlinger. 

Vi vil imidlertid ikke forbinde dømmekraft med subjektbegrebet, men i stedet iagttage 

hvordan dømmekraft tilskrives bestemte funktioner, der kan begrebsliggøre klinikernes 

selektioner. Med Luhmann kan dømmekraft iagttages som et tema i kommunikationen eller 

som en del af kulturen, men herved reduceres dømmekraften til en beslutningspræmis eller 

en selvfølgeliggjort måde at træffe beslutninger på. Vi vil i stedet iagttage dømmekraft som 

det selekterende princip, der forbinder beslutninger med præmisser. Det vil vi gøre gennem 

en læsning af Aristoteles, Immanuel Kant og Ole Fogh Kirkeby. 

 Formålet er at udfolde et sprog for aspekter ved klinikernes beslutninger, som 

ikke lader sig indfange i en standardisering. Vi vil læse den filosofiske litteratur med 

forskellen beslutning/præmis og dermed fortolke filosofisk dømmekraft som et forhold 

mellem beslutninger og beslutningspræmisser.   

 

Den funktionelle analysestrategi  
I specialets første analyse vil vi iagttage, hvordan akkreditering og DDKM tilskrives 

forskellige funktioner i kommunikationen. I dette afsnit vil vi formulere den strategi, som vi 
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vil anvende til at iagttage de funktionelle tilskrivninger med. Når Luhmann iagttager 

samfundets kommunikative selvbeskrivelser, sker det med forskellen problem/løsning. Det 

handler for Luhmann om at iagttage de problemer, som kommunikationen tilskriver sig som 

en løsning på (Luhmann, 2000: 50; Knudsen, 2004: 29). Dette vil vi betegne som en 

funktionel analysestrategi. Luhmann udvikler sin egen teori gennem den funktionelle 

analysestrategi. Dette gør han ved at spørge til, hvordan uddifferentieringen af forskellige 

strukturer i det moderne samfund kan iagttages som løsning på bestemte kommunikative 

problemer. F.eks. emergerer programmer og andre beslutningspræmisser som løsninger på 

problemet med beslutningens kontingens.  

 Med den funktionelle analysestrategi vil vi iagttage DDKMs fremkomst, som et 

forsøg på at løse en række problemer i det moderne samfund. Dette vil vi iagttage gennem 

modellens koblinger til dens omverden. Koblinger handler om, hvordan organisationers 

beslutninger lader sig irritere af deres omverden (Højlund og Knudsen: 2007: 258-259). 

Eksempelvis lader DDKM sig irritere af en række tilkoblede kontekster, som forsøger at 

påvirke klinikernes beslutninger. En organisation er både åben og lukket over for 

informationer fra omverdenen, idet den på den ene side er afhængig af informationer fra 

omverdenen, men på den anden side behandler informationerne på dens egne præmisser. Der 

er således ikke tale om en kausal relation mellem organisationers beslutninger og 

påvirkninger fra omverdenen.  

 Vi vil iagttage DDKM som et program, der forsøger at skabe koblinger mellem 

beslutningerne i sundhedsorganisationer og informationer fra deres omverden. Dette vil vi 

gøre ved at iagttage, hvordan modellen iagttager sig selv som løsning på forskellige 

problemer i samfundet. I fremskrivningen af problemer og løsninger lader vi os inspirere af 

en række andre samfundsvidenskabelige analyser, der beskæftiger sig med samme 

problematik (Luhmann, 1993; Knudsen, 2004; Lindeberg, 2007; Dahler-Larsen, 2008; 

Højlund og Knudsen, 2008; Knudsen og Hansen, 2008). Problemerne og løsningerne er valgt 

ud fra, at DDKM direkte henviser til dem i sin selvbeskrivelse. De skal ikke ses som en 

udtømmende liste af problemer, som DDKM iagttager sig som løsningen på.  



  15 

Kapitel 3  

Akkreditering og Den Danske Kvalitetsmodel   
I dette kapitel vil vi iagttage, hvordan akkreditering tilskrives forskellige funktioner, der skal 

sikre kvaliteten i sundhedsorganisationer. Formålet med kapitlet er at sætte rammerne for 

analysen af vores empiriske case: Pilottesten af Den Danske Kvalitetsmodel. Først vil vi 

beskrive akkreditering som et generelt styringskoncept på sundhedsområdet. Dernæst vil vi 

gøre rede for DDKM som et program for beslutninger i sundhedsorganisationer. Endelig vil 

vi analysere, hvordan DDKM kobler beslutningerne i sundhedsorganisationerne til 

forskellige samfundsmæssige kontekster. Gennem koblingerne kan det iagttages, hvordan 

standarderne i modellen beskriver sig selv som løsninger på forskellige problemer. Analysen 

har også en funktion i forhold til den overordnede interesse i forholdet mellem dømmekraft 

og standarder. Her viser analysen, hvordan koblingerne sætter klinikernes dømmekraft under 

kompleksitetspres.         

 

Akkreditering      
Akkreditering er en teknologi, der er udviklet indenfor sundhedsområdet4, hvor den bliver 

tilskrevet som løsningsmodel på kvalitetsproblemer. Akkreditering har imidlertid spredt sig 

til en række andre områder bl.a. lægepraksis, tandlægepraksis, plejehjem, genoptræning, 

regionale sundhedssystemer og videregående uddannelser (Knudsen, 2008: 93). 

Akkreditering bliver således iagttaget som en generel teknologi, der kan sikre kvaliteten på 

forskellige områder. Akkrediteringens funktion er, at give organisationer et formelt 

kvalitetsstempel, der ses som et udtryk for, at kvaliteten af organisationernes ydelser er i 

orden. Akkrediteringen varetages af en ekstern institution, der fastsætter en række standarder 

for, hvad den anser som god kvalitet. En uafhængig vurdering af sundhedsorganisationernes 

kvalitet, bliver set som løsningen på deres kvalitetsproblemer. Janne Lehmann Knudsen 

definerer akkreditering på sundhedsområdet på følgende måde: ”Akkreditering er en 

formaliseret proces forestået af en anerkendt akkrediteringsinstitution, der vurderer og 

belønner sundhedsorganisationen, såfremt denne opfylder det prædefinerede sæt af 

standarder, som akkrediteringsinstitutionen har vedtaget” (Knudsen, 2008: 94). 
                                                        
4 De første initiativer til akkreditering i Danmark blev foretaget på frivillig basis af nogle enkelte sygehuse. 
Hospitalerne i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) var de første, der i 1999 påbegyndte en 
akkrediteringsproces, som den amerikanske akkrediteringsinstitution Joint Commission International 
stod for. Og året efter påbegyndte Sønderjyllands Amt en forberedelsesproces i samarbejde med den 
engelske akkrediteringsinstitution Health Quality Service (HQS) (Knudsen, 2008: 101). 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Akkrediteringsstandarder er målrettede mod at sikre, at afdelingerne på de enkelte hospitaler 

har standarder for egne beslutninger (Knudsen, 2007: 122). Det handler om at afdelingerne 

skal kunne dokumentere, at de anvender standarderne til at træffe beslutninger på en lang 

række områder. Kalkulen i akkreditering er, at kontinuerlig evaluering og selvevaluering i 

forhold til standarderne fører til bedre kliniske beslutninger. Gennem akkreditering installeres 

en kontrol af hospitalernes evne til at kontrollere deres egne beslutninger. Akkreditering har 

således ligheder med Michael Powers beskrivelser af audit5 som kontrol af kontrol (Power, 

1997; Knudsen, 2007: 122).  

 Akkrediteringsstandarder beskrives som garanten for sikring af kvaliteten af 

kliniske beslutninger, men samtidig rejser det spørgsmålet om, hvordan standarderne selv 

kan være udtryk for kvalitet. For at sikre at akkrediteringsinstitutionernes standarder er 

udtryk for kvalitet, bliver de selv akkrediteret. International Society for Quality in Health 

Care (ISQua) står for udviklingen af metastandarder til akkreditering af 

akkrediteringsinstitutioner på sundhedsområdet. Ifølge Tobias Lindeberg har kvalitet 

udviklet sig til sit eget funktionssystem i det moderne samfund. Dette system refererer 

udelukkende til sig selv ved at producere viden om kvalitet til evaluering af kvalitet. 

(Lindeberg, 2007).  

 I kommunikationen om akkreditering kædes målbare indikatorer sammen 

med muligheden for at overvåge kvaliteten (IKAS, 2008). Indikatorerne er målepunkter, 

der skal sikre, at en standard bliver implementeret og brugt. Et eksempel på en indikator 

kan være, at klinikerne skal dokumentere, at de træffer deres beslutninger i 

overensstemmelse med evidensbaserede retningslinjer. Præmissen for sammenkædning 

af indikatorerne og kvalitetsmåling er, at indikatorerne rent faktisk er udtryk for kvalitet, 

hvis der ikke skal være tale en cirkelslutning, hvor kvalitet kun kan forstås som 

opfyldelsen af indikatorerne. Logisk set behøver indikatorerne ikke identificeres med 

kvalitet – de kan være nødvendige og tilstrækkelige betingelser for det, der betragtes som 

kvalitet. Det er imidlertid omstridt, om indikatorer kan udtrykke kvalitet, da det kræver, 

at man på forhånd kan definere kvalitet som sådan på sundhedsområdet. Kvalitet på 

sundhedsområdet bliver beskrevet som mange ting, som det vil fremgå af 

koblingsanalysen nedenfor, og der er stor uenighed om de indikatorer, der bliver brugt 

som kvalitetsmål. F.eks. er det omstridt, hvorvidt evidensbaserede retningslinjer, som 

                                                        
5 Audit går ud på at en gruppe fagpersoner analyserer kvalitetsindsatsen i afdelingen ved brug af 
forskellige datakilder. 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ofte anvendes som indikatorer, giver et sikkert grundlag at træffe beslutninger på 

(Færgeman, 2002).           

  

Den Danske Kvalitetsmodel     
I 2005 blev Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) etableret som 

en selvstændig institution af Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og 

H:S. IKAS har siden stået for udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel. DDKM skal 

dække alle offentlige sygehuse og på sigt også alle private sygehuse (IKAS, 2008: 8). 

Oprindeligt var planen, at den første akkreditering skulle have fundet sted i 2005, men planen 

er siden blevet revideret flere gange bl.a. på grund af omfattende kritik i forbindelse med 

høringer af modellen og på grund af strejker på sundhedsområdet. Det første hospital 

forventes nu akkrediteret i 2010 (Knudsen, 2008: 103). 

 DDKM rummer standarder for en betydelig del af sundhedsvæsenets ydelser. I 

alt består den af 37 temaer og 104 standarder, som overordnet er fordelt på organisatoriske 

akkrediteringsstandarder, generelle akkrediteringsstandarder og sygdomsspecifikke 

akkrediteringsstandarder (IKAS, 2008: 11). DDKM iagttager kvaliteten i sundhedsvæsenet 

på baggrund af Kvalitetscirklen6, der ifølge IKAS er det koncept, der sikrer kvaliteten af 

beslutninger i sundhedsvæsenet (IKAS, 2008: 10). Under de fire trin i kvalitetscirklen 

beskrives indikatorerne til hver enkelt standard (se bilag 2 for eksempel på en standard). 

Gennem indikatorerne på hvert trin stiller standarderne nogle bestemte forventninger til 

klinikernes beslutninger. Disse forventninger er almene og må gælde i forbindelse med alle 

de beslutninger, som de pågældende standarder er relevante for. Ifølge DDKM kan man 

skabe et ensartet niveau for kvaliteten i sundhedssektoren, hvis klinikerne dokumenterer, at 

de anvender standarderne som beslutningspræmisser. DDKM beskriver forholdet mellem 

beslutningspræmisser og beslutninger som en kausalrelation, hvor standarderne bliver 

anvendt som beslutningspræmisser for fremtidige beslutninger. Kvalitetscirklen beskriver sig 

selv som en proces for løbende kvalitetsforbedring. Kvalitetsforbedringen skal ske ved at 

minimere forskellen mellem standardens kvalitetsmål og de afvigelser, der registreres fra 

målene (IKAS, 2008: 12). DDKM beskriver således sig selv, som en uendelig cirkulær 

                                                        
6 Kvalitetscirklen består af fire trin. Trin 1 stiller krav om tilstedeværelse af retningsgivende dokumenter. 
Trin 2 stiller krav om kendskab til og implementering af de retningsgivende dokumenter. Trin 3 stiller 
krav om kvalitetsovervågning på baggrund af en række indikatorer. Trin 4 Stiller krav om 
kvalitetsforbedrende tiltag på baggrund af kvalitetsovervågningen på trin 3 (IKAS, 2008: 12‐13). Se 
desuden bilag 1. 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bevægelse mod kvalitetsforbedring, hvor viden om fejl og kvalitetssvigt skal anvendes til at 

træffe proaktive beslutninger, der skal forebygge lignende hændelser i fremtiden.  

Afdelingerne opfordres til at foretage løbende selvevalueringer og interne surveys på 

baggrund af modellen. Den eksterne survey foretages af IKAS hvert 3. år, hvor indikatorerne 

på de fire trin i akkrediteringsstandarderne evalueres. På den baggrund vil der blive 

udarbejdet en rapport, der danner grundlag for tildelingen af akkrediteringsstatus (IKAS, 

2008: 14-16).      

 I pilottesten blev akkrediteringsstandarderne fordelt på afdelingerne på seks 

pilottestsygehuse. Her blev klinikerne bedt om at forholde sig til mulighederne for at opfylde 

indikatorerne på de enkelte trin og give feedback til IKAS. I det følgende afsnit vil vi 

iagttage, hvordan standarderne tilskriver sig selv forskellige funktioner ved at forsøge at 

koble kliniske beslutninger til forskellige samfundsrelevante kontekster. Dette vil vi gøre for 

at vise, hvordan modellen ikke udelukkende tilskrives kliniske funktioner, men også lader sig 

irritere af andre forhold i samfundet. 

 

Den Danske Kvalitetsmodels koblinger til omverdenen  
I DDKMs iagttagelse af sig selv kobler den sig til forskellige samfundsmæssige kontekster. 

Vi vil i det følgende iagttage disse koblinger gennem DDKMs problem-løsningsforståelse. 

Dette vil vi gøre ved at iagttage, hvordan modellen tilskriver sig som en løsning på forskellige 

problemer. Af problem-løsningerne fremgår det, hvordan standarderne forsøger at koble 

kliniske beslutninger til strategier og lovgivning på sundhedsområdet, evidensbaserede 

retningslinjer for medicin og et marked for velfærdsydelser. Hermed kan det iagttages, 

hvordan standarderne bliver tilskrevet forskellige funktioner gennem deres koblinger til 

omverdenen. DDKM forklarer således sin egen fremkomst, som et forsøg på at løse en række 

almene problemer som eksempelvis et generelt kvalitetsløft i sundhedssektoren, den samme 

behandling for alle patienter i hele landet, behandlingsgaranti, tilfredshedsundersøgelser og 

patientinddragelse (IKAS, 2008). Koblingerne til omverdenen udsætter klinikernes 

beslutninger for forskellige forventningspres. 
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Koblinger til Den nationale strategi 
DDKM kobler sig til den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedssektoren7 

(IKAS, 2008: Forord). Den nationale strategi blev udgivet i samarbejde mellem 

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet i 1993. Indtil da havde kvalitetsudvikling 

været et internt anliggende for sundhedssektoren, men som det fremgår af følgende citat, 

stiller strategien krav om enhed i kvalitetsudviklingen: “Der er i dag en klar forventning 

om øget information vedrørende sundhedsvæsenets ydelser, herunder et krav om 

sammenlignelighed mellem sundhedsvæsenets forskellige institutioner og enheder målt i 

forhold til udvalgte kvalitetsparametre. Det er således ikke længere tilstrækkeligt at 

arbejde med kvalitetsudvikling som et internt anliggende for sundhedsvæsenet.” 

(Sundhedsstyrelsen, 2002: 3). På sygehusområdet eksisterede der forud for DDKM en 

række forskelligartede og lokale kvalitetsmodeller, som gav et uensartet billede af 

kvaliteten i sundhedssektoren. DDKM tilskriver sig som løsning i form af en fælles 

model, der giver et ensartet sprog for kvalitet på tværs af hospitaler. DDKM kobler sig 

således til den nationale strategi og betegner sig selv som den foreløbige kulmination på 

denne.  

 Decentralisering har været en central del af reformerne i den offentlige 

sektor siden 1980’erne. Dette har skabt en fragmenteret offentlig sektor, hvorfor fælles 

regler og procedurer bliver tilskrevet som en løsning, der skal skjule velfærdens 

manglende enhed (Højlund og la Cour, 2001). Decentralisering handler grundlæggende 

om at få organisatoriske enheder og medarbejdere til selv at tage ansvar for deres egen 

udvikling og omstilling (Knudsen, 2004: 4). Samtidig rejser det problemet om, hvordan 

man kan styre de decentraliserede enheder. Her tilskriver DDKM sig som en af 

løsningerne (IKAS, 2008: Forord). Standarderne i DDKM refererer til målsætningerne i 

Den nationale strategi. Disse mål konkretiseres i de enkelte standarder, der dermed 

forsøger at koble klinkernes beslutninger med strategien. Samtidig tilskrives 

kvalitetsovervågningen den funktion, at tilbagekoble information om klinikernes 

beslutninger til det administrative system. Standarder fungerer således som en kobling 

mellem klinikernes beslutninger og Den nationale strategi på sundhedsområdet.  

 

                                                        
7  Kvalitetsmålene i den nationale strategi er høj professionel standard, høj patienttilfredshed, helhed i 
patientforløbet, minimal patientrisiko og effektiv resurseudnyttelse (IKAS, 2008: Begrebsliste). 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Koblinger til evidensbaserede retningslinjer 
Et af kvalitetsmålene i Den nationale strategi beskrives som sikring af en høj professionel 

standard (IKAS, 2008: Begrebsliste). Baggrunden var blandt andet iagttagelser af betydelige 

og fagligt uforklarlige variationer i den kliniske praksis rundt omkring i landet, samt at man 

havde vanskeligheder med at omsætte evidensbaseret viden til den kliniske praksis (Knudsen 

og Hansen, 2008: 50). Evidensbaseret medicin opstiller videnskabelige retningslinjer for best 

practice indenfor sundhedsområdet og kobler således kliniske beslutninger med 

videnskabelig evidens. Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) var den første database, som 

blev oprettet i Danmark med det formål at måle og formidle kvaliteten af de kliniske ydelser 

på nationalt plan. Med NIP blev der indført fælles evidensbaserede retningslinjer på seks 

sygdomsområder med regelmæssig overvågning. NIP og andre kliniske databaser tilskrives 

af DDKM som løsninger, der gør det muligt at overvåge den faglige kvalitet (IKAS, 2008: 

7). Disse databaser indgår i modellen som en del af kvalitetsovervågningen og kobler således 

beslutningerne til de kliniske databaser. Herved tilskrives beslutningerne videnskabelig 

evidens. Der bliver imidlertid stillet spørgsmålstegn ved anvendelsen af evidensbaserede 

retningslinjer fra klinikerne selv, og fortalere for den evidensbaserede metode anerkender 

også, at kliniske beslutninger ofte ikke lader sig reducere til evidensbaserede retningslinjer, 

fordi de er forbundet med en høj grad af kontingens (Wulff og Gøtzsche, 2004). Det bliver 

også problematiseret, at evidensbaserede retningslinjer opererer med patienten som en 

matematisk abstraktion, der ikke findes i virkelighedens verden (Færgeman, 2002).      

 

Koblinger til lovgivning  
Fra slutningen af 90’erne blev kvalitetsudvikling et landspolitisk emne, hvor 

patientsikkerhed og patienttilfredshed kom i fokus. Regeringen tog bl.a. initiativ til 

regelmæssige patienttilfredshedsundersøgelser, og der kom øget fokus på 

patientsikkerhed efter en undersøgelse i 2001 viste, at hver 10. patient blev udsat for 

skade i forbindelse med opholdet på hospitalet (Knudsen og Hansen, 2008: 53). I 2004 

blev der vedtaget en lov om patientsikkerhed, og der blev etableret et nationalt 

rapporteringssystem for utilsigtede hændelser (ibid.). DDKM kobler sig til denne 

lovgivning gennem kvalitets- og risikostandarderne i modellen, der udgør de 

overordnede og styrende standarder i DDKM (IKAS, 2008: 12). Forsøget på at minimere 

kliniske fejl og forebygge utilsigtede hændelser er gennemgående i alle standarderne, 

som kobler kliniske beslutninger til en risikoproblematik.  



  21 

 Ifølge Dahler-Larsen kan udbredelsen af kvalitetsmålinger på alle områder i 

den offentlige sektor iagttages som forsøg på at forebygge potentielle risici. Denne form 

for defensiv kvalitet har som formål at modvirke fremtidige utilsigtede hændelser 

(Dahler-Larsen, 2008: 112). Luhmann har beskrevet, hvordan forsøg på at minimere 

risici gennem rationel planlægning og lovgivning er dømt til at mislykkes, fordi ethvert 

forsøg på at skabe sikkerhed er forbundet med nye risici (Luhmann, 1993: 45). 

Risikokommunikation handler ikke kun om at skabe en uopnåelig sikkerhed, men 

derimod også om at minimere den risiko, der er forbundet med at træffe risikable 

beslutninger. For politikere handler det således om at undgå den risiko, som er forbundet 

med at blive stillet til ansvar for beslutninger, der har negative konsekvenser.  

 Gennem mediernes iagttagelser bliver politikerne sårbare, når deres ansvar 

udstilles offentligt. I massemedierne udstilles skandaler indenfor bl.a. sundhedsområdet 

jævnligt og de ansvarlige politikere må stå frem og tage ansvaret for eksempelvis lange 

ventelister, fejloperationer og lægesjusk. Dahler-Larsen tilskriver kvalitetsmåling som en 

løsning, der giver politikerne mulighed for at henvise til kvalitetsovervågningen og 

derved forskyde ansvaret til dem, der ikke lever op til standarderne. Det bliver på den 

måde kvalitetskontrollen, der bliver stillet til ansvar frem for politikerne (Dahler-Larsen, 

2007: 115).  

 

Koblinger til et marked for velfærdsydelser  
Der har i de senere år været øget fokus på at bringe borgeren eller brugeren i centrum for 

velfærdsydelserne. Regeringens frit-valgs-reform fra 2001 er et markant udtryk for dette 

(Højlund og Knudsen, 2008: 260). Ifølge reformen skal den offentlige sektor være mere 

brugerorienteret. Gennem brugerens valg af ydelser ønsker man at synliggøre, hvor 

servicen er i orden, og hvor den ikke er i orden. Det handler således om at skabe en 

konkurrencesituation mellem både offentlige og private udbydere af velfærdsydelser ud 

fra forestillingen om, at konkurrence vil give et højere serviceniveau. Kvalitet på 

sundhedsområdet bliver i stigende grad kædet sammen med brugernes frie valg. Som 

eksempel på dette blev der i 2006 oprettet en borgerrettet portal med det formål at styrke 

borgerens frie sygehusvalg. I portalen bliver sygehusene tildelt stjerner fra en til fem på 

baggrund af udvalgte nøgletal (Knudsen og Hansen, 2008: 54). Herved er det blevet 

nødvendigt for de enkelte sygehuse at iagttage sig selv som spillere på et marked, hvor de 

konkurrerer med hinanden. I den forbindelse bliver det væsentligt, at kunne sammenligne 
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sig med de andre hospitaler på markedet, hvilket skaber et pres for konstante 

forbedringer og øget effektivitet. Her tilskriver DDKM sig som en løsning i form af en 

fælles model, der gennem offentliggørelse af kvalitetsmålinger muliggør en 

sammenligning mellem hospitalerne (IKAS, 2008: Forord). Samtidig er der indbygget 

løbende patienttilfredshedsundersøgelser i modellen, som skal gøre de enkelte hospitaler 

i stand til at inddrage patienternes synspunkter i deres beslutninger (IKAS, 2008: 12). 

Standarderne kobler således kliniske beslutninger til et marked for velfærdsydelser 

gennem forestillingen om patientens frie valg. 

  

Udfordringer for klinikernes dømmekraft 
I ovenstående afsnit har vi præsenteret akkreditering og DDKM i relation til en række 

forskellige samfundskontekster, som modellen, ifølge dens egen selvbeskrivelse, kobler sig 

til. Gennem standarderne kobles hospitalernes beslutninger til strategier og lovgivning på 

sundhedsområdet, evidensbaserede retningslinjer for medicin og forestillingen om den frit 

vælgende bruger. Ifølge DDKM er intentionen at skabe enhed og sammenhæng i 

sundhedssektoren ved at forene løsningerne i en fælles model, men den risikerer samtidig at 

skabe øget kompleksitet, når kliniske beslutninger tilskrives en række forskellige funktioner 

gennem modellens koblinger. Dette giver et billede af, at standarderne forsøger at indfri 

mange forskellige forventninger på en gang. I stedet for at indføre klare og entydige 

beslutningspræmisser for klinikerne, som kan reducere usikkerheden i deres beslutninger, 

forsøger standarderne at løse så mange problemer, at det bliver uklart, hvor standarderne 

henter deres informationer. Er der f.eks. tale om, at beslutningerne skal baseres på evidens 

eller brugerønsker? Skal beslutningerne tilfredsstille administrative regler, eller skal de 

bidrage til at skabe en mere nærværende kontakt mellem klinikere og patienter? Skal 

beslutningerne tilfredsstille politiske krav om færre utilsigtede hændelser gennem kontrol, 

eller skal standarderne udgøre beslutningspræmisser, som i højere grad udviser tillid til 

klinikernes dømmekraft? Skal klinikerne anvende tiden på at dokumentere deres beslutninger 

af hensyn til kvalitetsovervågning eller skal de bruge deres ressourcer på pleje og behandling 

af patienterne? Modellen rejser således en række spørgsmål, som efterlader et flertydigt 

billede af, hvordan klinikerne skal træffe beslutninger på grundlag af standarderne. I stedet 

for at reducere kompleksiteten i deres beslutninger, risikerer standarderne at skabe nogle 

modstridende forventninger, som lægger pres på klinikernes dømmekraft.  
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Analysestrategi og metode 
I dette kapitel vil vi formulere den strategi, som skal styre vores analyse af pilottesten af 

DDKM. Vi vil redegøre for, hvordan vi konstruerer vores analysegenstand og vores 

iagttagelsesapparat. Analysestrategisk benytter vi os af Luhmanns iagttagelsesbegreb, hvor 

iagttagelse defineres som en indikation indenfor rammen af en forskel (Andersen, 1999: 

109). En iagttagelse markerer noget bestemt og sætter derved en forskel i forhold til noget 

andet. Enhver iagttagelse er således en konstruktion, som konstruerer sin genstand gennem 

den forskel, som den iagttager med. Vi vil iagttage kommunikation om pilottesten i et 

andenordensperspektiv, dvs. iagttage klinikernes iagttagelser som iagttagelser (Andersen, 

1999: 111).  

 Som beskrevet i den teoretiske ramme i kapitel 2 vil vi iagttage deres 

iagttagelser af DDKM som beslutningskommunikation, der tematiserer, om de er i stand til at 

leve op til standarderne i forbindelse med en fremtidig implementering af modellen. 

Klinikerne iagttager således standarderne som mulige præmisser for fremtidige beslutninger. 

Analysens iagttagelsesledende forskel er beslutning/præmis, hvor en beslutning er et valg 

blandt flere præmisser. Når en beslutning træffes, sætter den en forskel i forhold til alle andre 

præmisser, som den kunne have selekteret i stedet. Med denne forskel vil vi iagttage, hvordan 

beslutninger forbindes med bestemte præmisser i kommunikationen om pilottesten. Som 

beskrevet er der altid flere beslutningspræmisser på spil i organisationer. Det er derfor ikke 

givet, at klinikernes beslutninger selekterer netop standarderne som beslutningspræmisser. Vi 

vil analysere, hvordan klinikerne iagttager standarderne som et nyt sæt af 

beslutningspræmisser blandt andre mulige præmisser. Dette har vi forsøgt at gøre ved at 

iagttage deres kommunikation om standarderne på møder, hvor klinikerne har skulle vurdere, 

om standarderne kan anvendes i deres praksis. Hermed tematiserer kommunikationen både 

klinikernes praksis og deres iagttagelser af standarderne. Vi vil iagttage denne 

kommunikation ved at fokusere på, hvordan klinikerne knytter an til standarderne. Hermed 

iagttager vi, om klinikerne iagttager standarderne som vellykkede præmisser for kliniske 

beslutninger. Vi dømmer vellykket præmis, når en beslutning uproblematisk knytter an til en 

standard, og vi dømmer mislykket præmis, når beslutningerne tilsidesætter standarderne og i 

stedet knytter an til andre præmisser.  
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 For at underbygge vores iagttagelser fra pilottesten vil vi inddrage andre 

erfaringer med akkreditering og standardisering8. Her vil vi blandt andet inddrage 

erfaringerne fra akkreditering af H:S og fra internationale erfaringer med akkreditering. Vi 

vil iagttage erfaringerne som kommunikation, der tilskriver akkreditering forskellige 

muligheder og problemer.  

 

Interview og observation i et andenordensperspektiv 
Vores iagttagelsespunkt for analysen er klinikernes kommunikation i pilottesten. Denne har 

vi iagttaget gennem interviews og observationer, som udgør analysens empiriske genstand. 

Vi har valgt at foretage interviews og observationsstudier for at iagttage, hvordan der bliver 

knyttet an til DDKM i praksis. Formålet har været at iagttage forholdet mellem standarder og 

beslutninger, som det folder sig ud i klinikernes kommunikation frem for blot at iagttage det 

mulighedsrum DDKM sætter for deres kommunikation på det programmiske plan.  

 Vores observation af møder, hvor en gruppe tværfaglige klinikere har været 

samlet for at diskutere modellen, har været en måde at få adgang til denne kommunikation 

på. Dog er det ikke klinikernes beslutninger om standarderne vi har iagttaget her, men 

kommunikation om standarderne som fremtidige beslutningspræmisser. Møderne har handlet 

om, hvordan man kan leve op til de relevante standarder med henblik på en tilbagemelding til 

IKAS. Forskellige forslag og holdninger til mulighederne for at implementere standarderne i 

afdelingerne er kommet til udtryk på disse møder. Herudover har de givet et indblik i 

klinikernes daglige arbejde og nogle af de problemstillinger, som det er forbundet med.  

 Interviewene er blevet foretaget med henblik på at få adgang til 

baggrundsinformationer om pilottesten og kvalitetsarbejdet på hospitalerne samt at spørge 

direkte ind til erfaringerne med modellen. Vi har her anvendt en semistruktureret metode, 

hvor vi har stillet nogle få åbne spørgsmål, som vi har fulgt op med uddybende spørgsmål.    

 I vores Luhmannianske optik kan både interview og observation iagttages som 

interaktionssystemer, der kommunikerer gennem forskellen nærværende/fraværende i 

kommunikationen (la Cour et. al., 2005). Møder og interviewsituationer udgør lukkede 

selvrefererende interaktionssystemer, som vi har haft mulighed for at irritere gennem vores 

                                                        
8 Vi har sideløbende med specialet foretaget en litteratursøgning for at hjælpe med at begrebsafklare 
”akkreditering” for konsulentfirmaet Cowi. Vi trækker i det følgende på denne søgning, hvor vi hentede 
information i forskellige samfundsvidenskabelige artikeldatabaser.  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tilstedeværelse. Vi har således deltaget aktivt i den vidensproduktion, der har fundet sted 

gennem interaktionerne.  

 Til forskel fra en traditionel opfattelse af interview, hvor intervieweren 

afdækker respondentens livsverden, er der hos Luhmann tale om at empirien, som her består 

af kommunikation, opstår i relationen mellem de to parter i fællesskab (la Cour et. al., 2005: 

9). I forbindelse med vores observationer af møder har vi ikke været aktive deltagere i 

interaktionen, men kun set til fra sidelinjen. Vi er dog ikke i tvivl om, at vi har været med til 

at påvirke kommunikationen med vores iagttagende tilstedeværelse. Klinikerne morede sig 

eksempelvis over, at vi ikke havde jakkesæt på, når nu vi kom fra en business school. Denne 

bemærkning påvirkede tydeligvis stemningen og var derfor med til at præge 

kommunikationen i rummet. På møderne forsøgte vi at placere os så diskret som muligt, men 

iagttog at kvalitetskoordinatoren skelede nervøst til os, når standarderne blev mødt af hård 

kritik fra klinikerne. Klinikerne, og især de mandlige læger, morede sig tilsyneladende over 

kvalitetskoordinatorens nervøse reaktion, hvilket igen påvirkede kommunikationen. Til trods 

for vores bestræbelser på at gøre os usynlige, påvirkede vi kommunikationen flere gange 

undervejs. Det er dog ikke vores vurdering, at disse påvirkninger har haft indflydelse på 

analysernes pointer og konklusioner.  

Den åbenlyse forskel på observation og interview er, at interview har givet os 

mulighed for direkte at irritere kommunikationen i interaktionen gennem vores spørgsmål, 

mens observation har givet os mulighed for forholdsvis distanceret iagttagelse. Dermed ikke 

sagt at observation giver mulighed for en mere objektiv iagttagelse af, hvad der faktisk 

foregår i den kliniske praksis. I begge tilfælde er der tale om, at vi konstruerer den kliniske 

praksis gennem vores iagttagelser, men i forbindelse med observation har vi gjort os mere 

sensitive for de problematikker, som DDKM irriterer frem i den kliniske praksis. Det er 

således ikke personer eller psykiske systemer, der er genstanden for vores iagttagelser, men 

kommunikationen i interaktionssystemer. Analysernes udsigelseskraft er udelukkende baseret 

på iagttagelser af kommunikation. Hermed fokuserer vi på kommunikationens egne logikker 

uden at forholde os til klinikernes bagvedliggende intentioner. En anden konsekvens er, at det 

ikke er klinikernes praksis vi har iagttaget i disse interaktioner, men derimod deres 

iagttagelser af deres praksis, som udgør omverdenen for interaktionssystemerne. Vi må 

erkende, at grænsen for vores iagttagelser går ved den kliniske praksis, som vi har en 

begrænset indsigt i og kun kan iagttage på afstand. Vores iagttagelser af klinikernes praksis 

er således ikke identiske med deres egne iagttagelser af deres praksis.  
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 Det er en central pointe ved Luhmanns iagttagelsesbegreb, at virkeligheden 

kommer til at fremstå som iagttagerrelativ. Virkeligheden kan ikke iagttages umiddelbart, 

fordi enhver iagttagelse altid er relativ i forhold til den forskel, som den anvender. Dette 

gælder også videnskabelig iagttagelse9, som er iagttagelse af andres iagttagelse gennem 

teoretiske begreber (la Cour et. al., 2005: 5). Vores iagttagelsesledende forskel 

beslutning/præmis gør vores iagttagelser empirisk følsomme overfor udsagn, der peger på 

beslutningspræmisser.  

Erkendelse handler ifølge Luhmann om påstande, som støttes af iagttagelser. 

Disse iagttagelser kan kontrolleres af nye iagttagelser, men ikke af virkeligheden (Thyssen, 

1997: 24-25). Realitetskontakt opstår når andenordens iagttagelser irriteres af 

førsteordensiagttagelser, som yder modstand mod at lade sig konstruere (la Cour et. al., 2005: 

7). Vores iagttagelser af klinikernes kommunikation lader sig derfor ikke konstruere helt 

vilkårligt, idet deres iagttagelser sætter nogle grænser for vores fortolkningsmuligheder.  

  

Indsamling af empiri 
De enkelte møder og interviews er kommet i stand gennem vores henvendelser til en lang 

række afdelinger på Roskilde Sygehus og Herlev Hospital, som udgør to af de i alt seks 

pilottestsygehuse. På baggrund af positive tilbagemeldinger har vi deltaget i møder og 

foretaget interviews, indtil vi havde tilstrækkelig med udsagn til at forholde os til 

spørgsmålet om, hvordan klinikernes beslutninger kobler sig til standarderne.  

 Alt i alt har vi observeret fem møder af to timers varighed og foretaget tre 

interviews af en times varighed. På Roskilde Sygehus har vi observeret fire møder på 

Gynækologisk afdeling (standarderne 3.4.1. Graviditet, 3.4.2. Fødsel og 3.4.3 Barsel) samt et 

møde på Neurologisk afdeling (standarderne 1.3.2. Patientjournalen, 2.7.1. Behandlingsplan 

i somatikken, 2.8.1. Planlægning af udredningsforløb og 2.9.3. 

Lægemiddeladministrationen). Herudover har vi foretaget et interview med en 

kvalitetskoordinator på den gynækologiske afdeling. På Herlev Hospital har vi interviewet en 

risikomanager om erfaringerne med DDKM. Endelig har vi interviewet en ledende 

                                                        
9  Videnskaben udgør ifølge Luhmann sit egen funktionssystem i det moderne samfund, der iagttager med 
koden sand/falsk ved at referere til videnskabelige programmer eller teorier. Videnskaben har ingen 
adgang til empirien, men er en selvrefererende kommunikation, der peger tilbage på sine egne 
distinktioner (la Cour et. al., 2005: 5). 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oversygeplejerske på Onkologisk afdeling på Herlev Hospital om arbejdet med pilottesten på 

afdelingen (standarderne 3.2.1 Brystkræft, 3.8.1 Lungekræft og 3.11.1 Tyk- og 

endetarmskræft). 



  28 

Kapitel 5  

Analyse af pilottesten  
 

“Kan vi ikke det der i forvejen - det er altid spild. Så står der en og blævrer op om hvor 

dejligt kvalitet er - kvalme, kvalme.”   

(Læges udtalelse om DDKM, Møde 5, Roskilde sygehus).  

 

I dette kapitel vil vi iagttage de muligheder og begrænsninger klinikerne ser i forbindelse 

med standardiseringen af deres beslutninger. Analysen er struktureret i forhold til de fire trin 

i kvalitetscirklen fra DDKM. Ifølge IKAS skal modellen sikre kvaliteten af de kliniske 

ydelser, hvorfor vi vil iagttage den som et forsøg på at skabe et program for vellykkede 

kliniske beslutninger til sikring af kvalitet. Vi ønsker hermed at iagttage mulighederne for, at 

DDKMs beslutningspræmisser kobler sig vellykket til kliniske beslutninger. Som det 

indledende citat antyder, anerkender klinikerne ikke altid DDKM som beslutningspræmisser 

og i deres kommunikation fremhæves ofte nogle specifikke forhold, som ikke indfanges af 

standarderne. Her peges i stedet på andre beslutningspræmisser, der gør sig gældende i 

klinisk praksis.  

De første afsnit i kapitlet er holdt i et sprog, hvor vi lader klinikernes 

iagttagelser af standarderne fremtræde uden teoretiske begreber. I den efterfølgende 

opsamling vil vi sætte klinikernes iagttagelser i forhold til beslutningsteorien. Endelig vil vi i 

slutningen af kapitlet inddrage litteratur, der beskriver tidligere erfaringer med akkreditering 

og klinisk beslutningsteori, for at underbygge vores iagttagelser af forholdet mellem 

standarder og kliniske beslutninger.     

 

Problemer med standardisering 
I forbindelse med pilottesten har IKAS fordelt nogle pakker med standarder på de enkelte 

afdelinger på pilottestsygehusene. Typisk har afdelingerne fået tildelt tre eller fire standarder, 

som indeholder organisatoriske, generelle og sygdomsspecifikke temaer. Mange af 

afdelingerne har derfor fået tildelt de samme standarder. En risikomanager påpeger imidlertid 

sammenligneligheden mellem afdelingerne som en grundlæggende vanskelighed ved 

implementeringen af DDKM: ”IKAS har fået den idé, at man kan pakke nogle pakker. Det 



  29 

har været den største udfordring. Det er så fjernt fra vores måde at tænke på […] 

Afdelingerne er så komplekse. Afdelingerne er ikke sammenlignelige på forskellige 

hospitaler. Et speciale er ikke bare et speciale” (Interview 1, Herlev Hospital).  

 På en neurologisk afdeling problematiseres det, at afdelingerne tildeles de 

samme standarder. I forbindelse med standarden Behandlingsplan i somatiken (2.7.1), som 

kræver, at der skal udarbejdes en behandlingsplan for patienten indenfor 24-timer, siger en 

læge: “det er pseudokvalitet, hvis man indenfor 24-timer skal opfylde behandlingsmål. Det er 

kun for medicinske patienter det er muligt - neurologien er det mest krævende speciale” 

(Møde 5, Roskilde Sygehus). Af lægens udtalelse fremgår det, at der gælder forskellige 

vilkår for forskellige specialer. Dette tager DDKM, ifølge lægen, ikke hensyn til, når 

specialerne bliver underlagt den samme standard. På den neurologiske afdeling iagttages 

problemet som, at man ofte ikke ved hvad patienten fejler med det samme, hvorfor det er 

umuligt at opstille en behandlingsplan indenfor de påkrævede 24-timer.  

 Patienternes forskelligheder fremhæves flere gange af klinikerne i forbindelse 

med pilottesten. En læge på en neurologisk afdeling siger: “vi har mange mærkelige 

patienter, hvor vi overhovedet ikke ved hvad de fejler” (Møde 5, Roskilde Sygehus). En 

anden læge på en gynækologisk afdeling siger: “Det, som er normalt for den ene patient, er 

ikke normalt for den anden patient” (Møde 4, Roskilde Sygehus). Begge citater fremhæver 

patienternes indbyrdes forskelligheder som et problem, standarderne ikke tager højde for.  

 I beskrivelsen af den daglige praksis fremhæves desuden fraværet af fuldstændig 

viden, tilstedeværelsen af unikke patienter, lægens intuition og forskelligartede behandlinger 

som en række grundvilkår, der ikke altid følger fastlagte behandlingsplaner. Som eksempel 

herpå fortæller en læge fra Roskilde sygehus en historie om en kvinde, som man ikke vidste, 

hvad fejlede, da hun blev indlagt på afdelingen. Man var i tvivl om hun overhovedet ville 

overleve. På trods af den manglende viden lykkedes det at behandle hende så hun blev rask! 

(Møde 5, Roskilde Sygehus).  

 Som beskrevet i kapitel 3 er DDKM bygget op omkring standarder med 

indikatorer, som skal opfyldes for at hospitalerne kan blive akkrediteret. Hermed forudsættes 

det, at den kliniske praksis i udpræget grad lader sig meningsfuldt oversætte til noget 

målbart. Dette kan for eksempel iagttages i forbindelse med smertemåling på visuel 

analogskala, hvor sygeplejerskerne med en lineal scorer patientens smerter fra et til ti. Ved 

brug af linealen omsætter sygeplejerskerne deres vurderinger af patienternes subjektive 

smerter til et objektivt tal. Tallet kan herefter bruges til at give den rette mængde 
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smertestillende medicin. Det fremgår af sygeplejerskernes kommunikation, at smertemåling 

er forbundet med en stor portion skøn og vurdering fra sygeplejerskernes side. Med 

oversættelsen af sygeplejerskens skøn til et tal på en lineal usynliggøres det subjektive 

element imidlertid. I stedet fremstilles smerten og håndteringen heraf på en entydig og 

objektiv måde. Eksemplet illustrerer hermed et temmelig pragmatisk aspekt i valget af, hvad 

der accepteres som målbar og meningsfuld indikator. I pilottesten omtaler sygeplejerskerne 

smertemålingen med ironiske bemærkninger om, at man kan vurdere smerterne objektivt på 

baggrund af hvor højt patienterne skriger. Samtidig fremhæver en sygeplejerske fra Roskilde, 

at det er nødvendigt at forklare smertemålingen anderledes overfor patienterne: “subjektive 

samtaler med patienten er nødvendige, hvis patienten ikke skal blive sur” (Møde 2, Roskilde 

Sygehus).  

 Når det gælder kommunikationen med patienterne iagttager klinikerne DDKMs 

standarder med en vis skepsis. I forbindelse med standarden Graviditet (3.4.1) protesterer en 

sygeplejerske mod at standardisere den information, som hun skal give under en 

jordmoderkonsultation: “det er umuligt at give så meget information til patienten, hvis mit 

job skal have mening. Det er dårlig kvalitet” (Møde 4, Roskilde Sygehus). Hendes 

indvending går på patienternes forskelligheder og standardens manglende evne til at foretage 

den relevante og situationelle vurdering. Standarden kræver, at jordemoderen skal give 

informationerne i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, der fastsætter de 

sundhedsfaglige ydelser i forbindelse med jordmoderkonsultationerne. Sygeplejersken 

påpeger, at det er forskelligt, hvad den enkelte patient har behov for at få at vide til en 

jordmoderkonsultation. Det afhænger bl.a. af, hvor mange gange den pågældende patient har 

født før, og hvilken livssituation hun i øvrigt befinder sig i. Ifølge sygeplejerske bør det 

derfor være kendskabet til patienten, som afgør, hvilken information det vil være passende at 

give (Møde 4, Roskilde Sygehus). 

 Problemerne med at standardisere den kliniske praksis kan også iagttages på en 

gynækologisk afdeling. I forbindelse med standarden Fødsel (3.4.2) er det påkrævet, at der 

skal foreligge retningslinjer for den normale fødsel. Her indvender en læge: “det normale 

regnes for grundlærdom. Man har kun instrukser for når det afviger fra det normale, uden at 

have defineret det normale. Det er ligesom at lære at cykle. Man kan ikke sige her er det 

normale og her er ikke det normale…det er fordi hovedparten af obstetrikken ikke er 

evidensbaseret, den er erfaringsbaseret. Ofte finder man først ud af, hvad den normale fødsel 

er, når det er gået galt” (Møde 4, Roskilde Sygehus). Lægen kæder fødslen sammen med en 
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erfaringsbaseret viden, der ikke lader sig standardisere. Standardisering af fødselsforløbet 

bliver mødt med modstand, da det i praksis er forbundet med en learning by doing, hvor man 

kun har retningslinjer for situationer, hvor det kan gå galt.    

 Det er dog ikke altid standarderne møder modstand. En ledende 

oversygeplejerske på en onkologisk afdeling beskriver f.eks. hvordan retningsgivende 

dokumenter for patientkommunikation kan være en hjælp til at holde en distance i vanskelige 

situationer: ”Det er meget hårde beskeder, der skal formidles indimellem. Det kan være en 

fordel, at man kan holde en professionel distance. Det kan være en måde at overleve på.” 

(Interview 2, Herlev Sygehus). Tilsvarende beskriver hun også, hvordan standarder kan være 

en hjælp for nyansatte, mens de erfarne har mindre gavn af dem, som hun udtrykker det: ”De 

gamle og erfarne har det hele liggende på rygmarven. Det vil ikke være dem, der kommer til 

at bruge det. Der skal være nogle retningsgivende dokumenter, der skal kunne bruges af alle, 

også de nyansatte” (Interview 2, Herlev Sygehus). 

 Andre steder i pilottesten kan det også iagttages, hvordan standarderne kan 

bidrage til oprydning i forbindelse med ustrukturerede patientjournaler og arbejdsgange 

(Møde 2, Roskilde Sygehus; Møde 3, Roskilde Sygehus; Interview 2, Roskilde Sygehus). 

 Når klinikerne iagttager problemerne med at leve op til standarderne kædes det 

sammen med specifikke og vurderende hensyn. Klinikerne peger i disse tilfælde på erfaring, 

intuition og empati frem for standarder. Der kan dog også iagttages en række tilfælde, hvor 

klinikerne forholder sig positivt til standarderne. Disse iagttagelser er typisk forbundet med 

iagttagelser af nogle generelle problemer i praksis.  

     

Problemer med dokumentation 
Pilottesten har blandt andet haft til formål at få afdelingerne til at komme med forslag til, 

hvordan man vil dokumentere kendskabet og anvendelsen af standarderne (IKAS, 2007). 

Dette har ført til, at man  på de respektive afdelinger har stillet sig selv spørgsmålet: 

“Hvordan ved vi om alle kender og anvender standarderne?”. En ledende overlæge 

udtrykker udfordringen således: “Der ligger en opgave i at få motiveret folk til at leve op til 

standarderne. Det bliver vores opgave, at sikre vi stiger fra 5% til 75%, hvis ikke folk 

anvender dem ved journalaudit” (Møde 5, Roskilde Sygehus). En ledende oversygeplejerske 

siger: ”Hvis jeg skal følge alle mine medarbejdere, for at overvåge om de anvender dem, 

ville jeg ikke have tid til andet” (Interview 2, Herlev Hospital). Ledelsen iagttager det altså 

som et problem at dokumentere anvendelsen af retningslinjerne, fordi det lægger op til en 
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overvågning af medarbejderne. I mange tilfælde besluttes det derfor at lave 

afkrydsningsskemaer, der viser, om klinikeren har fulgt retningslinjerne. En ledende 

overlæge siger f.eks.: “hvad med at indføre tjeklister på forsiden af journalen, hvor folk 

hakker af? Hvis ikke det er meningsfuldt er det i det mindste let” (Møde 5, Roskilde 

Sygehus). Eksemplet viser, ligesom smertemålingen, en meget pragmatisk holdning til kravet 

om kendskab og dokumentation. 

 Gennem afkrydsning bliver det muligt for ledelsen at dokumentere anvendelsen 

af retningslinjerne, selv om det ikke siger noget om, hvorvidt og hvordan klinikeren rent 

faktisk har anvendt dem. En ledende oversygeplejerske beskriver denne problematik således: 

”Hvis jeg for eksempel skal give blodtransfusion, er der nogle helt klare retningslinjer, der 

skal følges. Der skal altid være to sygeplejersker tilstede og de skal skrive under på, at 

retningslinjerne er blevet overholdt. Men det, jeg rent faktisk ikke kan vide er, om de to 

sygeplejersker i en nattevagt har skrevet under for hinanden i kampens hede. Jeg kan altså 

ikke se, om man har valgt at anvende retningslinjerne korrekt. Hvordan skal vi egentlig måle 

det?” (Interview 2, Herlev Hospital). Problemet med at dokumentere anvendelsen bliver her 

iagttaget som et spørgsmål om at have tillid til den enkelte medarbejders fortolkning af 

standarden i den specifikke situation. Afkrydsning bliver derfor en praktisk løsning på 

problemet med, at man ikke kan overvåge, hvordan medarbejderne anvender retningslinjerne.  

 Der foreslås også en anden løsning, nemlig at opstille så få retningslinjer som 

muligt. En overlæge konstaterer opsummerende: ”Jo flere retningslinjer vi opstiller, jo 

nemmere dumper vi” (Møde 5, Roskilde Sygehus). Begrænsninger af retningslinjer de steder, 

hvor det er muligt, bliver en måde at reducere dokumentationsbyrden på for klinikerne. 

 I pilottesten efterspørges der flere steder mindre kontrol og mindre detailstyring: 

”bliver man for detailstyrede, siger de fleste klinikere: det skal vi nok selv bestemme” 

(Interview 1, Herlev Hospital). For meget styring vækker utilfredshed blandt klinikerne. Et 

eksempel på dette kommer til udtryk i en læges protest mod at deltage i et planlagt seminar 

om DDKM: “Kan vi ikke det der i forvejen - det er altid spild. Så står der en og blævrer op 

om hvor dejligt kvalitet er - kvalme, kvalme” (Møde 5, Roskilde Sygehus). Lægen afviser 

dermed fuldstændig DDKMs berettigelse, da han iagttager modellen som spild af tid og 

ubrugelig i forhold til hans arbejde. Hans iagttagelse var ikke enestående og viser et 

misforhold mellem klinisk praksis og DDKM.   
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Problemer med kvalitetsovervågning ved brug af indikatorer 
De enkelte afdelinger skal overvåge kvaliteten ved hjælp af fastsatte indikatorer, der ifølge 

DDKM gør det muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af afdelinger og hospitaler. Nogle 

klinikere iagttager dette som en mulighed for at overvåge kvaliteten ved at registrere 

afvigelser fra standarderne. En ledende oversygeplejerske udtrykker det således: ”Har man 

en standard, så ved man også, hvornår man skal dokumentere en afvigelse. Hvis man ikke 

har en standard, hvordan kan man så vide, hvornår man har en afvigelse?” (Interview 2, 

Herlev Hospital). 

 På den anden side bliver der også udtrykt utilfredshed med, at indikatorerne ikke 

er præcise nok og derfor rammer forbi praksis. Herved stilles der spørgsmålstegn ved 

validiteten af kvalitetsovervågningen. Dette kommer til udtryk i en dialog mellem en læge og 

en kvalitetskoordinator: Læge: ”Det gør mig ikke mere opløftet, at dette er så løst 

formuleret”. Kvalitetskoordinator: ”Det er ikke djøfere, men chefjordmødre og klinikere, der 

har udarbejdet det. Hvorfor har de ikke formuleret indikatorerne bedre?” Læge: ”Du sagde 

det selv. Det er chefer. Det er ikke dem, der sidder nede i snasken” (Møde 4, Roskilde). I 

dialogen problematiseres chefernes manglende blik for de specifikke forhold ved praksis og 

lægen efterspørger indikatorer, som er mere præcise og bedre tilpasset afdelingens lokale 

forhold.  

 Andre steder bliver det iagttaget som et problem, når kompleksiteten i den 

kliniske praksis reduceres til nogle få målbare indikatorer. Dette kommer til udtryk på en 

gynækologisk afdeling, hvor graviditetsstandarden (3.4.1) opfattes som ”diffus og 

omfavnende” og det påpeges ”at der er asymmetri mellem det meget generelle formål og de 

specifikke indikatorer” (Møde 2, Roskilde Sygehus). Standardens formål lyder, at alle 

gravide kvinder skal tilbydes en relevant forebyggende og sundhedsfremmende indsats og 

efter behov behandles og ydes omsorg i overensstemmelse med klinisk evidensbaseret 

praksis (Graviditetsstandard 3.4.1). Kvalitetsovervågningen af standarden er baseret på tre 

specifikke indikatorer,10 der skal gøre det muligt for afdelingen at sammenligne sig med de 

samlede tal på landsplan.  

 I pilottesten bliver der udtrykt skepsis over hvorvidt en sammenligning med 

landsgennemsnittet er en god måde at overvåge kvaliteten på: ”Hvordan kan vi vide at 
                                                        
10  Der er tre indikatorer for kvalitetsovervågning af standarden: andelen af nyfødte væksthæmmede 
børn, andelen af gravide med BMI_>27 screenet for gestationel diabetes og andelen af fostre med Downs 

syndrom (IKAS, 2008: 240‐241). 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landsgennemsnittet er lig med kvalitet? Det kan jo betegne at alle er lige dårlige”, som en 

kvalitetskoordinator siger (Møde 2, Roskilde Sygehus). Sammenligning med 

landsgennemsnittet løser, ifølge klinikerne, ikke de generelle kvalitetsproblemer, idet der er 

en risiko for at det afspejler et lavt fælles niveau. Ved sammenligning med 

landsgennemsnittet får man et relativt billede af kvaliteten på den enkelte afdeling, men 

herved reduceres kvaliteten alene til et spørgsmål om at ligge over eller under gennemsnittet. 

Sådanne sammenligninger gør sig samtidig blinde for de problemer, som ikke er omfattet af 

indikatorerne.   

 Denne blindhed kommer blandt andet til udtryk i en diskussion om 

barselsstandarden (2.4.3), hvor det problematiseres, at der mangler en indikator for, hvordan 

moderen har haft det. Her bliver et forslag om at kigge på de psykiske konsekvenser for 

moderen afvist med, at det skal være evidensbaseret. Man bliver i stedet enige om at kigge på 

infektioner og blødninger, som er objektivt målbare (Møde 2, Roskilde Sygehus). De 

psykiske konsekvenser for moderen iagttages som et problem gynækologerne må forholde 

sig til i deres daglige praksis. Klinikerne mener dog ikke, at en indikator for infektioner og 

blødninger løser problemet. I pilottesten kan der således iagttages en spænding mellem på 

den ene side det erfaringsbaserede og de bløde værdier, som vanskeligt lader sig 

standardisere, og på den anden side det evidensbaserede, som ifølge klinikerne nemmere 

lader sig standardisere. Generelt fremhæver klinikerne problemer med at opstille indikatorer 

og kvalitetsovervåge en praksis i de tilfælde, hvor der mangler viden og hvor de mener, at de 

må bruge deres faglige skøn. En ledende oversygeplejerske på en onkologisk afdeling siger: 

”Der mangler viden på området. Vi er en serviceorganisation, vi er ikke ligesom det private. 

Der er også meget, der er skøn og vurdering, og det skal dokumenteres” (Interview 2, Herlev 

Hospital). Hun  fremhæver de specifikke forhold, der karakteriserer arbejdet i 

serviceorganisationer, men som DDKM stiller strenge krav om dokumentation for.  

 

Problemer med kvalitets- og risikostyring  
Gennem indikatorer bliver afvigelser fra standardernes mål synlige og det bliver ifølge 

DDKM muligt at følge op med kvalitetsforbedrende tiltag på trin 4. DDKM fremhæver især 

det proaktive arbejde som en løsning på problemer med utilsigtede hændelser i 

sundhedsvæsenet. I pilottesten siger en risikomanager imidlertid: “vi arbejder desværre ikke 

særlig proaktivt, vi arbejder reaktivt. Vi har ti utilsigtede hændelser om dagen. Vi laver 

risikoanalyser og patientsikkerhedsrunder. Skulle kvaliteten være højere, skulle vi arbejde 
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mere forebyggende” (Interview 1, Herlev Hospital). Klinikerne fremhæver flere steder 

vanskelighederne ved det proaktive arbejde, som bygger på en forestilling om, at situationer 

kan kontrolleres, hvis man på forhånd kortlægger de potentielle risici. Ifølge DDKM vil 

tilbagerapportering af fejl give en viden om fejlkilder, som gør det muligt at reducere antallet 

af fejl i fremtiden. Som det er fremgået af de foregående afsnit, beskrives den medicinske 

praksis imidlertid ofte med ord som ”usikkerhed” og ”manglede viden”. Skøn og vurdering 

kommer derfor til at spille en stor rolle i klinikernes daglige arbejde. Viden om potentielle 

risici bidrager til klinikernes overvejelser i den enkelte situation, men det løser ikke 

problemet med, at deres beslutninger altid kan have nogle utilsigtede konsekvenser. Dette 

kommer eksempelvis til udtryk i forbindelse med standarden Lægemiddeladministration 

(2.9.3), der blandt andet angiver, at man skal dokumentere virkninger og bivirkninger af 

medicinen. Her siger en læge: “vi ved ikke, hvordan lægemidlet virker. Det ved vi først om 20 

år” (5. Møde, Roskilde Sygehus). Klinikerne fremhæver, at de aldrig har fuldstændig viden 

om, hvordan lægemidlerne virker, hvilket medfører, at de er derfor nødt til at give medicin 

uden at kende alle bivirkningerne med de risici, det indebærer.   

 Klinikerne iagttager det desuden som uklart, hvordan indberetning af fejl 

bidrager til udvikling og læring. Der er en opfattelse af, at man skal indberette blot for at 

indberette, uden at det medfører synlige forbedringer. Således siger en læge: “Rapportering 

af utilsigtede hændelser er som at slå i en dyne. Jeg er holdt op med det”. Og det følges op af 

en sygeplejerske: “Vi er ikke så flinke til at anmelde fejl, som vi har været. Der sker mange 

medicineringsfejl” (Møde 5, Roskilde Sygehus). Klinikerne iagttager det som et problem, at 

der sker mange fejl, men de anser ikke DDKM som løsningen på problemet.  

 

Klinikernes iagttagelser af DDKM som mulige beslutningspræmisser  
På baggrund af ovenstående iagttagelser vil vi nu analysere forholdet mellem standarderne i 

DDKM og klinikernes beslutninger. Iagttagelserne af klinikernes kommunikation viser, at 

klinikerne i mange tilfælde ser standarderne, som mislykkede beslutningspræmisser i forhold 

til de beslutninger, de må træffe i deres praksis. Klinikerne iagttager specialerne som så 

forskellige, at specifikke selektioner af beslutningspræmisser bliver mere afgørende end 

standardiserede præmisser, der er fordelt på tværs af afdelinger og hospitaler landet over. 

Klinikerne beskriver patienterne som unikke og behandlingsforløbet som karakteriseret ved 

en manglende viden om hvad patienterne fejler. Standardiserede behandlingsplaner bliver 

derfor ikke iagttaget af klinikerne som præmisser for deres beslutninger. I stedet bliver 
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klinikernes intuition og viden fra andre situationer brugt som beslutningspræmisser i 

behandlingen. Også i forbindelse med patientkommunikationen tager klinikernes 

beslutninger udgangspunkt i den enkelte patient frem for de standardiserede retningslinjer. 

Klinikerne lægger deres erfaring og deres viden om den enkelte patient til grund for deres 

beslutninger frem for standardiserede retningsliner, som fastsætter hvilke informationer, der 

skal gives til patienterne på forhånd. 

 Indikatorerne i DDKM reducerer ifølge klinikerne kvalitetsovervågningen til 

nogle få målelige forhold, der gør sig blinde for alt, der ikke er måleligt. Klinikerne må 

imidlertid også træffe beslutninger om disse forhold, selv om DDKM ikke tilbyder relevante 

beslutningspræmisser. I kommunikationen fremgår det, at de træffer mange af deres 

beslutninger ud fra situationsfornemmelse og indlevelse i patienten. Indikatorerne indfanger 

ikke kompleksiteten i den kliniske praksis og klinikerne iagttager dem derfor som 

mangelfulde præmisser for deres beslutninger.   

 I pilottesten udtrykker klinikerne skepsis over at træffe beslutninger på 

baggrund af sammenligninger med landsgennemsnittet. Deres beslutninger foregår altid 

specifikt og selv om landsgennemsnittet iagttages som en relevant præmis, er den enkelte 

situation sjældent gennemsnitlig og ofte forbundet med usikkerhed.  

 DDKM forsøger at gøre proaktivitet til en vigtig præmis for klinikernes 

beslutninger. Men selv om de træffer deres beslutninger på baggrund af viden om forskellige 

risici, er deres beslutninger alligevel ofte forbundet med risici, som de først vil kunne 

iagttage på et senere tidspunkt. F.eks. iagttages beslutninger om at dokumentere mulige risici 

i forbindelse med medicinering som vanskelige, fordi man først får viden om bivirkningerne 

på et meget senere tidspunkt. Indberetning af fejl bliver heller ikke iagttaget som noget, der 

kan sikre at man undgår utilsigtede hændelser.   

 Klinikerne knytter dog også positivt an til standarderne i DDKM. Af deres 

iagttagelser fremgår det, at standarderne kan være med til at rydde op i den kliniske praksis 

og skabe en større bevidsthed om arbejdsprocesserne. I nogle tilfælde iagttages standarder 

som tjeklister for ting, som de skal huske, når de træffer beslutninger. Retningsgivende 

dokumenter bliver set som en hjælp, når uerfarne klinikere skal træffe beslutninger. De 

iagttages også som mulige præmisser, der kan aflaste deres beslutninger i vanskelige 

situationer.   

 Når det gælder dokumentation for anvendelsen af standarderne fremgår det af 

klinikernes iagttagelser, at det handler om at gøre dokumentationen så nem som mulig. Det 
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bliver besluttet at begrænse retningslinjerne de steder, hvor det er muligt. Samtidig foreslår 

klinikerne at indføre afkrydsningslister, der overlader det til den enkelte, om han vil anvende 

standarderne som præmisser eller ej, så længe han blot sætter et kryds. Disse beslutninger om 

at begrænse retningslinjerne og forsøge at undgå dem, hvor det er muligt, peger på, at 

klinikerne i mange tilfælde ikke iagttager standarderne som vellykkede præmisser for deres 

beslutninger.  

 Klinikernes iagttagelser af DDKM viser, at forholdet mellem standarderne og 

klinikernes beslutninger er tænkt for simpelt til at kunne indfri forventningerne om DDKM 

som vellykkede beslutningspræmisser for klinisk praksis. DDKM iagttages i mange tilfælde 

af klinikerne som en urimelig reduktion af deres beslutningspræmisser, som i høj grad gøres 

til almene retningsgivende dokumenter og indikatorer. At forholdet mellem standarder og 

kliniske beslutninger er for simpelt kommer til udtryk ved at klinikerne i mange tilfælde ikke 

selekterer DDKMs præmisser i deres beslutninger. Som beskrevet iagttager klinikerne en 

række problemer, som peger på, at standarderne udgør utilstrækkelige præmisser for deres 

situationsspecifikke beslutninger, som ifølge dem er karakteriseret ved unikke patienter, 

mangelfuld viden, umålelige forhold mv. Standarderne tager ikke højde for situationens 

kompleksitet, og klinikerne foretrækker i stedet at foretage en specifik professionel vurdering 

og afvejning. Klinikernes kommunikation peger således på nogle andre 

beslutningspræmisser, som de selekterer i stedet for standarderne. Deres iagttagelser af 

problemerne med standardisering udtrykker en mislykket kobling mellem deres beslutninger 

og DDKMs beslutningspræmisser, som tyder på at standarderne ikke vil bliver anvendt i det 

omfang, som DDKM forestiller sig.           

 Vi har af gode grunde ikke adgang til undersøgelser af effekterne af Den danske 

kvalitetsmodel, da den i følge planen først bliver implementeret i 2010. Vores analyse af 

pilottesten bygger derfor kun på et begrænset antal observationer og interviews, hvilket 

indskrænker generaliserbarheden af vores konklusioner til et meget lokalt fænomen. For at 

kunne foretage en mere almen diskussion af forholdet mellem standarder og dømmekraft i 

slutningen af specialet, vil vi inddrage nogle af de nationale og internationale erfaringer, der 

findes med standardisering i sundhedssektoren. Hermed kan vi vurdere, om vores lokale 

iagttagelser er typiske for forholdet mellem standard og dømmekraft og dermed 

generaliserbare. I det følgende vil vi derfor underbygge vores iagttagelser med andres 

iagttagelser af standarders effekter på kliniske beslutninger. Vi vil iagttage, hvordan andre 

har iagttaget koblingen mellem præmisser og beslutninger i forbindelse med akkreditering.  
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Kapitel 6 

Litteraturen om erfaringer med standardisering   
I dette afsnit vil vi beskrive hvordan forskellige iagttagere beskriver problemer og 

muligheder i akkreditering. Vi vil her inddrage dansk og international litteratur, som 

beskriver erfaringer med akkreditering og standardisering. Vi vil også iagttage, hvordan 

klinisk beslutningsteori iagttager sig selv og inddrage det i diskussionen om 

beslutningspræmisser i klinisk praksis. Afslutningsvist vil vi diskutere skønnets betydning for 

kliniske beslutninger, som ifølge nogle klinikere vanskeliggør en standardisering.       

 I litteraturen peges der på en række problemer og muligheder, som understøtter 

klinikernes iagttagelser fra pilottesten. Den reelle effekt af standardisering i sundhedsvæsenet 

ved man ikke ret meget om. Den primære årsag hertil er, at størstedelen af den empiriske 

forskning undersøger om de tilsigtede konsekvenser har fundet sted. Det er langt 

vanskeligere, at lokalisere og videnskabeligt dokumentere de utilsigtede hændelser (Kjellberg 

og Sørensen, 2003: 5). Store dele af den kritik som rettes mod akkreditering og 

standardisering, tager i stedet udgangspunkt i et teoretisk perspektiv med fokus på 

konstitutive og utilsigtede effekter.   

Vi vil inddrage en forholdsvis bred mængde undersøgelser, som spænder over både 

akkreditering, standardisering og præstationsmåling på forskellige niveauer. Formålet med en 

stor spændvidde af erfaringer er, at de kan supplere hinanden ved hver især at bidrage med 

aspekter, som kan være relevante for en standardisering af rutiner i sundhedssektoren.  

 

Hvilke muligheder tilskrives præstationsmålinger? 
Dansk Sundhedsinstitut (DSI) udgav i 2003 rapporten Internationale erfaringer med 

præstationsmålinger og offentliggørelse af præstationsdata. Undersøgelsen er en generel 

sammenligning af, hvad der i international sammenhæng har været af positive og negative 

konsekvenser ved kvantitative målinger af sundhedsvæsenets resultater. Som vi har set i 

kapitel 1, er DDKM netop et forsøg på at gøre sundhedssektorens ydelser målbare og 

formidle resultaterne heraf offentligt. Ifølge DSI’s rapport hersker der generelt enighed om, 

at præstationsmåling kan udgøre et effektivt værktøj til forbedring af sundhedsvæsenets 

præstationsniveau. Fortalerne peger på øget ansvarlighed i forholdet mellem 

sundhedsvæsenets organisationer og ansatte samt eksterne aktører. De eksterne aktører 
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indbefatter blandt andet den generelle befolkning samt patienter og politiske myndigheder. 

Præstationsmålingen tilskrives også mere effektive markedsmekanismer ved at tilvejebringe 

informationer om forskellige enheders relative præstationsniveau. Derved tilskyndes 

udbyderne til at forbedre kvaliteten og præstationsniveauet. Herudover vægtes den øgede 

centrale kontrol med sundhedsudbyderne, da det giver mulighed for identificering af 

variationer i præstationerne. Det forventes også at føre til en kontinuerlig forbedring af 

præstationsniveauet gennem identificering af problemområder. Dette kan både ske ved 

interne sammenligninger over tid og ved sammenligninger med lignende organisationer. 

Desuden fremhæves det, at præstationsmålinger i højere grad kan indbringe vigtige kliniske 

og epidemiologiske data (Kjellberg og Sørensen, 2003: 13).  

 

Hvilke problemer tilskrives præstationsmålinger? 
I rapporten fra DSI peges, udover fordelene nævnt ovenfor, desuden på en række mulige 

utilsigtede negative virkninger forbundet med præstationsmåling. Blandt disse nævnes 

dysfunktioner som spild af ressourcer, dekobling og kolonialisering11 (Robert Schwartza, 

John Mayneb 2003: 10). 

 I England og USA tilskrives præstationsmåling i sundhedssektoren betydelige negative 

konsekvenser: I New York i USA er der således tegn på, at nogle kirurger afviser højrisiko-

patienter, fordi de kan påvirke kirurgernes offentligt tilgængelige mortalitetsstatistik i 

negativ retning. Samtidig har offentliggørelsen af mortalitetsdata ført til ændringer i 

registreringspraksis, hvilket sætter spørgsmålstegn ved de observerede positive konsekvenser 

af offentliggørelsen (Kjellberg og Sørensen, 2003: 5). I England kritiseres især star rating 

systemet som generelt demotiverende for medarbejderne, da de har svært ved at genkende 

deres job i de meget overordnede stjernevurderinger (Kjellberg og Sørensen, 2003: 5). De 

engelske erfaringer påpeger også, at præstationsmålingerne i flere tilfælde har ført til 

omgåelse af registreringspraksis, hvilket har været med til at så tvivl om 

præstationsstyringens påståede positive effekter og sat spørgsmålstegn ved selve 

troværdigheden i præstationsmålingerne (Kjellberg og Sørensen, 2003: 5).  

                                                        
11 Dekobling betegner, at præstationsmålinger ikke har nogen effekt på klinikernes adfærd. Kolonialisering er 
udtryk for den modsatte effekt, hvor opfyldelsen af standarderne overskygger alle andre formål i organisationen 
(Lindeberg, 2007: 12).  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Hvilke muligheder tilskrives akkreditering? 
I Danmark er det tidligere H:S blevet akkrediteret to gange og erfaringerne er blevet 

evalueret i 2002. Erfaringsopsamlingen var baseret på ca. 1.000 kvalitative telefoninterview 

og 12 fokusgruppeinterview med ansatte på tværs af hospitalerne i H:S. Ifølge undersøgelsen 

har godt halvdelen af de adspurgte medarbejdere oplevet, at deres arbejde blev forbedret som 

følge af akkrediteringen, mens 70% mener, at akkreditering bidrager til at sikre kvaliteten i 

patientforløbet (Knudsen, 2008: 100). Undersøgelsen fremhæver, at akkrediteringen har øget 

personalets kendskab til hjertestopbehandling, ført til en sikring af processer ved ordination 

og administration af medicin, øget brandsikkerheden samt medført en fyldestgørende 

dokumentation af udførte undersøgelser, behandlinger og aftaler med patienten mv. 

Erfaringsopsamlingen konkluderer, at disse forbedringer har bidraget til at øge kvaliteten af 

patientforløbet (Knudsen et. al., 2002: 5). Tilsvarende fremhæves det også, hvordan 

akkreditering har medført en fælles platform og mere kommunikation mellem afdelingerne, 

afdelingsledelserne og hospitalsdirektionen (ibid: 4). 

Kliniske iagttagere som Mainz og Krøll har også påpeget, at arbejdet med patientforløb har 

en række positive effekter som reduceret indlæggelsestid, reduceret ventetid på akut 

behandling, forbedret diagnostik, færre variationer, forbedret dokumentation i journaler, 

forbedret kommunikation mellem sundhedsprofessionerne og forbedret 

udskrivningskoordination (Mainz og Krøll, 2007: 296).  

 

Hvilke problemer tilskrives akkreditering? 
Andre kliniske iagttagere peger på, at det ikke er videnskabeligt dokumenteret, at 

akkreditering fører til bedre kvalitet på trods af erfaringerne fra H:S. Ifølge Moth et. al. er 

området præget af mangel på overbevisende evidens for effekter på resultatniveau, om end de 

mener erfaringerne fra H:S tyder på, at akkreditering kan gavne kvaliteten af organisatoriske 

strukturer og processer i sundhedsvæsenet (Moth et. al., 2004: 3). Dette bekræftes også af 

Mainz og Krøll, der fremhæver, at der ikke foreligger dokumentation for, at akkreditering har 

betydning for patienterne, således at kvaliteten forbedres for den enkelte patient. De henviser 

til konklusionerne fra internationale undersøgelser, der viser at akkrediteringens effekter på 

den faglige kvalitet og de kliniske resultater ikke kan dokumenteres (Mainz og Krøll, 2007: 

296).  
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 Den internationale akkrediteringsekspert Scrivens, konkluderer, at akkreditering må 

betragtes som en upræcis videnskab, der først og fremmest udgør et ledelsesmæssigt værktøj, 

snarere end et målesystem for kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser: It is perhaps best to 

view it as a management consultancy approach to dealing with the problems faced by 

managers rather than a tool for measuring the performance of health services. The value of 

accreditation therefore is more in its agility to generate discussion about the health care 

system and to this extent it acts as a tool of public accountability. It can never be the sole 

solution to assessing or monitoring quality in a health care system” (Scrivens, 1997: 5).  

 I den internationale litteratur fremhæves det, at det især er ledelsen, der ser positivt på 

akkreditering, fordi de mener, det giver dem indsigt i arbejdsprocesserne. Det påpeges også, 

at ledende sygeplejersker er positive overfor akkreditering, mens læger derimod i mindre 

grad finder akkreditering relevant og i højere grad henter informationer fra andre steder 

(Greenfield og Braithwaite, 2008: 4). Greenfield og Braithwaite referer til en international 

undersøgelse som sammenligner ikke akkrediterede klinikeres performance med 

akkrediterede klinikeres performance. Ifølge undersøgelsen har akkreditering ikke nogen 

synlige effekter på de sundhedsprofessionelles performance. Mod al forventning viste 

undersøgelsen, at klinikernes performance var større der, hvor akkrediteringen ikke fandt sted 

(Greenfield og Braithwaite, 2008: 9-10). Kritikken af akkreditering er fra danske klinikeres 

side især gået på, at teknologien i for høj grad er baseret på kvalitative standarder, som i for 

ringe grad måler den kliniske kvalitet og derfor ikke kan bruges som grundlag for det kliniske 

arbejde. Især efterspørges der fra nogle klinikere mere præcise retningslinjer og indikatorer, 

som er baseret på evidens (Mainz og Krøll, 2007: 296). Arbejdet med evidensbaserede 

kliniske retningslinjer, som standarder for klinisk praksis er imidlertid omdiskuteret. Ifølge 

den danske læge Ole Færgeman er standarder kun egnede i forbindelse med enkle kliniske 

processer, som eksempelvis klargøring af anæstesiborde, mens hovedparten af lægers arbejde 

ikke egner sig til standarder på grund af patienternes biologiske variationer og kompleksitet. 

Kliniske retningslinjer kan ifølge Færgeman indgå i klinikernes overvejelser, men: ”De 

egner sig derimod ikke til at blive anvendt kategorisk, eksempelvis som en  simpel standard 

for behandling, der kan udnyttes til administrativ monitorering af klinisk arbejde…de fleste 

kliniske beslutninger (kan) ikke begrundes i resultater af randomiserede kliniske 

undersøgelser” (Færgeman, 2002: 1). Han mener i stedet, at behandling må tage 

udgangspunkt i den enkelte patient, hvor lægen baserer sine beslutninger på sin teoretiske 

viden, erfaring med det kliniske håndværk, samarbejdet med kolleger mv. (ibid: 7). 
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Evidensbaserede retningslinjer iagttager ifølge Færgeman patienterne som ”gennemsnitlige 

matematiske abstraktioner, der ikke findes i virkeligheden” (ibid: 4). Selv når det giver 

mening at inddrage evidensbaserede retningslinjer i undersøgelsen af patienten, skal der et 

skøn til at omsætte dem til praksis: ”Når undersøgelsens resultat er kendt for den 

ikkeeksisterende gennemsnitspatient, beror det imidlertid fortsat på et skøn, som må baseres 

på det lægen lærte under lægestudiet og siden har udbygget gennem læsning og praktisk 

arbejde i klinikken, om behandlingen skal tilrådes hans eller hendes virkelige patient” (ibid: 

5).   

 

Opsamling på litteraturen   
I litteraturen kan der iagttages forskellige vurderinger af standarders effekter på klinisk 

praksis. Iagttagelserne peger på, at der er stor uenighed om akkrediteringens effekter. I 

erfaringsopsamlingen fra H:S udtrykte halvdelen af de adspurgte, at akkreditering havde 

forbedret kvaliteten af deres arbejde. Dette siger intet om, hvorvidt de anvender standarderne 

som beslutningspræmisser, men det peger på, at halvdelen tilskriver akkreditering en hvis 

positiv effekt. Forhold som øget brandsikkerhed, øget viden om hjertestop og bedre 

journalføring mm. iagttages, som gavnlige effekter af standardisering. Tilsvarende bliver 

akkreditering også tilskrevet positive effekter for patientforløbet og tværgående 

kommunikation. Disse iagttagelser underbygger vores iagttagelser i pilottesten, som tilskrev 

standarder lignende effekter. Standarderne bliver i mange tilfælde beskrevet som gode 

beslutningspræmisser, der kan afhjælpe beslutningspresset i forbindelse med simple 

arbejdsprocesser og sikkerhedsruiner. Samtidig peger litteraturen også på problemer, som 

underbygger vores iagttagelser af, at akkrediteringsstandarder kun i et vist omfang bliver 

anvendt som beslutningspræmisser i klinisk praksis. Internationale undersøgelserne 

beskriver, hvordan især lægerne træffer deres beslutninger på baggrund af andre 

informationer end standarder. Akkreditering bliver især tilskrevet som en præmis for 

ledelsens beslutninger. Nogle internationale undersøgelser peger ligefrem på, at akkreditering 

ikke har synlige effekter på medarbejderens performance. Her tyder det på, at klinikerne 

anvender helt andre beslutningspræmisser i deres arbejde. Dette underbygger også vores 

iagttagelser fra pilottesten, der pegede på, at akkreditering tænker forholdet mellem 

standarder og beslutninger på en for simpel måde.  

 I litteraturen er der uenighed om standardernes effekter, som af nogle kliniske 

iagttagere tilskrives standardernes manglende evidens. Andre klinikere peger på, at 
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evidensbaserede kliniske beslutninger ikke er mulige i mange praktiske situationer på grund 

af stor usikkerhed. Her beskrives det, hvordan en stor del af beslutningerne er baseret på skøn 

og andre former for viden. Beslutningerne bliver i disse tilfælde mere subjektive og 

situationsbestemte, og risikerer dermed at gøre standarderne overflødige. Både i pilottesten 

og i litteraturen peges der på skønnets rolle i kliniske beslutninger. I det følgende vil vi 

beskrive hvordan klinisk beslutningsteori tematiserer skønnet.  

 

Skønnet i klinisk beslutningsteori  
I det følgende vil vi kort beskrive, hvordan klinisk beslutningsteori fremhæver skønnet i den 

konkrete behandlingssituation, hvilket er vores afsæt for at diskutere dømmekraften 

filosofisk. Afsnittet er baseret på Henrik R. Wulff og Peter C. Gøtzsches bog Rationel klinik, 

der er et standardværk indenfor klinisk beslutningsteori. Forfatterne er fortalere for den 

evidensbaserede metode, hvor kliniske beslutninger træffes på et rationelt og 

naturvidenskabeligt grundlag, men de beskriver samtidig, hvordan denne metode ofte er 

utilstrækkelig og kommer til kort overfor en kompleks praksis. Ifølge Wulff og Gøtzsche 

forløber den kliniske beslutningsproces i fem faser. I den første fase indsamles data gennem 

samtale med patienten, kliniske undersøgelser og evt. laboratorie- og røntgenundersøgelser. 

På den baggrund danner lægen et samlet skøn over patientens sygdomsbillede, som han 

sammenholder med sin viden om forskellige sygdomme for på den baggrund at stille en 

diagnose (fase2). Herefter vurderes det om diagnosen er tilstrækkelig sikker til at starte en 

behandling eller om der skal indsamles flere data (fase 3). Når diagnosen skønnes at være 

tilstrækkelig sikker vælges den behandling, som giver de bedste udsigter (fase 4). Endelig 

afsluttes processen med at behandlingsresultaterne registreres (fase 5) (Wulff og Gøtzsche, 

2004: 16-17). Skønnet bliver nævnt eksplicit i fase 2-4 i forbindelse med beslutningerne om 

sygdomsbilledet, diagnosens sikkerhed og valg af behandling. Men også i fase 1 og 5 træffes 

der valg i forbindelse med indsamling af data om patienten og registrering af 

behandlingsresultater. I alle faserne kan kontingensen iagttages, som valg, der er forbundet 

med alternativer, og som derfor kunne være truffet anderledes. Samtidig beskriver Wulff og 

Gøtzsche også, at beslutningerne sjældent forløber lineært i de 5 faser, men ofte er en rodet 

og uigennemskuelig proces, hvor der hoppes frem og tilbage mellem de forskellige faser 

(ibid: 18).  
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 Ifølge Wulff og Gøtzsche består beslutningsgrundlaget for den kliniske 

beslutningsproces af fire komponenter, der kan iagttages som fire almene 

beslutningspræmisser i klinisk praksis. Først er der de teoretiske ræsonnementer, som er 

deduktive slutninger fra teoretisk viden om sygdomsårsager og behandlingers virkemidler. 

Her udgøres præmisserne af den teoretiske viden og de mentale processer hos den enkelte 

kliniker. Den anden komponent udgøres af empiriske ræsonnementer, hvor præmisserne 

består af erfaringer med tidligere patienter, kontrollerede forsøg mm. Den tredje komponent 

er empatisk-hermeneutiske ræsonnementer, hvor beslutningerne baseres på en forståelse af 

patienten som medmenneske. Endelig er der den fjerde komponent, hvor præmisserne 

udgøres af etiske normer, f.eks. den samaritanske pligt til at hjælpe folk i nød (Wulff og 

Gøtzsche, 2004: 18). Wulff og Gøtzsche beskriver altså kliniske beslutninger som en 

kompleks størrelse, der indeholder en række forskellige beslutningspræmisser, der bindes 

sammen af skønnet i den enkelte behandling. De anerkender, at skønnet er afgørende i 

kliniske beslutninger. Samtidig forbliver skønnet en blackbox i den kliniske beslutningsteori. 

Noget tilsvarende gjorde sig gældende i kommunikationen om pilottesten og i dele af 

litteraturen om erfaringer med standardisering. Klinikerne beskriver ikke, hvad der ligger i 

skønnet, eller hvordan skønnet selekterer mellem forskellige præmisser. I stedet mystificeres 

det og gøres til noget uforklarligt. F.eks. skriver Wulff og Gøtzsche om skønnet i forbindelse 

med opstillingen af hypoteser: ”Den mentale proces, der ligger til grund for genereringen af 

diagnostiske hypoteser er imidlertid ligeså uafklaret som den proces, der fører til 

videnskabelige hypoteser” (Wulff og Gøtzsche, 2004: 123). Skønnet tilskrives den enkelte 

klinikers mentale processer og gøres herved til noget mystisk og upålideligt.  

 Hvis det er de situationelle vilkår ved kliniske beslutninger og skønnet, der 

vanskeliggør en standardisering af kliniske beslutninger, er det problematisk, at man ikke har 

et sprog, der kan beskrive skønnets funktion. Herved bliver det vanskeligt, at gøre skønnet til 

en central kompetence, som kan diskuteres i relation til standardisering, som foregiver at der 

kan finde en direkte overførsel af information sted fra standarder til beslutninger. Indenfor 

filosofien eksisterer der derimod et sprog for skønnet, her kaldes det blot for dømmekraft. I 

det følgende vil vi derfor skifte spor fra klinikernes beslutninger til filosofien om dømmekraft 

for at lade den beskrive den selektion, som finder sted i skønnet. Formålet er at udfolde det 

underbestemte i klinikernes dømmekraft. Så længe skønnet befinder sig i en blackbox er det 

stort set umuligt at inddrage i en overordnet strategi for kliniske beslutninger, såsom DDKM. 

Ideelt set ville dette resultere i en nytænkning af den kliniske beslutning, hvor det teoretiske 
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sprog kan rumme skønnet eller dømmekraften. Dermed kan skønnet ikke ignoreres, når der 

udformes handlingslinjer for den kliniske beslutning.          
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Kapitel 7 

”Dømmekraften kan lignes med våd sæbe: den er svær at få hold på, og man bemærker den 

mest, når den har været brugt for lidt.” (Arler, 2004: 9) 

Analyse af dømmekraft 
I  analysen af pilottesten og i litteraturen om erfaringer har vi iagttaget, at klinikerne i mange 

tilfælde ikke iagttager standarderne som relevante beslutningspræmisser. På den baggrund 

har vi konkluderet, at standarderne tænker forholdet mellem beslutninger og præmisser for 

simpelt. Vi har desuden iagttaget, at skønnet bliver tematiseret som et vigtigt element i den 

kliniske beslutningsteori, men at klinikerne mangler et sprog for hvad skønnet kan. Dette 

afspejler sig tilsyneladende i udformningen af standarder, hvor skønnet ikke tildeles en plads. 

Sproget kan ikke genereres på baggrund af systemteorien, der tænker forholdet mellem 

beslutning og præmis som en åben og kontingent relation, hvor det bliver usynligt, hvordan 

beslutningerne selekterer mellem forskellige præmisser. For at begrebsliggøre dømmekraften 

vil vi anvende dele af den filosofiske litteratur om emnet. Vi vil undersøge dømmekraften 

ved at iagttage den som en måde at forbinde beslutninger og præmisser gennem en specifik 

afvejning i situationen. Dømmekraftens funktion bliver at skabe en forbindelse mellem 

beslutninger og beslutningspræmisser, hvilket er vanskeligt for standarderne. Som vi har set i 

analysen af pilottesten, problematiserede klinikerne ofte standardernes almenhed i forhold til 

den altid specifikke situation, som beslutninger skal træffes i. Vi vil derfor beskrive 

problematikken som et forhold mellem det almene og det specifikke. I en del tilfælde svarer 

denne dikotomi til standarder, som altid er formuleret alment, overfor dømmekraft eller 

kliniske beslutninger, som altid foregår i specifikke situationer. Vi ønsker dog ikke at fastlåse 

empirien i almene standarder og specifikke beslutninger, da en sådan adskillelse på forhånd 

gør standarder unødigt problematiske i enhver specifik situation, hvor der skal træffes 

beslutninger. Der er masser af situationer, hvor almene standarder fungerer glimrende i 

praksis. Vi ønsker i stedet at holde analysen mere åben, og dermed undgå at gøre dømmekraft 

og standarder til hinandens uoverkommelige modsætninger. 

 I det følgende vil vi først begrunde vores sporskifte fra systemteori til 

dømmekraft. Herefter vil vi kort introducere dømmekraftsbegrebet og vores strategi for 

læsning af dømmekraftslitteraturen. Vi har valgt at fokusere på Aristoteles, Ole Fogh 

Kirkeby og Immanuel Kant, som vil blive gennemgået kort hver især. Med hovedvægt på 
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Kant vil deres begreber efterfølgende blive anvendt i en diskussion af forholdet mellem 

standarder og dømmekraft. Denne diskussion skal begrebsliggøre nogle aspekter ved 

klinikernes beslutninger, som er overset i DDKMs standarder.      

 

Fra systemteori til dømmekraft  
Den filosofiske litteratur om dømmekraft adskiller sig fra systemteorien på en række punkter. 

Indenfor den klassiske, filosofiske tradition opererer man typisk med et rationelt subjekt med 

en vilje og intentionalitet, hvilket også er tilfældet hos de filosoffer, som vi vil læse. Disse 

metafysiske størrelser lader sig ikke oversætte til parallelle systemteoretiske begreber. For at 

undgå at undergrave vores egen analysestrategi vil vi iagttage dømmekraften funktionelt. 

Dette vil vi gøre ved at iagttage, hvordan den filosofiske litteratur forklarer forholdet mellem 

beslutninger og beslutningspræmisser. Dømmekraftlitteraturen har ikke forholdet mellem 

beslutning og præmis som tema. I stedet tematiseres dømmekraften som en nødvendig 

betingelse for at kunne træffe gode beslutninger. Dømmekraftlitteraturen har den vellykkede 

beslutning eller handling i fokus. Fælles for vores tilgang til systemteorien og 

dømmekraftlitteraturen er, at beslutningen er i fokus. Det anerkendes også i begge teorier, at 

beslutninger altid kunne være truffet anderledes og dermed er kontingente. Også usikkerhed 

og ufuldstændig viden er vilkår, som både systemteorien og dømmekraftlitteraturen forholder 

sig til. Som forklaring på, at der kan træffes en beslutning på trods af situationens 

ubestemthed vægter dømmekraftlitteraturen menneskets rationelle evner, dyder og erfaring. 

Systemteoriens løsninger er i stedet selektionstvang og forskellige medier og forskydninger 

til at reducere kompleksitet.  

Mens systemteorien iagttager beslutninger som selektion og forskydninger, kan 

dømmekraftlitteraturen udfolde den vellykkede beslutning, som udøvelse af god dømmekraft. 

Vi ønsker altså at iagttage litteraturen om dømmekraft som kommunikation, der tematiserer 

vellykkede relationer mellem beslutningspræmisser og beslutninger. Dømmekraftlitteraturen 

bevæger sig på afgørende vis videre end systemteoriens iagttagelser af beslutninger forstået 

som systemiske selektioner, der uforklarligt og passivt knyttes an til forudgående 

beslutningspræmisser. Dømmekraft tematiseres i stedet som værdiladet og afgørende for 

praksis. Ved at sige noget om dømmekraftens funktion kan dømmekraftlitteraturen belyse 

forholdet mellem beslutning og præmis på en ny måde i forhold til systemteorien. 

Dømmekraft er i og for sig et overflødigt begreb for systemteorien. Det er imidlertid muligt 
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med den filosofiske litteratur at udfolde det begreb om skøn, som er uhåndterlige for den 

kliniske teori. 

 

Litteraturen om dømmekraft 
Ifølge den danske litterat Henrik Stampe Lund er dømmekraften et menneskeligt grundvilkår, 

som kan udøves godt eller dårligt (Lund, 2006). Vi er tvunget til at udøve dømmekraft, 

ligesom vi er tvunget til at træffe beslutninger. Selv hvis man beslutter sig for ikke at ville 

træffe en beslutning, har man truffet en beslutning, måske endda en dårlig beslutning, som 

dermed er udtryk for dårlig dømmekraft. Dømmekraft er på spil i forbindelse med 

beslutninger og altid relateret til en specifik situation.  

 I den filosofiske litteratur er dømmekraft blevet behandlet i relation til mange 

filosofiske retninger og har været et filosofisk tema siden antikken. Ordet dømmekraft blev 

dog først indført i 1700-tallet (Gadamer, 2004: 34). Ifølge den danske filosof Ole Fogh 

Kirkeby bruges dømmekraft i den filosofiske litteratur til at samle specifikke overvejelser 

omkring en given praksis, som ikke er styret af regler: ”…”dømmekraft” kan udvikles til et 

overbegreb for de måder, hvorpå vi forvandler vore systematiske overvejelser over vores 

praksis til konkrete handlinger, men uden at anvende en streng regelstyret fremgangsmåde.” 

(Kirkeby, 2004: 192).  

 Hos Kant bliver dømmekraft beskrevet som evnen til at forbinde noget alment 

med noget specifikt. Inspireret af Kant vil vi i det følgende iagttage dømmekraften på to 

forskellige niveauer. For det første kan dømmekraft iagttages som en nødvendig 

forudsætning for at applicere selv den mest fuldstændige regel. Dømmekraften bidrager på 

dette niveau til forståelse og applicering af en given regel. Det oplagte eksempel herpå er, når 

klinikere skal omsætte en standardforskrift til praksis. For det andet kan dømmekraften 

iagttages som alternativ eller modsætning til standarder. På dette niveau udgør dømmekraft 

en funktionel ækvivalent til standarder, idet dømmekraft kan træde i stedet for standarden i 

situationer med ufuldstændig viden og fravær af regler. Når der ikke foreligger regler eller 

standarder, er dømmekraftens funktion mere omfattende, end når den skal anvendes til at 

applicere en regel. Dømmekraften må i stedet hente sin information i eksempelvis erfaringen 

eller den kliniske viden.  
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Konstruktion af dømmekraften som genstand for iagttagelse 
Hvis man følger Lund og Kirkeby og bestemmer dømmekraften som et almenmenneskeligt 

grundvilkår, samtidig med at det altid og udelukkende viser sig i konkrete situationer, må 

definitionen blive upræcis. Dømmekraft kan enten bestemmes ostensivt ved at pege på en 

god eller fornuftig vurdering, som når man eksempelvis roser en læge for at have udvist god 

dømmekraft ved at opdage og gribe ind overfor en smitsom sygdom i tide. Dømmekraft kan 

også bestemmes alment og abstrakt, som blandt andre Lund og Kirkeby gør det. Problemet 

med at definere dømmekraft i vores tilfælde er, at en ostensiv definition let bliver ubrugelig, 

da den ikke kan generaliseres og dermed løftes fra den enkelte situation. Vi ville blot kunne 

pege på en masse tilfælde, hvor der blev truffet gode eller dårlige beslutninger på baggrund 

af en reflekteret vurdering. Hvis man derimod bestemmer dømmekraft alment, risikerer man, 

at bestemmelsen bliver så abstrakt, at den ikke kan anvendes som afgrænset og applicerbart 

begreb. I det følgende vil vi alligevel forsøge at tilnærme os en bestemmelse af begrebet 

dømmekraft. Formålet er at fremanalysere nogle egenskaber og funktioner ved dømmekraft, 

som kan anvendes i en grænsediskussion af mulighedsbetingelserne for henholdsvis 

dømmekraft og standarder. Herudover ønsker vi at finde en bestemmelse af dømmekraft, der 

er relevant for det sprog, som klinikerne omtaler skønnet med. 

Vores tilgang til dømmekraft er inspireret af Kant. Vi forstår derfor 

dømmekraftens mest grundlæggende funktion som det at forbinde det almene med det 

specifikke. Dette forventes eksempelvis udført af klinikerne, når de relaterer en specifik 

hændelse til en formuleret standard. I vores tilgang til dømmekraften er vi klar over, at den 

ikke er logisk bevisbar og derfor altid må befinde sig ”i en fundamental forlegenhed, når det 

gælder om at finde et princip, der vil kunne lede dens anvendelse” (Gadamer 2004:35). 

Selvom om dømmekraft kun kan læres fra sag til sag og ikke abstrakt, vil vi fremskrive de 

almene funktioner, som dømmekraften tilskrives i den filosofiske litteratur. 

Vi vil i det følgende bestemme dømmekraft som noget, der altid går forud for en 

beslutning, uanset om beslutningen har standarder som præmis. Hvis beslutningen ikke 

anvender standarder som præmis, må informationen hentes andetsteds. Denne type 

beslutninger kan inddrage erfaring og konsensusviden og træffes i den ikke-trivielle og ikke-

forudsigelige situation, når beslutningen ikke anvender standarder som præmis.  

Dømmekraft befinder sig mellem beslutning og præmis og kan dermed iagttages 

som en styrende mekanisme for beslutningens udfald. Hermed bliver vores iagttagelse af 

beslutning som kommunikation til kæder bestående af præmisser – dømmekraft – 
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beslutninger. Disse knytter an til hinanden ved at beslutninger bliver til præmisser for 

fremtidige beslutninger og dermed konstrueres som beslutninger bagudrettet. I vores empiri 

henter dømmekraften sin information i den kliniske konsensus, fortilfælde af tilsvarende 

beslutningssituationer, standarder og andre retningslinjer. Dømmekraften kan derfor iagttages 

som en selektionsmekanisme, som selekterer blandt en pool af beslutningspræmisser. Blandt 

disse beslutningspræmisser udgør standarder én præmis, som beslutningen kan benytte sig af.  

 

I vores læsning af filosofisk dømmekraft har vi valgt at fokusere på Aristoteles og Immanuel 

Kant. De er blandt de absolut største filosofiske teoretikere og har begge dannet forskellige 

skoler og retninger i moderne tid. De repræsenterer to forskellige tidsepoker og to forskellige 

tilgange til dømmekraft. Begrundelsen for netop disse er, at de som filosofiske giganter udgør 

grundlaget for de fleste moderne diskussioner (Gadamer, 2004; Kirkeby, 2004; Lund, 2006) 

samtidig med, at de begge leverer nogle begreber, som vi kan bruge til at iagttage 

beslutninger og præmisser med. Med Aristoteles vægtes dømmekraftens relation til etik. Kant 

giver os et præcist redskab til analysen af dømmekraftens funktioner. Vi vil også inddrage et 

begreb om dømmekraft som evnen til overblik (eubulia) fra filosoffen Ole Fogh Kirkeby. Vi 

vil i vores læsning fokusere på dømmekraft som forskellige evner og funktioner i forbindelse 

med beslutninger.  

 

Dømmekraft hos Aristoteles 
Aristoteles har beskæftiget sig med dømmekraft i forbindelse med en teoretisering over det 

gode og det lykkelige liv, og hvordan man opnår det. Dømmekraften er for Aristoteles en 

fundamental menneskelig evne, som skal opøves for at blive lykkelig. Målet for dømmekraft 

bliver i den forbindelse den korrekte handling (Aristoteles, 2000: 152). Ifølge Aristoteles 

forudsætter den gode dømmekraft, at man er kløgtig. Kløgten (phronesis) er et centralt 

begreb hos Aristoteles og tematiseres som en speciel form for viden, der er rettet mod den 

konkrete situation (Gadamer, 2004: 26). Det er ikke tilstrækkeligt med fuldstændig viden om 

et emne, hvis det ikke kan omsættes til gode beslutninger. Kløgten beskæftiger sig med det, 

som kan overvejes og være anderledes – altså det kontingente. At være kløgtig handler altså 

om at overveje dygtigt, hvorfor Aristoteles bestemmer den kløgtige som ”den, som generelt 

er velovervejet” (Aristoteles, 2000: 153). Kløgten er en handlende og rationel egenskab, som 

hænger nøje sammen med besindighed (sophrosyne). Besindighedens funktion er, at 

kontrollere lyst og smerte, der kan være ødelæggende for dømmekraften (ibid: 154). Kløgten 
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tager lang tid at lære, men kan heldigvis ikke glemmes, når først den er tilegnet. Unge 

mennesker kan dog ikke siges at være kløgtige, da det kræver erfaring med de enkelte ting 

(ibid: 157). Aristoteles ville givetvis have anbefalet standarder til unge mænd og fri udøvelse 

af dømmekraft til mænd med erfaring, som har vist, at de kan træffe gode beslutninger. 

Kløgten er meget praktisk orienteret. Den regnes som modsætning til intellektet, ved at 

handle om ”de yderste enkeltting hvorom der findes sansning” (ibid: 157). Mens overvejelse 

handler om at undersøge og beregne, er kløgten altid påbydende og dermed normativ (ibid: 

159). Den kløgtige handler altså på baggrund af sine overvejelser. Her bliver det etiske 

aspekt afgørende, idet dyden gør, at målet bliver rigtigt og kløgten gør, at midlerne bliver det 

(ibid: 162). Man skal, ifølge Aristoteles, være god for at kunne være kløgtig (ibid: 162). 

Kløgtens dyd kan ganske enkelt ikke erhverves, hvis man ikke samtidig erhverver sig de 

etiske dyder. Det normative aspekt er afgørende hos Aristoteles. Dømmekraften er tæt 

forbundet med evnen til at være god. Hos Aristoteles er dømmekraft et positivt, etisk motiv. 

Dømmekraft handler om at kunne forstå og moralsk beherske den konkrete situation. Hos 

Aristoteles bliver det forfølgelse af et mål for herigennem at opnå det rigtige.  

Med Aristoteles kan dømmekraft iagttages som et etisk ideal for klinikerne. 

Klinikernes tematisering af skønnet får en vis forklaringskraft, hvis man forstår dømmekraft 

som et ideal indenfor klinisk praksis. Hermed kan man udvide forståelsen for klinikernes 

modstand i forhold til DDKM. Det rejser spørgsmålet om modstanden mod standarder 

udelukkende er begrundet med faglige hensyn eller om modstanden også skyldes, at DDKM 

opfattes som en hindring for udøvelsen af dømmekraft og dermed udøvelsen af den gode 

”lægehed” (jf. Aristoteles). Hvis man stræber efter at blive en god læge, og opfatter 

dømmekraften som en vigtig del af at være god, så er det også ens faglige udfoldelse, der 

stækkes. En standard som bevæger sig ind over klinikerens tidligere dømmekraft-område, 

kan derfor meget let blive iagttaget som en mistillidserklæring12. En mistillid som i en 

aristotelisk optik ville svare til, at betragte den erfarne kliniker som et ungt og uerfarent 

menneske, som stadig har brug for standarder. Standarder kan altså iagttages som både et 

utilstrækkeligt beslutningsgrundlag og som et fagligt angreb, der gør klinikernes dømmekraft 

illegitim. Klinikernes kunnen bliver mindre værd, når standarder overtager deres praksis. 

Denne iagttagelse er ikke en påvisning af et element i empirien i form af bagvedliggende, 

                                                        
12   Se også ”Regelstyring er mistillid til andres dømmekraft”, i Information: 2. november 2007, Anne Marie 
Pahuus. 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ikke-sprogliggjort modstand overfor DDKM. Men vi kan med Aristoteles blotlægge et muligt 

problemfelt på baggrund af empirien, som ikke er tematiseret i DDKM. 

 

Dømmekraft hos Ole Fogh Kirkeby  
Den danske filosof Ole Fogh Kirkeby forbinder dømmekraft med fugleperspektivet (eubulia), 

som han henter fra Platon (Kirkeby, 2004: 173). Fugleperspektivet fremdrages af Kirkeby 

som en vigtig dyd ved det moderne lederskab, der handler om samfundsmæssigt overblik 

(ibid). Kirkeby beskriver betingelserne for moderne lederskab som konstant 

beslutningskrævende samtidig med, at der er en høj grad af uforudsigelighed. Disse 

betingelser minder meget om klinikernes beskrivelse af deres praksis. Som vi har set i 

koblingsanalysen, er den kliniske praksis irriteret af en lang række forhold, som gælder 

moderne multikoblet lederskab. Kravene til den moderne leder minder om kravene, som 

indstiftes af DDKM og kræver et samfundsmæssigt overblik eller i hvert fald en forståelse 

for standardernes samfundsmæssige funktioner. Det er eksempelvis nødvendigt for den 

offentligt ansatte læge, at hans eller hendes praksis stemmer overens med regeringens 

målsætninger for klinisk arbejde. Den distancerede iagttagelse eller fugleperspektivet 

(eubulia) er en forudsætning for at kunne forholde sig taktisk til forskellige hensyn: ”den er i 

stand til at se den faglighed, hvis diskurser den kan være indviklet i, fra et højere niveau” 

(Kirkeby, 2004: 174).            

 Kirkebys filosofi er bygget op omkring begivenheden, det uhåndterbare øjeblik, 

der må gives betydning (ibid: 186-187). Begivenheden er dømmekraftens vilkår. 

Dømmekraften er hos Kirkeby, som hos Aristoteles, bestemt som en egenskab, der ikke kun 

er rationel, men som også indebærer at kunne holde hovedet koldt ”sophrosyne” og at have 

fornemmelsen for øjeblikket. Han konstruerer derfor sit eget filosofiske ord 

”begivenhedsfornemmelse” (kairo-pathos), som er fornemmelsen for det rette øjeblik og 

evnen til at gribe det” (Kirkeby, 2004: 174). Begivenhedsfornemmelse indeholder evnen til 

at sondre mellem det, som man kan gøre noget ved, og det som man ikke kan gøre noget ved. 

En betydning, som stemmer overens med klinikernes iagttagelser, der peger på, at de ofte 

mangler viden i situationen.   
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 I lighed med Kirkeby13 er vi interesserede i evnen til at træffe beslutninger i en 

sitution, hvor der er mange hensyn, mange informationer og en vis underbestemthed. Vi er 

interesserede i situationer, hvor der skal vægtes. Vi vil anvende begivenhedsfornemmelsen 

som en mere generel evne for udøvelse af god dømmekraft og fugleperspektivet (eubulia) 

som en evne til at foregribe konflikter. 

 

Dømmekraft hos Immanuel Kant 
Immanuel Kant skrev i 1790 værket Kritik af dømmekraften som sidste værk af tre (Kritik af 

den rene fornuft, Kritik af den praktiske fornuft og Kritik af dømmekraften). Heri undersøger 

han grundlaget for æstetiske vurderinger (første del: Kritik af den æstetiske dømmekraft) samt 

formålsforklaringers rolle i naturerkendelsen (anden del: Kritik af den teleologiske 

dømmekraft). Kant bestemmer dømmekraften som evnen til at anvende generelle begreber på 

konkrete tilfælde eller ”at tænke det specifikke som indeholdt under det almene” (Kant, 2005: 

39).   

 Ifølge Kant har dømmekraften to grundlæggende evner: evnen til at underordne 

(subsumere) et særskilt fænomen under et allerede givet begreb – denne evne kaldes 

subsumerende eller bestemmende dømmekraft. Samt evnen til at finde et begreb svarende til 

et givet fænomen – denne evne kaldes reflekterende dømmekraft (ibid: 39). Hvis det 

universelle er givet, f.eks. en standard med en almen forskrift, så er dømmekraftens rolle 

bestemmende, idet den skal bestemme noget under sig, som lader sig subsumere under det 

almene. Klinikeren bruger sin bestemmende dømmekraft, når han eller hun kategoriserer en 

patient i forhold til en sygdomsspecifik standard (denne patient hører under denne sygdom). 

Hvis kun det specifikke er givet, f.eks. den unikke patient og dømmekraften skal finde det 

almene, f.eks. stille en diagnose, er dømmekraften reflekterende. Den bestemmende 

dømmekraft tager eksempelvis udgangspunkt i den unge kvinde med stor mave, og beslutter 

at sende hende ind på fødeafdelingen. Den relaterer kvinden til en almen regel ved at 

bestemme hende som snart fødende og dermed tilhørende fødeafdelingen. Den reflekterende 

dømmekraft bruges eksempelvis i skadestuen, hvis en kvinde pludselig besvimer og man ikke 

kan placere hendes ildebefindende under en kendt regel. Dømmekraften må i dette tilfælde 

overveje mulighederne for hensigtsmæssig behandling med udgangspunkt i den besvimede 

patient. Den bestemmende og den reflekterende dømmekraft er altså forskellige evner ifølge 
                                                        
13 Kirkeby forbeholder ”begivenhedsfornemmelsen” lederen, da hans sigte er at udvikle særlige lederdyder. Vi 
benytter begivenhedsfornemmelse som en almen evne, som er relevant for klinikernes beslutningstagen. 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Kant. I forhold til standarder er det klinikernes dømmekraft, der vurderer om en given 

standard skal følges eller afvises. Den bestemmende dømmekraft kan forsøge at kategorisere 

en patient under en bestemt standard. Hvis der ikke findes en passende standard at beslutte på 

baggrund af, kan den reflekterende dømmekraft afvise standarder som beslutingspræmisser 

og i stedet træffe beslutninger på baggrund af andre præmisser. Dømmekraft kan derfor 

resulterer i, at standarderne afvises som beslutningspræmisser. 

 For os er det interessante hos Kant hans måde at tænke forholdet mellem det 

specifikke og det almene på. Her er især hans beskrivelse af den reflekterende dømmekraft 

interessant, fordi den tager udgangspunkt i det specifikke, som dømmekraften skal finde det 

almene til. Den tager altså udgangspunkt i det ubestemte i situationen. Som vi har iagttaget i 

analysen af pilottesten, var det ofte situationens uafgørbarhed, som klinikerne iagttog som 

problematiske for standarderne. Historien om den døende patient, som klinikerne fik 

behandlet til trods for, at de ikke anede hvad patienten fejlede, er ikke blot en fascinerende 

historie. Med sprogbruget fra Kant kan vi iagttage det som en afgørende klinisk 

beslutningskompetence, som kræver opøvelse af den reflekterende dømmekraft. Den 

bestemmende dømmekraft havde i dette tilfælde ikke været tilstrækkeligt til at redde 

patienten.  

Et andet interessant begreb, som findes hos Kant og flere andre filosofiske 

teoretikere, er fællessansen (sensus communis). Fællessansen kan forstås som en slags 

”menneskehedens samlede fornuft” og dermed som en mulighedsbetingelse for at kunne 

foretage vurderinger, som ikke blot er private14 (ibid: 135). Den kan betegnes som en sans for 

almenheden eller en fornemmelse for, hvad der under helheden er passende. Fællessansen er 

det, der gør klinikerne i stand til at gøre det rigtige ud fra en kollektiv forestilling om, hvad 

der er det rigtige at gøre i situationen. Den gode dømmekraft udøves i samarbejde med andre, 

gennem dialog og erfaringsudveksling.   

 

Typologi over dømmekraft 
I det ovenstående har vi gjort rede for, hvordan tre filosoffer iagttager dømmekraft.  

Hos Aristoteles, Kant og Kirkeby er dømmekraft forbundet med bestemte evner og 

funktioner, der beskriver, hvordan selektioner finder sted i kontingente situationer. Hos 

                                                        
14 Kant knytter sensus communis sammen med erfaringen af den æstetiske dom. Vi ønsker i stedet at bruge 
begrebet mere alment som en evne til at frigøre sig det rent subjektive element i en vurdering, altså som en slags 
kollektiv dømmekraft. 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Aristoteles henter dømmekraften sine informationer i kløgten, den praktiske visdom, der gør 

det muligt at handle i situationer med kontingens. Dømmekraftens funktion er at gøre det 

gode i sådanne situationer. Aristoteles beskriver, hvordan kløgten er forbundet med 

erfaringen. Den erfarne praktiker forsøger at finde midten i den konkrete situation, som en 

afvejning mellem forskellige hensyn. Hos Aristoteles er dømmekraft således mere end en 

sammenstilling mellem almene principper og erfaringer af det konkrete, som hos Kant. Det 

samme gælder hos Kirkeby, der gør det samfundsmæssige overblik (eubulia) til 

dømmekraftens væsentligste evne, som gør den i stand til at iagttage situationen på afstand. 

Dømmekraftens vilkår er begivenheden, der ligesom hos Aristoteles er karakteriseret ved 

kontingens. Hos Kirkeby henter dømmekraften sine informationer i  

begivenhedsfornemmelsen. I begivenheden skabes betydning og sammenhæng. At skabe 

betydning er også dømmekraftens funktion hos Kant. Han skelner mellem to forskellige 

evner i dømmekraften – den bestemmende dømmekraft, som subsumerer den specifikke 

erfaring under et begreb, og den reflekterende dømmekraft, når den ikke umiddelbart kan 

subsumere under et begreb. Den bestemmende og reflekterende dømmekraft forholder sig 

medierende til hinanden ved at slutte fra noget alment til noget specifikt og omvendt. Med 

fællessansen (sensus communis) beskrev vi, hvordan dømmekraften aldrig er rent subjektiv, 

men altid henter sine informationer i noget alment, forstået som fælles erfaring.  

 I nedenstående skema har vi samlet dømmekraften som evner, sådan som Kant 

beskriver dømmekraften, og sat det sammen med vores iagttagelser af dømmekraften forstået 

som funktioner. I det følgende vil vi diskutere, hvordan henholdsvis standarder og 

dømmekraft kan forbinde beslutninger med præmisser.  
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Kapitel 8  

Dømmekraft i kliniske beslutninger 
Vi har i det foregående iagttaget, hvordan filosofien beskriver dømmekraft. I det følgende vil 

vi udfolde et sprog for dømmekraften, der kan begrebsliggøre aspekter ved kliniske 

beslutninger, som standarder overser. Der er ikke tale om et helt nyt sprog, men om en 

udfoldelse af nogle funktioner, som dømmekraften kan have i forbindelse med kliniske 

beslutninger og standardisering. Først vil vi diskutere, hvordan dømmekraften kan reducere 

kompleksitet, samt hvordan den kan anvende evner som erfaring, intuition og overblik. 

Dernæst vil vi gå mere i dybden med den bestemmende og den reflekterende dømmekraft og 

diskutere, hvordan dømmekraften kan forbinde det specifikke i situationen med nogle almene 

præmisser. På den baggrund vil vi diskutere muligheder og begrænsninger ved standarder og 

dømmekraft. Endelig vil vi diskutere, hvordan god dømmekraft ville fordele standarder og 

dømmekraft i DDKM.             

 

Dømmekraftens reduktion af kompleksitet   
På baggrund af Aristoteles kan vi beskrive dømmekraften funktionelt, som det, der ligger bag 

beslutninger, når beslutningen træffes på et ufuldstændigt grundlag. Dømmekraftens funktion 

er at agere i uklare og ubestemte situationer. Dømmekraften træffer ideelt set den bedst 

mulige beslutning på et ufuldstændigt grundlag. Hermed kvalificerer dømmekraften sig som 

løsning i de situationer, der kan iagttages som ikke-trivielle. Når der mangler viden i 

situationen og klinikerne derfor ikke kan følge standarderne, kan den gode dømmekraft 

foretage en vurdering og træffe en hurtig beslutning. I ikke-trivielle situationer bliver 

dømmekraft afgørende for at kunne træffe hurtige og gode beslutninger. Den opøvede 

dømmekraft vil i disse tilfælde have en tempofordel i forhold til den utrænede dømmekraft. 

Den erfarne kliniker vil kunne træffe hurtigere og ofte bedre beslutninger end den uerfarne, 

når situationen ikke indfanges af standarder. Modsat standarder, som har deres tempofordel 

ved at reducere kompleksitet forud for situationen, kan dømmekraft føre til en god beslutning 

på et mangelfuldt grundlag. Hvis standarder skal være gode beslutningspræmisser, må store 

dele af den kliniske praksis kunne forudsiges. Det er eksempelvis ikke problematisk at 

standardisere afspritning af borde og instrumenter eller kontrol af køleskabstemperaturer. Det 

er langt vanskeligere, at forestille sig en standard, som kan fungere som beslutningspræmis 
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for den akut syge, som ikke har kendte symptomer. Her er klinikerne overladt til deres 

reflekterende dømmekraft. Standardernes manglende formåen i ikke-trivielle situationer er 

relevant for klinikerne, som iagttager deres praksis som bestående af forskelligartede og 

beslutningskrævende situationer. Kirkeby kvalificerer dette yderligere med sin filosofi om 

begivenheden og fornemmelsen for det rette øjeblik. Beslutningen træffes altid i øjeblikket, 

hvor klinikerne er overladt til begivenheden, som bl.a. er karakteriseret ved forhold, som de 

ikke kan kontrollere. Af kommunikationen om DDKM fremgik det, hvordan klinikerne ofte 

må behandle og træffe beslutninger, selv om de ikke kender alle konsekvenserne af 

behandlingen. Dømmekraften rydder kontingens på baggrund af klinikernes erfaring og 

viden. Dens funktion er at håndtere klinikernes erfaring og viden, sådan at de er i stand til at 

håndtere komplekse situationer, som ikke kan foregribes og dermed indfanges af en standard. 

I forhold til den unikke situation har dømmekraften altså en kompleksitetsreducerende fordel 

i forhold til standarden. I forhold til de prædefinerede situationer må standarder forventes at 

have en tilsvarende fordel, idet refleksion er mere komplekst end det at følge en regel. For 

den uerfarne kliniker kan det således være en stor lettelse, hvis der foreligger standardiserede 

retningslinjer for de beslutninger, der skal træffes. Dømmekraftens store 

kompleksitetsreducerende fordel ligger i den unikke situation. Om standarder eller 

dømmekraft er mest kompleksitetsreducerende afhænger derfor af, om man iagttager praksis 

som primært unikke eller forudsigelige situationer. 

 

Dømmekraftens brug af intuition og erfaring   
Dømmekraften anvender forskellige evner, når den selekterer mellem forskellige 

beslutningspræmisser. Med Kant har vi set, hvordan dømmekraft kan mediere mellem det 

almene og det specifikke ved at anvende almene begreber på specifikke tilfælde. 

Iagttagelserne fra klinisk praksis pegede i mange situationer på det vanskelige ved at 

underordne deres specifikke praksis under de almene standarder. Kant fremhæver intuitionen, 

som en evne dømmekraften må benytte, når den ikke umiddelbart kan subsumere under et 

bestemt begreb. Intuitionen er ikke medtænkt i standarderne i DDKM, der forudsætter, at 

beslutningen kan prædefineres. Som det fremgik af kommunikationen om DDKM, følger 

klinikerne imidlertid ofte deres intuition i behandlingen af patienterne, når de ikke kan stille 

en diagnose med det samme. Der kan derfor iagttages et misforhold mellem klinikernes brug 

af intuition som en vigtig klinisk evne, og DDKMs manglende tematisering heraf. 
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Når dømmekraften gør brug af intuition, erfaring og faglighed forbinder 

dømmekraften den specifikke situation med relevante beslutningspræmisser. Dømmekraftens 

evner er imidlertid ikke rent subjektive eller specifikke, som det også fremhæves af Kant. 

Dømmekraften undgår, at blive subjektiv og vilkårlig ved at orientere sig efter faglig 

konsensus. Klinikerne begrunder deres beslutninger fagligt og professionelt, hvorfor deres 

dømmekraft kan ses som en elimination af subjektive følelser og interessekonflikter. Kliniske 

beslutninger kan hente informationer i den kliniske fællessans, hvorved de gøres almene. Den 

fælles sans er nært beslægtet med dømmekraften og dermed medkonstituerende for god 

klinisk praksis, som en etisk dyd. Udviklingen af fællessansen er forbundet med læring i et 

praksisfællesskab. Standarder kan derimod ikke give klinikerne opøvelse i god dømmekraft.  

 Hvis man følger Aristoteles er det især erfaringen, der kan hjælpe dømmekraften 

med at træffe gode beslutninger. Klinikernes erfaring kan f.eks. vurdere patientens behov i 

den enkelte situation, herunder om standarder udgør gode præmisser for beslutninger, eller 

om der må inddrages informationer fra andre præmisser. Med Aristoteles kan det også 

iagttages, hvordan dømmekraften bidrager til anerkendelse og faglig stolthed. Iagttager man 

dømmekraft som en dyd eller et ideal for den kliniske praksis, kan udøvelsen af god 

dømmekraft have flere afledte funktioner. Udover at føre til gode beslutninger kan god 

dømmekraft føre til ros og anerkendelse, da beslutningerne uden oplagte 

beslutningspræmisser ikke blot er overholdelse af en regel eller standard. De iagttages 

derimod som noget særdeles vigtigt i den kliniske praksis. En beslutning truffet på baggrund 

af standardiserede beslutningspræmisser kan være lige så afgørende for en patient, men 

udløser næppe klapsalver og stående bifald blandt andre klinikere. Med Aristoteles kan vi 

påpege et potentielt problem ved standarder, nemlig at de kan iagttages som en 

underkendelse af klinisk dømmekraft og dermed risikerer standarder at være undergravende 

for en afgørende beslutningspraksis i klinikernes selvforståelse. På sigt kunne det have 

negative konsekvenser for den faglige stolthed og selvforståelse, hvis den kliniske 

dømmekraft blev for bundet.  

 

Dømmekraften som overblik   
Standarderne kobler den kliniske praksis til en række problemer, som klinikerne ikke 

nødvendigvis iagttager, som en del af deres praksis. Som vi har vist kobler 

kvalitetsstandarderne sig til en række administrative, politiske og markedsmæssige hensyn, 

som DDKM begrunder sig ud fra. Disse hensyn bliver kondenseret i standarderne og bidrager 
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til at forøge situationens kompleksitet, hvorved der lægges yderligere pres på klinikernes 

dømmekraft. Når standarderne ikke bliver iagttaget som præmisser for klinikernes 

beslutninger kan det bl.a. skyldes, at de orienterer sig mod nogle andre problemer end dem 

som klinikerne iagttager. Som vi har iagttaget i analysen af pilottesten, bliver klinikernes 

beslutninger ofte begrundet ud fra kliniske hensyn. Her knytter klinikerne ikke an til 

standardernes nytte for politikere, administratorer og andre. For dem handler det om at træffe 

beslutninger i den enkelte situation, hvor andre formål ikke spiller nogen rolle.  

Her kan dømmekraften anvende fugleperspektivet (eubulia) og forsøge at 

forholde sig taktisk til det forventningspres, som standardiseringen udsætter den for. Gennem 

koblingerne bliver klinikerne opmærksomme på, hvordan de iagttages af andre, og hvordan 

de selv iagttager, hvad der bør gælde i situationen. Med indførelsen af standarder bliver de 

tvunget til selviagttagelser i lyset af de fremmediagttagelser, som standardiseringen indfører. 

Dette kan føre til handlingslammelse, fordi klinikerne hele tiden skal forholde sig til, hvordan 

andre iagttager dem. Hvis klinikerens dømmekraft skal medtænke hensyn som ligger uden 

for situationens hensyn, risikerer den at drukne i kompleksitet. Ledelsens opgave bliver her at 

fastsætte et frirum for dømmekraften gennem begrænsning af retningslinjerne, hvor det er 

muligt og ved at indføre tjeklister, som gør det let at håndtere standarderne i praksis. I stedet 

for en ressourcekrævende overvågning af medarbejderne kan klinikerne udvise tillid til, at 

deres medarbejdere selv vurderer om standarden giver mening for dem. I sidste ende er 

klinikerne overladt til deres dømmekraft, når de skal træffe beslutninger. Et frirum for 

dømmekraften ville derfor give klinikerne mulighed for at prioritere interaktionen med 

patienten højere end standarder og informationer fra patienttilfredshedsundersøgelser. 

Klinikerne må naturligvis være bevidste om, at der er en række risici forbundet med 

behandlingen af patienter, men uden risikable beslutninger ingen behandling, og her må de 

stole på deres dømmekraft og det faglige fællesskab de indgår i. 

 

Den bestemmende og den reflekterede dømmekraft  
Iagttaget med Kant opererer standarderne som almene beslutningspræmisser, da de skal 

gælde generelt og defineres forud for anvendelsen. Standarder tænker således et kausalt 

forhold mellem beslutninger og standardiserede præmisser. Med Kant kan vi sige, at 

standarder forkorter klinikernes reflekterende dømmekraft, da de potentielt indsnævrer 

brugen af dømmekraften til den bestemmende dømmekraft. Herved kan de reducere en stor 

del af den kliniske kompleksitet ved at opstille prædefinerede og almene regler. Standarden 
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kan altså lidt ensidigt betragtes som en regel, som udelukkende kræver brugen af den 

bestemmende dømmekraft, for at blive omsat til en beslutning. Dette er forskellen på en 

beslutning truffet på baggrund af en standard og en beslutning uden brug af en standard. Når 

der ikke foreligger en standard, så kræves det af klinikeren, at han eller hun bruger sin 

reflekterende dømmekraft til at afgøre hvilke regler, som situationen hører ind under: Skal 

denne patient med vandladningsbesvær til gynækologisk eller urinologisk afdeling? 

Adskillelsen af den reflekterende og den bestemmende dømmekraft rummer muligheden for 

helt præcist at belyse, de forskellige måder, som dømmekraft og standard kan være 

forbundne på: 

Når situationen er underbestemt i forhold til standard-situationen, er det for det første altid 

nødvendigt, at den reflekterende dømmekraft afgør hvordan det enkelte tilfælde skal 

behandles. Dette kan ikke elimineres uanset hvor omfattende brugen af standarder bliver.   

For det andet bruges den bestemmende dømmekraft, når standarden skal 

appliceres, til at genkende situationen som en instans af reglen. Dette foregår på samme 

måde, som når en underforstået regel om ”best practise” eller en læresætning fra 

medicinstudiet appliceres. 

For det tredje kan der opstå en situation, hvor standarden udgør en regel for en 

situationen, men hvor den reflekterende dømmekraft ville behandle tilfældet anderledes. Her 

er der en modsætning mellem dømmekraft og standard. I denne forstand kan standarder 

fremstå som problematiske i klinikernes kommunikation. Dette skyldes imidlertid ikke, at 

standardens indhold er fuldstændigt fremmed for klinisk praksis: De almene standarder kan 

iagttages som en kondenseret mængde af specifikke beslutninger. På empirisk niveau viser 

det sig ved, at standarder er udarbejdet af klinikere, som har kondenseret deres specifikke 

erfaringer i nogle almene beslutningspræmisser, der skal anvendes som præmisser for 

fremtidige beslutninger. Standarder kan derfor i en vis grad iagttages som kondenseret og 

formaliseret klinisk dømmekraft. Forskellen på standarder og dømmekraft behøver derfor 

ikke være afgørende i forhold til hvilke beslutninger, der træffes. Den principielle forskel 

mellem dømmekraft og standarder forstået som kondenseret dømmekraft er dømmekraftens 

situationelle forankring. På dette punkt vil dømmekraft og standarder altid være forskellige. 

Når en kliniker kan stille en diagnose, skyldes det en lang række af specifikke tilfælde, som 

ligger til grund for bestemmelsen af netop denne diagnose. Når en standard kan anvendes 

som præmis, skyldes det, at den er udarbejdet af klinikere. Herved kan standarder give 

tempofordele på de områder, hvor der foreligger en meningsfuld best practice. Her kan 
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standarder skabe ens beslutningspræmisser, hvilket netop ofte iagttages som mere 

ønskværdigt end det individuelle skøn. 

  

Dømmekraft versus standard  
Dømmekraft kan ikke skabe samme grad af ens beslutninger, som standarder, da 

ensartetheden afhænger af en fællessans blandt klinikere. Dømmekraftens ensartethed 

afhænger blandt andet af, i hvor høj grad klinikerne har gennemgået den samme læring i 

praksis. Fællessansens funktionalitet bygger i høj grad på den faglige konsensus. Hvis 

klinikerne er rygende uenige, kommer dømmekraft til at fremtræde meget subjektiv. 

Fordelen ved at anvende den gode dømmekraft frem for en standard, som den 

fremhæves i klinisk teori og i klinikernes kommunikation om DDKM, er at den reflekterende 

dømmekraft anvendes på den unikke situation. Herved tager dømmekraften netop 

udgangspunkt i det unikke og en efterrationalisering kan højst blive en ny standard. 

Dømmekraftens styrke bliver dermed dens svaghed i konfrontation med standardiseringen: 

den håndterer en praksis uden at metareflektere. Den er derfor ikke i stand til at dokumentere, 

hvorfor den gør, som den gør. Hvis dømmekraften skal dokumentere, er det en ekstra 

operation i form af efterrationalisering. Set fra et standardperspektiv, der stiller krav om 

måling og dokumentation risikerer dømmekraft at blive til en illegitim beslutningsform. 

 Dømmekraften kan ikke kopieres og overføres til andre afdelinger eller 

hospitaler, da der ikke kan opstilles regler for dens virke. Overførslen kan kun ske som 

erfaring og mesterlære. Dømmekraft kan heller ikke garantere og skabe sikkerhed gennem 

kontrol. Den udspiller sig altid situationelt og bliver derfor mindre stabil end en prædefineret 

standard. Dens ustabilitet gør den skrøbelig i forhold til garantier. Standarder kan rydde op i 

en praksis, som der ikke bliver reflekteret tilstrækkeligt over. De kan skabe orden og fælles 

mål. Standarder kan potentielt set skabe omfattende forandringer på grund af den forholdsvis 

lette spredning i modsætning til dømmekraft, der læres gennem erfaring og mesterlære. Når 

standarderne først er besluttede, foregiver de at kunne kontrollere, måle og sammenligne. 

Standarderne kan levere en defensiv kvalitetsgaranti, idet de kontrollerer, at ingen falder 

igennem. Standarder bliver derfor bedre til at indfri krav fra hospitalernes omgivelser. De kan 

koble sig til hensyn, som ikke er synlige i situationen (jf. analysen af DDKMs koblinger).    

 Standarder kan på den anden side ikke foretage en situationel vurdering, da 

situationen altid er prædefineret i standarden. Standardens iagttagelse af kompleksitet er altså 

afhængig af den kompleksitet, som på forhånd er indlagt i standarden. Denne kompleksitet 
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skal netop være lav da en standard, som forsøger at indfange situationens kompleksitet, ville 

være en dårlig og uforståelig standard. Standarden er f.eks. nødt til at operere med 

gennemsnitspatienten, som ikke findes i praksis. Hermed bliver standarder ofte upræcise i 

forhold til den praksis, hvor de fungerer som beslutningspræmisser. Den ikke-trivielle 

situation bliver et problem for standarder, da man kan spilde tid på at lede efter regler og 

retningslinjer, som ikke er tilstrækkelige som beslutningspræmisser. Jo mere uforudsigelig og 

ikke-målbar den kliniske praksis er, desto sværere bliver det for standarder, at fungere som 

beslutningspræmisser. At overholde en standard er derfor ikke nødvendigvis at træffe en god 

beslutning, og en streng overholdelse af standarder kan føre til, at man overser de områder, 

som ikke indfanges af dem.  

 Standarder kan ikke garantere forbindelsen til kliniske beslutninger, da det 

kræver dømmekraft at afgøre, hvornår en standard skal anvendes som præmis, og hvornår 

den ikke skal. I praksis lægger dømmekraften sig i mellem og styrer standardens mulighed 

for at styre klinikernes beslutninger. Standarderne kan være præmisser i nogle situationer, 

men det er den situationsspecifikke dømmekraft, der afgør om de er meningsfulde eller om 

den i stedet må hente informationer fra andre præmisser. Set i forhold til en standard har 

dømmekraft den funktion, at den applicerer standarden i praksis. Fra et normativt påbud om 

indikatoropfyldelse til praksis er der ikke nødvendighed, men kontingens. Standarden 

foreskriver en bestemt handling – dømmekraften omsætter til praksis og handling. Vejen fra 

forskrift til handling går gennem dømmekraft og beslutning. Dømmekraft er derfor en 

betingelse for at standarder forstås, vurderes og applikeres i en konkret situation. Mere 

alment kan man sige, at hvis en standard skal anvendes som beslutningspræmis, må det ske 

gennem en vurderende og selekterende dømmekraft, som udvælger det relevante og fortolker 

det i forhold til den konkrete situation.  

 Den store forskel mellem standarder og dømmekraft er den situationelle 

åbenhed, som dømmekraften har i forhold til standarderne. Klinikerne iagttager i mange 

tilfælde deres praksis som bestående af situationer, der ikke kan foregribes og dermed ikke 

kan indfanges af standarder. Overfor denne åbenhed kan standarder iagttages som amputeret 

dømmekraft, da deres forankring i en specifik situation er frataget – en standard må altid 

operere prædefineret. Den skriftlige form gør standarden impotent overfor den ikke-trivielle 

situation.   
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Hvordan ville god dømmekraft fordele standarder og dømmekraft? 
Vi har nu beskrevet nogle af dømmekraftens funktioner i relation til kliniske beslutninger og 

standardisering. Denne relation vil vi undersøge nærmere ved at se på dømmekraftens 

mulighedsrum i forhold til standarderne i DDKM. Målet er at udstille nogle potentielle 

konsekvenser og risici for beslutninger, som er truffet med standarder som præmisser i 

forhold til beslutninger, hvor dømmekraften har et større mulighedsrum. 

 

Kan dømmekraften medtænkes i en kvalitetsmodel? 
Dømmekraft er ikke uproblematisk at indtænke i en standardmodel. Standarder bygger på en 

forudsætning om, at det er muligt i meget høj grad at fastlægge en best practice, som kan føre 

til bedre løsninger end klinikerens vurdering i situationen. Standarder er i høj grad udtryk for 

egalitarisme, da ens kvalitet vægtes højere end muligheden for eksempelvis den 

ekstraordinært gode løsning eller meget situationsspecifikke beslutninger. Standarders 

vægtning af ensartethed giver delvist afkald på situationel nøjagtighed og ekstraordinære 

beslutninger eller løsninger. I en standardmodel skal kvalitet ikke forstås som noget, der 

ligger ud over det sædvanlige. En sådan kvalitetsforståelse frasorteres af modellen. Hermed 

bliver målet for DDKM ikke den bedst mulige løsning, men i stedet overholdelse af 

standarden. Det bliver standarden, som skal sørge for at indfri et højere mål om et samlet 

kvalitetsløft. Dette løft influerer givetvis på klinikernes mulighed for at træffe ekstraordinære 

beslutninger og dermed udøve lægegerning ud over det sædvanlige. Standarder står for en 

defensiv kvalitet, hvor der ikke tilbydes incitamenter til at afvige, selv hvis der foreligger 

gode kliniske grunde.  

 Der kan være flere gode grunde til at have en defensiv kvalitetstilgang i 

sundhedsvæsenet. Der findes mange eksempler på enkelthistorier, som kan ødelægge tilliden 

til klinikernes dømmekraft og sundhedssektoren som helhed. Hvis man giver mere plads til 

udøvelse af dømmekraft, risikerer man også et stigende antal tilfælde af dårlig dømmekraft, 

hvilket typisk vil stille krav om regler og forøget kontrol. Med standarder kan man politisk 

styre, måle og dokumentere i en grad som ikke er mulig med et større råderum for 

dømmekraft. Den defensive kvalitet skaber mindre udsving i praksis, hvilket forhåbentlig vil 

reducere de værste fejl og dermed skabe et generelt velfungerende sundhedsvæsen.  

 

Hvis man ønsker at give dømmekraft mere plads i standardisering, kunne man indskrive 

dømmekraft som en legitim måde at træffe beslutninger på sammen med standarderne. 
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Hermed kunne dømmekraft og standarder fungere som to forskellige beslutningsmodi, som 

klinikerne kunne selektere mellem. En sidestilling af dømmekraft og standarder ville have to 

funktioner: Med en vægtning af dømmekraften ville man sikre, at klinikerne havde legitim 

mulighed for at foretage en faglig vurdering i situationen og dermed tilgodese et ønske, som 

vi har iagttaget mange gange i pilottesten. Med standarderne ville man imødekomme en stor 

del af det omverdenspres, som vi har iagttaget i analysen af DDKMs koblinger. Herudover 

ville en større vægtning af dømmekraft givetvis afhjælpe en stor del af den modstand, som 

DDKM møder i konfrontationen med klinisk praksis. 

 Problemet ved at give dømmekraft en mere prominent plads i en standardmodel 

er, at dømmekraften risikerer at undergrave standardernes formål. Hvis dømmekraft 

indskrives som en legitim måde at træffe beslutninger på i DDKM, har man ingen formel 

garanti for ensartede ydelser og dermed ingen mulighed for politiske løfter om et ens 

kvalitetsniveau. DDKMs løfter om, at alle patienter har lige ret til sundhedsydelser og 

behandlingsgaranti risikerer at blive tilsidesat til fordel for en klinisk vigtigere prioritering. En 

egentlig sidestilling af dømmekraft og standarder ville derfor stille urimelige krav til 

klinikerne i form af modsatrettede forventninger og rollepres. Der ville hvile et tungt ansvar 

på klinikerne, som skulle håndtere forventninger om både at overholde standarder og at 

tilsidesætte en standard, hvis man vurderede, at en afvigelse ville være en bedre beslutning. 

Der kunne let opstå et voldsomt krydspres mellem klinisk praksis og politiske forventninger. 

Hvis man ønsker at skabe effektiv plads til dømmekraft, må det ske på standardfrie områder. 

En endelig vurdering af hvor grænsen mellem frihed og standard skal sættes, er imidlertid en 

faglig vurdering, som vi ikke kan give noget kvalificeret bud på i denne opgave.  

 

Et klinisk sprog for dømmekraften 
Vi stillede os det mål, at vores analyse af dømmekraften skulle kunne blotlægge nogle 

funktioner i de kliniske beslutninger. Denne blotlæggelse skulle udmunde i et sprog for 

klinikernes dømmekraft. Vores forslag er, at den gode dømmekraft anerkendes som en 

væsentlig egenskab ved den gode kliniker i medicinsk praksis. Den gode dømmekraft kan, 

som hos Aristoteles, ikke læres, men udvikles med erfaringen og alderen. Den kendetegner 

den gode praktiker, og er en mulighedsbetingelse for sublime og nyskabende løsninger. Med 

Kant kan man vurdere standardernes indflydelse ud fra deres forsøg på at minimere 

udøvelsen af den reflekterende dømmekraft til fordel for den bestemmende dømmekraft. 
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Evnen til at anvende en reflekterende dømmekraft til at træffe gode beslutninger vægtes ikke 

højt i en standardmodel. Hos Kirkeby blev den gode dømmekraft beskrevet som en evne til at 

foregribe konflikter ved hjælp af overblik over forskellige krydspres. Dømmekraften forstået 

som overblik (eubulia) ville her være relevant i forhold til krydspres mellem eksempelvis 

politiske, administrative og kliniske hensyn, som skal kunne håndteres i sundhedsvæsenet. 

Med Kirkeby ville det endvidere være interessant at sondre mellem hændelser, som lader sig 

standardisere og den mere ekstraordinære begivenhed, som i langt højere grad kræver 

dømmekraft i form af overblik og forsøg på foregribelse. Vi har lagt hovedvægten på Kants 

bestemmende og reflekterende dømmekraft, der beskriver, hvordan der medieres mellem 

nogle specifikke situationer og nogle almene præmisser. Dømmekraften anvender disse 

evner, når den selekterer mellem forskellige beslutningspræmisser. Herved får dømmekraften 

et sprog for selektioner i klinisk praksis ved at forklare, hvordan beslutninger forbindes med 

præmisser. Standarderne i DDKM tilskriver sig selv en række funktioner, der skal give 

vellykkede kliniske beslutninger. Men som beskrevet er kliniske beslutninger præget af 

kontingens, og derfor bliver overførslen af information fra standarder til beslutninger 

problematisk. Standarder tænker forholdet mellem beslutninger og præmisser for simpelt. 

Her tilbyder dømmekraftsbegrebet en mere åben forståelse af forholdet mellem beslutning og 

præmis.  

 Samtidig belyser begrebet en blindhed i systemteorien, der fremstiller 

selektionen som åben og kontingent. Med dømmekraften er denne selektion ikke fuldstændig 

åben, da dømmekraften medierer mellem almene beslutningspræmisser og situationens 

åbenhed. Her fungerer dømmekraften som en selektionsmekanisme, der forbinder 

beslutninger med beslutningspræmisser. Dømmekraftsbegrebet kan dermed give et sprog for 

selektionerne i klinisk praksis, som er vanskeligt – hvis ikke umuligt – at give i 

systemteoretiske termer.  

 Den gode dømmekraft kan ikke indføres i en kvalitetsmodel, men en 

kvalitetsmodel kan medtænke sine egne begrænsninger og hermed skabe rum for udøvelse af 

dømmekraft. Ved at være opmærksom på hvilke styrker og svagheder, der er forbundet med 

henholdsvis dømmekraft og standarder, kan man lettere give plads for dømmekraft i tilfælde 

af en ekstraordinær situation og vice versa. Hvis der ikke findes et sprog for dømmekraften, 

kan standarden uhindret gennemføres med henvisning til en række problemer, som den skal 

løse. Hvis klinikerne ikke er i stand til at formulere, hvad de gør, når de træffer beslutninger, 

og hvorfor dette ikke lader sig indfange i standardiseringen, kan resultatet blive spild af tid og 
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ressourcer for både klinikere og evaluatorer. Dette betyder ikke, at klinikerne skal læse 

filosofi15, men at de skal turde formulere dømmekraften som en kompetence, der ikke er 

standardiserbar, og som de tør stå ved at de bruger.   

                                                        
15 De kan nøjes med at læse vores speciale. 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Kapitel 9 

Konklusion 
Specialets grundlæggende undren har været forholdet mellem standarder og dømmekraft. 

Dette forhold har vi iagttaget i en pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel på en række 

udvalgte testhospitaler. Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns funktionelle systemteori har 

vi iagttaget Den Danske Kvalitetsmodel som et program af nye beslutningspræmisser for 

beslutninger i sundhedssektoren. Genstanden for vores iagttagelser har hermed været 

beslutningskommunikation forstået som sammenkoblede kæder af beslutningspræmisser og 

beslutninger. 

I den første analyse har vi iagttaget, hvordan tilblivelsen af DDKM er koblet til 

lovgivning og strategier på sundhedsområdet, evidensbaserede retningslinjer og 

brugerhensyn. De mange eksterne koblinger gør standarderne meget komplekse at anvende i 

klinisk praksis, og medfører derfor store udfordringer for klinikernes dømmekraft. I analyse 2 

har vi iagttaget klinikernes iagttagelser af DDKM som mulige beslutningspræmisser for deres 

beslutninger i praksis. Pilottesten pegede både på muligheder og problemer ved anvendelsen 

af standarder som nye beslutningspræmisser. Den gennemgående problematisering af 

standarderne blev af klinikerne tilskrevet standardernes manglende evne til at indfange de 

specifikke forskelligheder og dermed de ikke-trivielle situationer. Analysen viste, at DDKM i 

mange tilfælde ikke blev iagttaget af klinikerne som vellykkede beslutningspræmisser for 

deres beslutninger, hvorfor vi konkluderede, at forholdet mellem præmis og beslutning har 

været for simpelt tænkt i DDKM.   

Vi inddrog herefter en række nationale og internationale undersøgelser af 

erfaringer med standardisering og akkreditering. Disse erfaringer understøttede vores 

iagttagelser af pilottesten, som i mange tilfælde iagttog DDKM som utilstrækkelige 

beslutningspræmisser. Herefter beskrev vi den kliniske beslutningsteori, der ligesom 

klinikerne, påpegede skønnet.  

I analyse 3 har vi anvendt ny teori i form af filosofisk litteratur om dømmekraft 

til at belyse en blindhed i Luhmanns systemteori. Hos Luhmann kan vi ikke indfange 

hvordan der selekteres. I vores analyse af dømmekraftlitteraturen fremskrev vi et mere 

udfoldet sprog for dømmekraft som selektionsmekanisme. Vi brugte dømmekraftbegrebet til 

at udfolde et sprog, som kunne formulere aspekter ved kliniske beslutninger, der ikke tages 
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højde for i DDKM. Med den filosofiske dømmekraft kunne vi udfolde dømmekraft hos 

Aristoteles som en etisk dyd og dermed et ideal for klinikernes selvforståelse, hos Kant som 

en evne til at sammenbinde det almene og det specifikke og hos Kirkeby som en evne til at 

foregribe konflikter gennem overblik. Vi brugte Kants bestemmelse til at give dømmekraft en 

funktionel anvendelse som koblingsmekanisme mellem noget specifikt og noget alment og 

dermed belyse, hvordan der selekteres. Dette var netop Luhmanns blindhed. Herefter 

diskuterede vi dømmekraftens mulighedsbetingelser i DDKM og foreslog, hvordan en 

filosofisk udfoldelse af dømmekraft kunne give klinikerne det nødvendige sprog for de 

kliniske kompetencer, som overses i DDKM. 

Vores analyser beskriver tilsammen forholdet mellem beslutninger og 

beslutningspræmisser på tre forskellige måder: Sat på spidsen tænker standarder forholdet 

som en direkte overførsel af information fra standarder til beslutninger.  

Hos Luhmann vægtes kontingensen, idet selektionen sker blandt en pool af 

mulige beslutningspræmisser, hvoraf standarderne blot udgør én præmis.  

Dømmekraft kan udgøre en tredje måde at beskrive forholdet mellem 

beslutninger og præmisser: Her selekteres også fra en pool af mulige beslutningspræmisser, 

men dømmekraften går forud for enhver beslutning som en selekterende mekanisme, der 

udvælger én bestemt præmis blandt mange mulige.  
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Reflekterende efterskrift 
Gennem udarbejdelsen af specialet har vi løbende forholdt os til forskellig litteratur om både 

dømmekraft, akkreditering, beslutningsteori og kvalitet. I det følgende vil vi ikke forsøge at 

skabe et overblik over disse hver især omfattende emner, men i stedet fremlægge den 

litteratur, som har været til størst inspiration for vores speciale. Herudover vil vi reflektere 

over, hvilke konsekvenser vores analytiske valg og fravalg har haft på specialets endelige 

udformning. Særligt vores kombination af sociologisk systemteori og filosofisk litteratur om 

dømmekraft vil vi reflektere over. Dette afsnit har derfor to funktioner: For det første vil vi 

forholde os til det vidensfelt, som vores speciale har ladet sig inspirere af gennem empiriske 

og teoretiske valg og fravalg. For det andet vil vi lave en metarefleksion over hvordan vores 

speciale adskiller sig fra den traditionelle specialeform, og hvilke konsekvenser disse valg 

har haft. 

 

Valg af analysegenstand 
Specialets grundlæggende undren har hele tiden været forholdet mellem dømmekraft og 

standarder. Det var vores antagelse, at der i denne relation lå et spændingsforhold eller 

modsætningsforhold mellem standarder forstået som en fastlagt regelfølge og dømmekraften, 

som opererer hvor der er tvivl. Denne antagelse blev bekræftet, da vi læste andres analyser af 

samme problemstilling i forskellige cases (f.eks. Højlund og la Cour, 2001; Dahler-Larsen, 

2008). Vi valgte at analysere denne problematik i en aktuel case af DDKMs indførelse i 

sundhedssektoren. Valget af sundhedssektoren og DDKM har lige fra vores første møde med 

klinisk praksis været forbundet med stor bekymring over mulighederne for iagttagelse. Den 

kliniske praksis er, ligesom enhver anden fagdisciplin, karakteriseret ved et ofte indforstået 

fagsprog med mange forkortelser (NIP, LUP etc.). Selv med adgang til klinikernes 

kommunikation kan det derfor være vanskeligt at forstå, hvad der foregår. Vanskelighederne 

bliver kun værre, hvis man ønsker at observere klinikernes praktiske anvendelse af 

henholdsvis standarder og dømmekraft. Vores valg af analysegenstand er derfor dels 

forbundet med aktualiteten af pilottesten, som medfører store forandringer for det danske 

sundhedsvæsen. Dels er det forbundet med en pragmatisk vurdering af, at vi ville have de 

bedste muligheder for at iagttage klinikernes iagttagelser af DDKM ved at observere deres 

møder om DDKM i stedet for selve beslutningskommunikationen i den kliniske praksis.  
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Ved at tage udgangspunkt i en empirisk case-analyse af pilottesten af DDKM adskiller vi os 

empirisk fra andre analyser af samme problemstilling. Vores tilgang til problematikken 

mellem dømmekraft og standarder adskiller sig også fra den store mængde af teoretiske 

analyser, som forbliver på et programmatisk niveau og fokuserer på konstitutive effekter 

(Højlund og la Cour, 2001; Thygesen, 2004; Dahler-Larsen, 2008). Disse analyser går typisk 

ud fra, at standarder har en indlejret rationalitet, som virker ind i den praksis, hvori de 

indsættes. Hermed kan man påpege sammenstød mellem en praksis og en bestemt 

standardrationalitet uden at skele til den faktiske praksis.  

 

Valg af teori 
Vi har i vores valg af teori bestræbt os på ikke at lade teorien determinere empirien. Særligt 

med Luhmanns systemteori er det meget let at lade teorien kontrollere empirien, når først 

maskineriet kører. Med et for stærkt analyseapparat risikerer man at handlingslamme 

empirien, når først analyserammerne er udlagt. De første overvejelser om teorivalg gik derfor 

i retning af Foucaults mindre anmassende analyseapparat. Det blev dog udskiftet med 

Luhmann efter at vi havde overværet et foredrag af Peter Dahler-Larsens om kvalitetens 

beskaffenhed efterfulgt af en læsning af Tobias Lindebergs Luhmann-inspirerede analyse af 

akkreditering på kvalitetsområdet. Vores teoriskift skyldes et grundlæggende krav om, at 

teorien skal kunne biddrage med analytisk interessante iagttagelser. Dahler-Larsen var en 

øjenåbner i forhold til problemstillingen og analysemulighederne. Lindeberg og andre 

systemteoretiske analyser viste, at empirien lod sig iagttage analytisk skarpt med systemteori 

i forhold til mange andre teorier. Vores inddragelse af filosofisk dømmekraft er en 

konsekvens af samme prioritering af forholdet mellem teori og empiri: teorien vælges og 

fastholdes i det omfang, den kan bidrage med analytisk interessante iagttagelser. Med 

systemteorien løb vi undervejs ind i en uønsket fastlåsning af empirien, hvor enhver 

iagttagelse blev til triviel registrering af teoriens forudsigelser. Vi gik derfor på teorijagt efter 

noget, som kunne udfolde dømmekraft bedre end i systemteorien. Undervejs var vi forbi 

Derrida og dekonstruktion, hvilket på mange måder ville være mere kompatibelt med 

Luhmanns systemteori (forskelsbegrebet samt det faktum, at Luhmann selv henviser til 

Derrida. Luhmanns forhold til bevidsthedsfilosofien er mere køligt). Vi hentede imidlertid 

inspiration i den klassiske filosofi og retorik, som beskæftiger sig indgående med 

dømmekraft ud fra mange forskellige perspektiver. Filosofien tilbød et andet og mere 

omfattende sprog for dømmekraft, som jo var vores grundlæggende empiriske undren. Hos 
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Aristoteles og Kant samt til dels hos Platon (eubulia) fandt vi nogle begreber, som kunne 

analysere videre på dømmekraften. Problemet var nu, at vi havde bevæget os ud på forbudt 

grund: Luhmann har afskrevet bevidsthedsfilosofien og Niels Åkerstrøm Andersen kalder 

subjektet for et semantisk trick i kommunikationen (la Cour ville formentlig have værre ting 

at sige, så ham har vi ikke forhørt os hos). Systemteori og bevidsthedsfilosofi var med andre 

ord ikke den mest oplagte teorikobling. Vores begrundelse for alligevel at kombinere dem er, 

at det kunne give nogle analytisk interessante iagttagelser, til trods for en mere skurrende 

teorikonstruktion. Fordelen har altså været, at kunne redde dømmekraften levende ud af det 

systemteoretiske apparat, hvor den var blevet til et interaktionssystem med systemirritationer 

og forskydninger. Eller til et tema i kommunikationen i stil med fødselsstandarder og andre 

temaer. Eftersom vi ønskede at bidrage til et sprog hos klinikerne, der kunne kaste lys over 

skjulte aspekter ved dømmekraften, ville dette være uheldigt. Det ville sandsynligvis ikke 

være noget klinikerne kunne knytte an til. Med filosofien fik vi et sprog for dømmekraft, som 

ikke var muligt med systemteorien. Vi foretog dog et kompromis for ikke at bryde 

fuldstændig med vores egne teoripræmisser. I vores læsning af dømmekraft, tog vi afsæt i en 

funktionel læsning, hvor vi læste dømmekraft som en relation mellem præmisser og 

beslutninger. Dette er ikke den måde dømmekraften bliver beskrevet i filosofien, men det 

passer sammen med systemteorien og var derfor en hensigtsmæssig læsning/tolkning af 

filosofisk litteratur om dømmekraft. 

 

I det følgende vil vi inddrage vores vigtigste inspirationskilder og kort diskutere hvor vi 

placerer os i forhold til dem. 

 
Tobias Lindeberg: Evaluative Technologies. Quality and the Multiplicity of Performance 

Lindeberg analyserer evalueringsteknologier. Han tager udgangspunkt i  den amerikanske 

evalueringsforsker Michael Powers analyser af revision og hvordan fænomener gøres 

målbare (Power, 2007). Herudover analyserer Lindeberg kvalitet systemteoretisk som et nyt 

selvstændigt funktionssystem. Herved spiller Luhmanns autopoiesis en afgørende rolle for 

forståelsen af hvordan kvalitetskontrol udbreder sig hastigt ved hele tiden at referere til sig 

selv. Lindeberg konkluderer at evaluative teknologier skaber sig selv gennem selvreference, 

og dermed udgør et selvstændigt funktionssystem i stil med økonomi, politik og religion 

(kapitel 11).  
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Mens Lindebergs analyse fokuserer på metastandarder og evalueringsteknologier, har vi 

fokus på en specifik standardiserings møde med praksis. Vi inddrager også et 

samfundsperspektiv ved at påpege, at DDKM er koblet til en række forskellige systemer. I 

denne koblingsanalyse læner vi os dog mere op ad Højlund og Knudsens koblingsanalyser 

(2008). Det systemteoretiske samfundsperspektiv forholder vi os kun indirekte til ved at 

antage eksistensen af systemer og en funktionel differentiering, som kan analyseres i 

kommunikationen. Også vores kvalitetsperspektiv er begrænset i forhold til både Lindeberg 

og Dahler-Larsen. Kvaliteten indgår som case, ikke som analytisk genstand i relation til 

evaluering og samfundet.  

  

Peter Dahler-Larsen: Kvalitetens beskaffenhed 

Dahler-Larsens analyse af kvalitetens frembrusen overalt og i særdeleshed i den offentlige 

sektor, har været til stor inspiration for såvel vores valg af problemstillinger som 

teorikonstruktion. Dahler-Larsen undersøger forskellige tilgange til kvalitetsevalueringer 

nationalt og internationalt. Han peger i den forbindelse på dømmekraftens vigtighed: 

”Spørgsmålet om , hvordan vi eventuelt tilrettelægger en national kvalitetsindsats, er derfor i 

dybeste forstand et praktisk spørgsmål, der også kræver dømmekraft” (Dahler-Larsen, 

2008:165).  Og videre: ”Formaliserede kvalitetssystemer må ikke blive en erstatning for den 

kyndige dømmekraft, men i stedet en støtte hertil” (Ibid. 165). I forhold til 

teorikonstruktionen minder vores teoriopbygning om Dahler-Larsens ved at afslutte med en 

filosofisk diskussion af dømmekraft. Metateoretisk har vi samme blanding af sociologi og 

filosofi. Hos Dahler-Larsen er det den italienske filosof Vattimo og hans ”svage tænkning” 

(pensiero debole), som inddrages i en diskussion af antikriteriologi og dømmekraft. Dahler-

Larsens afsluttende diskussion gør vi til vores hovedfokus – nemlig diskussionen af 

dømmekraft i relation til kvalitetsmåling. Dahler-Larsen undersøger sociologi på 

makroniveau, mens vores undersøgelser har været lokalt, empirisk funderede. 

I sin diskussion af antikriteriologi modstiller Dahler-Larsen dømmekraft med 

standarder funderet på kriterier (161-163). Han kan således sige, at dømmekraften ”nægter at 

operere med en skarp instrumentalisering af tilværelsen” (Ibid.: 163). Selvom vi benytter os 

af samme teoriramme i gennemgangen af dømmekraft, når vi frem til en andet end blot en 

modstilling af dømmekraft forstået som noget uden kriterier og evalueringsteknologi som 

streng regelfølgen. Dahler-Larsen advarer også om at idealisere dømmekraft og 

praksisbegrebet (Ibid.: 164-165), men falder i samme fælde, når han beskriver institutioner af 
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stor generøsitet, hvor ”tradition, ånd selektion, engagement og uprætentiøs seriøsitet” gør det 

ud for formelle kvalitetssystemer (Ibid.: 158, 159).  

Hos Dahler-Larsen er dømmekraft en modsætning til standardisering og noget, som man 

risikerer går tabt. Det er dømmekraftens fornemmeste funktion at pege på standardiseringens 

begrænsninger, da dømmekraften iagttager kvalitetens relativitet og partialitet (Ibid.: 166). 

Dahler-Larsen kritiserer også Lindeberg for at være mindre interesseret i praksis pga. 

systemperspektivet. Denne kritik har vi forsøgt at imødegå, ved at tage udgangspunkt i mødet 

med praksis.  

Vores analyse af dømmekraft adskiller sig ved at være styret af en funktionel 

læsestrategi, som undersøger dømmekraften, som en relation mellem præmisser og 

beslutninger. Dahler-Larsen formår heller ikke at forlade det programmatiske niveau, som 

han kritiserer systemteoretiske analyser for at forblive på. Vi er enige i hans kritik af andres 

begrænsninger, men mener, at han selv falder i samme fælde hvad angår det programmiske 

plan og den idealiserende tilgang til dømmekraft.  

 

Holger Højlund og Anders la Cour: Standardiseret omsorg og lovbestemt fleksibilitet  

Højlund og la Cour undersøger i deres systemteoretiske analyse af reformer i ældreplejen, 

hvordan man forsøger at skabe enhed på ældreområdet ved blandt andet at udvikle et fælles 

sprog. Det fælles sprog skabes ved at formalisere beslutningspræmisserne. Efterfølgende 

introduceres en lov om fleksibel hjemmehjælp, som skal gøre det muligt for 

hjemmehjælperen at træffe beslutninger, som afviger fra de prædefinerede 

beslutningspræmisser (Højlund og la Cour, 2004). Hermed forskydes ansvaret for 

beslutninger i højere grad til den fagprofessionelle, da en afvigelse fra 

beslutningspræmisserne (det prædefinerede) har hjemmel i den fagprofessionelles beslutning. 

Højlunds og la Cours pointe er, at udøvelse af dømmekraft bliver højrisikabel og, at de 

forskellige reforminitiativer skaber uforenelige forventninger til de fagprofessionelles roller.  

De sondrer mellem professionaliseret dømmekraft forstået som standarder, der er synlige for 

alle og situationel dømmekraft, som kun er synlig for de involverede parter. De peger på, at 

der er en risiko forbundet med at bryde en formaliseret standard. Beslutninger bindes hermed 

alene til den personlige dømmekraft, hvorfor ansvar bliver placeret hos én person. Vi har en 

problematik, som minder meget om denne analyse. Vi kunne derfor have valgt, at foretage en 

analog analyse på DDKM. Her kunne vi pege på det prædefinerede i standarderne og 

fokusere på en forøget rollekompleksitet hos klinikerne. Dømmekraften ville vi så kunne 
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iagttage som et interaktionssystem med modstridende forventningspres. Eftersom Højlund og 

la Cour bliver inden for rammerne af systemteori, bliver dømmekraft og den vanskelige 

beslutning forklaret med systemiske forventningspres i interaktionssystemer. Til forskel fra 

deres analyse, bruger vi dømmekraft til at argumentere for en blindhed i systemteorien og 

dermed åbne op for ny teori. Deres sigte er ikke en forståelse af, hvad dømmekraft er, men 

forholder sig i stedet til dømmekraft som et interaktionssystem, hvor der skabes forskellige 

forventningspres på grund af systemmekanismer.  

Selve dømmekraftsituationen er også anderledes end i vores empiri. I deres 

empiri er forholdet mellem udøvelse af dømmekraft og standardisering mere direkte. Der er 

en defineret situation, hvor en plejer skal foretage en konkret vurdering af en ældres behov 

samtidig med at følge et skema med opgavefunktioner. Dømmekraften bliver altså 

problematiseret direkte i forhold til det, at skulle foretage en konkret vurdering samtidig med 

at skulle leve op til fælles retningslinjer. I vores empiri er forholdet mellem dømmekraft og 

standarder mere indirekte. Vi iagttager, hvordan kvalitetsstandarder i mødet med klinikerne 

problematiserer klinikernes skøn og dømmekraft. Det er derfor i højere grad os, der fokuserer 

på netop relationen mellem dømmekraft og standard, end det er et direkte formål i 

standarderne. 

 

Peter Høilund og Søren Juul: Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde 

Høilund og Juul undersøger dømmekraft som en etisk dyd i relation til anerkendelse. De har 

en ikke-funktionel tilgang, som på forhånd vægter dømmekraft mere positivt end standarder. 

De undersøger en række svage klienter og deres krænkelseserfaringer ved at trække på den 

tyske filosof Axel Honneths tænkning om gensidig menneskelig anerkendelse som 

forudsætning for udvikling af selvidentitet og selvværd (Høilund og Juul, 2007). Hermed 

gøres anerkendelse det normative ideal for socialt arbejde. I deres behandling af dømmekraft 

reducerer de dømmekraften til Honneths anerkendelsesformer. Hermed kommer dømmekraft 

til at handle om, hvordan man dømmer i forhold til hinanden. Dette perspektiv er anderledes 

end vores, hvor vi går funktionelt til værks og kobler dømmekraft til erfaring, intuition og 

sensus communis.  

 

Morten Knudsen: Structural Couplings Between Organizations and Function Systems – 

Looking at Standards in Health Care 
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Knudsen har været til inspiration i forhold til både metode og emne. I  forhold til metode har 

Knudsen en anderledes tilgang end de førnævnte systemteoretiske analyser. Knudsens 

analyser tager også udgangspunkt i Luhmann, men fokuserer på beslutninger og en problem-

løsningsstruktur. I sin analyse af standarder i det danske sundhedssystem analyserer Knudsen 

standarder som mulige præmisser for beslutninger (2007: 119). Beslutninger analyseres som 

de emergerer i kommunikationen og ikke som individuelle valg (ibid: 116). Også standarder 

forstået som programmer henter vi herfra (ibid: 120). Knudsen iagttager beslutninger i 

relation til afparadoksering: Beslutningens kontingens, som altid medkommunikeres er det 

paradoksale (ibid: 116).  Afparadoksering sker ved af forskyde beslutningen til et mindre 

forstyrrende sted, hvor den ikke paralyserer kommunikationen (ibid: 117). Standardisering 

bliver i stigende grad vigtigt i forbindelse med afparadoksering af beslutninger (ibid: 118). 

For at overbevise må beslutningerne irriteres af standarderne (ibid: 119). Situationens 

usikkerhed kan ikke overvindes af standarder.  

Beslutninger medfører kontingens om forskydes til standarder, som irriterer beslutningerne. 

Desuden viser han, hvordan akkrediteringsstandarder kobler sig til forskellige 

funktionssystemer.  

Vores analyserapparat er meget inspireret af Knudsens Luhmann-tilgang. Til forskel fra 

Knudsen har vi taget udgangspunkt i empiriske observationer af en pilottest af DDKM og 

diskuteret dømmekraft ved at inddrage filosofisk litteratur. Hos Knudsen analyseres 

kommunikationen som forskydninger og afparadokseringer. Vores tilgang åbner for flere 

muligheder for en udfoldelse af dømmekraft.  
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Interview: 

Interview 1: Risikomanager, Herlev Hospital.   

Interview 2: Ledende oversygeplejerske på Onkologisk afdeling, Herlev Hospital.  

Interview 3: Kvalitetskoordinator på Gynækologisk afdeling, Roskilde Sygehus.   

 

Observationer: 

Møde 1-4: Gynækologisk afdeling, Roskilde Sygehus. 

Møde 5: Neurologisk afdeling, Roskilde Sygehus.   
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Bilag 1: Kvalitetscirkel 
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Bilag 2: Standard 
Standardbetegnelse Beskriver akkrediteringsstandardens tema og titel samt nummer ud af det samlede antal 

akkrediteringsstandarder inden for det pågældende tema. 

Standard Beskriver det samlede mål for akkrediteringsstandarden. 

Standardens formål Beskriver formålet med akkrediteringsstandarden. 

Målgruppe Beskriver, hvem der har ansvaret for, at akkrediteringsstandarden efterleves. Initiativet til at implementere 
akkrediteringsstandarden påhviler ledelsen. Medarbejderne har et selvstændigt ansvar for, at 
akkrediteringsstandarden efterleves. 

Anvendelsesområde Beskriver, på hvilket organisatorisk niveau i institutionen akkrediteringsstandarden skal være 
implementeret og anvendt. 

Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin 

Trin 1:  
Retningsgivende  
dokumenter 

Trin 1 stiller krav om tilstedeværelse og indhold af retningsgivende dokumenter. Dette kan fx være et 
virksomhedsgrundlag, politikker, planer eller retningslinjer alt afhængig af akkrediteringsstandardens 
fokusområde. 
 
I akkrediteringsstandarderne stilles der som hovedregel ikke krav til, hvilket organisatorisk niveau der har 
ansvaret for udarbejdelsen af disse dokumenter. Ansvaret placeres derfor af ledelsen. Ofte er det placeret 
på institutionsniveau eller enhedsniveau, men det kan også i visse tilfælde være placeret på regionalt 
niveau.  
 
På trin 1 er der ofte indsat en vejledning, der uddyber kravene ved eksempler eller yderligere forklaringer. 
 
Retningsgivende dokumenters gyldighedsperiode  
Hvor lovgivning fastsætter tidsfrister, er disse gældende. Såfremt lovgivne tidsfrister ikke er angivet, skal 
de retningsgivende dokumenter, der indgår i Den Danske Kvalitetsmodel, revideres ved behov, så de er 
opdaterede - dog mindst hvert 3. år. Når der enkelte steder i akkrediteringsstandarderne angives, at fx 
virksomhedsgrundlaget skal ajourføres mindst hvert 4. år, skyldes dette, at virksomhedsgrundlaget 
revurderes i forbindelse med regionsrådsvalgene. 

Trin 2: 
Implementering og anvendelse af 
retningsgivende  
dokumenter 

Trin 2 stiller krav om kendskab til og implementering af de retningsgivende dokumenter. 
 
På trin 2 anvendes ofte betegnelsen: ”kender og anvender” for at understrege, at målgruppen både skal 
kende de retningsgivende dokumenter og arbejde efter dem. 

Trin 3:  
Kvalitetsovervågning 

Den krævede kvalitetsovervågning på trin 3 understøtter opfyldelse af akkrediteringsstandarden eller 
elementer af denne.  
 
Trin 3 omfatter bl.a. følgende datakilder: 
 Nationale kvalitetsdatabaser og NIP 
 Patientadministrative systemer 
 Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser 
 Logbøger 
 Utilsigtede hændelser i Dansk Patient-Sikkerheds-Database 
 Journalaudit 
 Observation 
 
Metoden til evaluering og hyppigheden af dataindsamlingen beskrives. 
 
Ved flere indikatorer er indsat en vejledning, der uddyber indikatoren ved eksempler eller forklaringer.  
 
Audit, datakilder og journalaudit er nærmere beskrevet i introduktionen samt i bilag 1, 2 og 3. 

Trin 4:  
Kvalitetsforbedring  
 

Trin 4 forudsætter, at data fra trin 3 analyseres og vurderes, samt at der på baggrund heraf træffes en 
ledelsesmæssig beslutning om, hvorvidt kvalitetsniveauet er tilfredsstillende, eller om der på baggrund af 
analysen skal iværksættes kvalitetsforbedrende tiltag, herunder om kvalitetsovervågningen skal 
intensiveres. 

Referencer Angiver udvalgte referencer til den pågældende akkrediteringsstandard. Referencerne består primært af 
dansk lovgivning, bekendtgørelser og referenceprogrammer. Der tilstræbes ikke udtømmende faglige 
referencer. 

 


