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English summary 

The project addresses the revision of the health educations which the Ministry of Higher Education and 

Science began in 2014. 

The Ministry wanted a revision with a high level of involvement from both recipients and University 

Colleges on a strategic level. 

This project attempts to perform a discourse analysis of the reports and notes which form the background 

for the revision. Furthermore, analysis with new-institutional theory of the process is included. A discursive 

battle is generated between discourses concerning a strong sense of professionalism and inter 

professionalism, which has consequences for the configuration of the health educations. 
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Hvad skal en sundhedsuddannet kunne?  

Projekt om de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. 

 

Indledning 

Globalisering, teknologiske og behandlingsmæssige nybrud samt demografiske og antropometriske og ikke 

mindst økonomiske forhold har igennem de seneste år givet grobund for flere rapporter og analyser samt 

debatter i relation til sundhed og sundhedsvæsen. I den forbindelse har forskellige både globale og 

nationale organisationer og aktører fokuseret på, hvad der er samfundsmæssigt behov for og økonomisk 

mulighed for. OECD udsendte i 2011 rapporten ”Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care”, 

en analyse, som er et bud på demografiske og behandlingsmæssige forhold, der bevirker en øgning i behov 

for beskæftigelse af plejepersonale og med en analyse af flere OECD-landes forholdsregler for at kunne 

møde denne udfordring. Flere lande, bl.a. Tyskland og Holland, havde tiltag med ændringer i 

uddannelsesniveauet hos sundhedspersonale og differentiering i en mere overordnet mellemlang 

videregående uddannet sundhedsprofessionsuddannelse og en plejeuddannelse med opgaveglidning til 

følge. EU har gennem Direktiv 2005/36/EF harmoniseret uddannelses- og autorisationsbevillinger, således 

at en dansk autoriseret sundhedsuddannet frit kan søge arbejde i EU og omvendt. Danmark har i forskellige 

tempi tilpasset sig ”Bologna-deklarationen”, som er et EU-initieret uddannelsesbegrebs-apparat bl.a. med 

ECTS-begrebet, der viser omfanget af indsats, der kræves i forskellige uddannelser og fag. 

De nuværende reformer af sundhedsuddannelserne kan ses på baggrund af, at man i Danmark i 2001 

ændrede de mellemlange videregående uddannelser til professionsbachelorer, og de mellemlange 

videregående uddannelser samledes i Centre for Videregående Uddannelser – CVU’er, som også fik 

mulighed for selvstændigt at udbyde efter-og videreuddannelse til faggrupperne. 

 I 2009 fik samtlige sundhedsuddannelser nye bekendtgørelser og studieordning, og et enkelt modul på 

samtlige uddannelser blev et fælles modul for alle de forskellige sundhedsuddannelser.1  Reformen var 

forudgået af en analyse fra Deloitte om behov i sundhedssektoren. På dette tidspunkt samledes alle 

sundheds- og velfærdsprofessionsbacheloruddannelser på professionshøjskoler, 

I 2013 flyttede professionsbacheloruddannelserne ministerium i forbindelse med regeringsskifte og 

omorganisering til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Samtidig fik professionshøjskolerne en ny 

stillingsstruktur. Der blev bl.a. oprettet ny stillingskategori – docenter, der skulle initiere praksisrettet 

                                                           
1 Sundhedsuddannelser i Danmark varierer lidt i definition. Der skelnes mellem kortere videregående uddannelser 
som SOSU-assistenter, tandteknikere og professionsbacheloruddannelserne: sygeplejerske, fysioterapeut, 
ergoterapeut, psykomotoriker, bioanalytiker, jordemoder, radiograf, sundheds- og ernæringsbachelorer og også 
mellem universitetsuddannelserne som læge, farmaceut, tandlæge.  
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forskning med base på professionshøjskolerne. Dertil kom en forskningsbevilling til de 8 

professionshøjskoler. Der har således i Danmark og i hele EU været en bevægelse mod mere akademisering 

af professionsbachelorerne - de mellemlange videregående uddannelser.2 

Den politiske debat i Danmark om de store udfordringer i sundhedsvæsenet med en aldrende befolkning, 

flere kronisk syge, dyrere medicin og behandlinger samt effektiviseringer og få ”liggedage” på hospitalerne 

med dertil kommende udfordringer i kommunerne har bl.a. betydet, at både Danske Regioner (DR) og 

Kommunernes Landsforening (KL) har udgivet rapporter med analyser af behov for 

sundhedsuddannelserne. 

I 2014 udsendte Uddannelses- og Forskningsministeriet en pressemeddelelse om en revision af de 

mellemlange videregående sundhedsuddannelser: 

”Uddannelsesminister Morten Østergaard fremhæver, at de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer 

er helt afgørende for kvaliteten af den behandling, sundhedssystemet kan tilbyde i fremtiden. Det gælder 

både på sygehusene og i kommunerne.  Efter en reform af læreruddannelsen og pædagoguddannelsen er 

tiden nu kommet til at se på sundhedsuddannelserne. Udviklingen i sundhedsvæsenet går stærkt. Ændret 

demografi, etablering af supersygehuse og kortere gennemsnitlige indlæggelsestider gør det nødvendigt at 

gå de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser efter i sømmene og se, om de på alle måder lever 

op til fremtidens krav eller kan blive endnu bedre”. 

Undervisningsministeriet påbegyndte i 2014 et undersøgelsesarbejde i relation til den kommende revision. 

Et konsulentfirma "New Insight" søgte gennem interview af interessenter og litteraturgennemgang at 

afsøge behovet for sundhedsprofessionelles virke i 2020, og det udmøntedes i rapporten 

"Uddannelsesfremsyn for sundhedsprofessionelle med særligt fokus på professionsbacheloruddannelserne". 

(New insight 2015) 

Ovenstående tiltag fik forskellige interessegrupper i feltet til at reagere, og Sundhedskartellet, som er en 

samling af de sundhedsprofessionelle fagorganisationer, ønskede at supplere dette arbejde og iværksatte 

selv en tilsvarende undersøgelse ved konsulentfirmaet "Implement", der publicerede rapporten "Kompleks 

fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle" (Implement 2015). 

Danske Regioner (DR) og Kommunernes Landsforening (KL) havde i hhv. 2012 og 2013 udgivet 

visionspapirer for uddannelserne i sundhedsvæsnet, der dog ikke kun berørte professionsbachelorerne, 

men også inddrog andre uddannelsesgrupper som læger og social- og sundhedsassistenter. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet ønskede en proces for denne revision, der inddrog Danske Regioner, 

Kommunernes Landsforening, Professionshøjskolernes rektorkollegium, Sundhedskartellet, 

                                                           
2 Professionsbachelorer er et dansk fænomen, i øvrige lande er University College uddannelser, ofte indlejret i 
universiteterne, med forskellige muligheder for overbygningsuddannelser. 
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Sundhedsstyrelsen og studerende ved de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, men skulle 

udføres af ministeriet og professionshøjskolernes rektorat.  

Man opstillede en række fora, der skulle give input til arbejdet med nye bekendtgørelser og 

studieordninger. 

 ”en styregruppe, der har det overordnede ansvar for godkendelse af tids- plan, indhold i nyudviklede 

uddannelser mm., 

 en koordinationsgruppe, der har ansvaret for at sikre parallel udvikling af uddannelser og 

uddannelseselementer på tværs af uddannelserne, samt 

 en række udviklingsgrupper, der skal forestå den konkrete uddannelsesbeskrivelse. Antallet af 

udviklingsgrupper er ikke fastlagt ved projektstart. 

 

(Uddannelses- og Forskningsministeriets invitation til deltagelse i projekt om videreudvikling af de sundhedsfaglige 

professionsuddannelser 25.11. 2014) 

 

Nedenfor er en oversigt over de nedsatte udvalg, suppleret med professionshøjskolernes egen organisering 

(med rødt) produceret af UPU, det uddannelsespolitiske udvalg i rektoratet for professionshøjskolerne. 
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En styregruppe skulle være tovholder i processen og samtidig være styrende i forhold til, at der arbejdes ud 

fra de kommissorier, de forskellige grupper havde fået. Der arbejdedes simultant med lovgivning og 

bekendtgørelser. I ad hoc-grupper på tværs af uddannelserne og uddannelsesinstitutionerne arbejdedes 

med forskellige kompetencebehov. I de enkelte monofaglige grupper arbejdedes der med en 

dimittendprofil samt med slutkompetencer for uddannelserne. Dette arbejde skulle ifølge kommissorium 

gøres ud fra kompetencebehov og beskrivelser på baggrund af rapporterne fra New Insight, Implement, DR 

og KL. 

Tilrettelæggelsen af processen trak ud pga. ministerændring i februar 2014 og regeringsskifte i juni 2015. 

De forskellige sundhedsprofessionsuddannelser var nationalt organiseret i ledernetværk, som alle ønskede 

en fortsættelse af de nationale studieordninger, da flere af uddannelserne var autorisationsgivende, og at 

det i Danmark er en bestået uddannelse, der er baggrunden for autorisation fra sundhedsmyndighederne.  

I processen med input til nye bekendtgørelser og studieordninger arbejdede de forskellige arbejdsgrupper 

på forskellige niveauer, samtidig med at professionshøjskolerne havde en parallel organisering, hvor en 

gruppe af chefer fra de forskellige professionshøjskoler og de nationale ledernetværk fra de forskellige 

professionsuddannelser holdt møder for at aligne input i processen. 

En af uenighederne var, også internt, om de respektive uddannelser skulle have nationale studieordninger, 

som sundhedsuddannelserne indtil da havde haft. 

Professionshøjskolernes rektorkollegium udtalte således i en pressemeddelelse i 2015: 

”Vores bekendtgørelser og studieordninger står derfor allerede i nogen grad som et svar på et lignende 

videngrundlag og forståelse af kompetencebehovet. Men der er klart også muligheder for forbedringer. Og 

en revision af samtlige sundhedsuddannelser på en gang vil give nogle muligheder for tiltag, som ellers ikke 

vil være mulige”. 

 

Professionshøjskolernes rektorat ønskede en større lokal institutionel indflydelse og mente, at de nationale 

studieordninger var et problem for den lokale tilrettelæggelse. 

 

De enkelte uddannelsers faglige organisationer ønskede nationale studieordninger på baggrund af en 

diskussion om, hvorvidt tab af national studieordning ville betyde tab af den specifikke faglighed.  

For de enkelte uddannelser var der nedsat monofaglige arbejdsgrupper, der skulle udarbejde forslag til 

dimittendprofiler samt kompetencemål for den færdiguddannede sundhedsprofession. I flere af 

uddannelserne undredes man over, at en revision var påkrævet, idet man fandt, at de gældende 

studieordninger var fleksible og inkorporerede mulighed for integration af nye tiltag og forandringer. 
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Som uddannelsesleder på en lille faguddannelse, nemlig jordemoderuddannelsen, har jeg været tæt på 

selve udarbejdelsen af nye bekendtgørelser. Ledernetværket består af tre uddannelsesledere/studieledere, 

fordi der er tre udbud af uddannelsen i Danmark, der tilsammen uddanner 180 jordemødre på årsbasis. 

Ledernetværkene har haft en fortravlet periode med deltagelse i udarbejdelsen af de bundne opgaver, der 

kom fra ministeriet i forbindelse med de monofaglige gruppers arbejde. Studie- og uddannelseslederne for 

jordemoderuddannelsen har haft svært ved at navigere i forhold til, at krav til nye bekendtgørelser for 

sundhedsuddannelserne hele tiden ændrede sig, hvilket har betydet, at ledernetværk og den monofaglige 

arbejdsgruppe har måttet ændre input til bekendtgørelse fem gange, senest efter at bekendtgørelse var 

udgivet på retsinformation. Denne procedure har fået flere af sundhedsuddannelsernes ledernetværk til at 

undre sig over, hvad der egentlig er sket i forløbet. Flere sundhedsuddannelser og i særdeleshed 

jordemoderuddannelsen er uddannelser med et udbygget curriculum og udbredt stoftrængsel, og 

uddannelserne er derfor tillige bekymret i forhold til dimittendernes kompetencer, hvis der tilfældigt og 

ikke velbegrundet ændres i uddannelserne. 

Det er ikke umiddelbart tydeligt, hvilke konkrete ændringer i sundhedssektoren, en revision af de 

sundhedsfaglige professionsuddannelser sigter mod. I processen er der i det skriftlige materiale 

terminologier præget af både gamle og nye begreber, der ikke nødvendigvis er konsensus om betydningen 

af, som eksempelvis kvalitet, ressourcer, mestring, teknologi, effektivisering, helhedsorientering, 

tværprofessionalitet, brugerinvolvering, risikoprofil mv.  

Det fremstår i de forskellige rapporter og oplæg til revisionsprocessen, som om der er en generel 

usikkerhed om sundhedssektoren i fremtiden; hvor der både ses store udfordringer med store økonomiske 

belastninger, men også fremtidige muligheder for vækst i en globaliseret sundhedsøkonomi. Hvilke 

kompetencer fremtidens sundhedsprofessionelle egentlig skal have, relaterer sig til denne usikkerhed. Der 

tillægges umiddelbart tilsyneladende vidt forskellige betydninger i nogle af de begreber og termer, der 

benyttes i beskrivelsen af området og kompetencerne. Det giver de enkelte sundhedsuddannelser en særlig 

udfordring i udarbejdelsen af studieordninger og tilrettelæggelse af uddannelserne. 

Dette fører frem til følgende problemformulering: 

Hvilke kampe om beslutninger relateret til indhold og udvikling af de sundhedsprofessionelles kompetencer 

er i spil i uddannelsesrevisionen af sundhedsuddannelserne; 

 Hvilke diskurser viser sig i processen med revision af sundhedsuddannelserne, og hvilke interessenter 

knytter sig til disse? 

 Hvad er indholdet af diskussioner om tværprofessionalitet og professionsfaglighed, som til stadighed er 

fremsagt i de diskursive kampe i relation til sundhedsuddannelserne? 
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 Hvordan kan de enkelte uddannelser og uddannelsesledere forholde sig til de forskelligrettede diskurser 

og forskellige interessenter i arbejdet med udformningen af bekendtgørelser og studieordninger for 

uddannelserne?   

 

Afgrænsning og beskrivelse af fremgangsmåde:   

Med denne diskursive tilgang er genstandsfelt og diskurser dynamisk konstituerende for hinanden. Jeg vil 

forsøge at afgrænse genstandsfeltet som den proces, der er startet og iværksat af Undervisnings- og 

Forskningsministeriet i forbindelse med revision af sundhedsuddannelserne.  

Tidslinje med inddeling af processen i to dele; en produktionsproces og konsumptionsproces: 

 

 

De analytisk fremkomne diskursordner vil begrænses af det empiriske materiale, idet rammen for empirien 

er det materiale, der formelt er i brug i denne proces, altså de officielt tilgængelige rapporter, det 

materiale, alle arbejdsgrupperne har haft tilgang til, samt i forhold til analyse af et enkelt semistruktureret 

interview af en konsulent med tæt tilknytning til ledelsen af processen. 

Rammen vil dog også qua Faircloughs analysetilgang være, at der er og har været tre "nutidige" 

transnationale udbredte samfundsmæssige diskursive forandringer på det generelle samfundsmæssige 

plan: De tre generelle diskursive forandringer er: Demokratisering, varegørelse og teknologisering af 

diskurs. Dette har betydning for den tekstproduktion, der er med i processen. Jeg benytter begrebet 

diskursive kampe, idet det er disse kampe om, hvad en diskurs faktisk konstituerer af forståelser og tiltag, 

som er der, hvor man kan se, hvad en kamp om hegemoni kan have af indflydelse på praksis. 
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Min analyse vil være en dokumentanalyse (tekstanalyse). Som Justesen og Mik-Meyer (2010) beskriver, er 

dokumentanalyse som kvalitativ metode ofte anvendelig i relation til organisations- og ledelsesområdet, da 

dokumenter ofte udgør væsentlige elementer i organisationers arbejde.   

Jeg vil forsøge med en opdeling af en produktionsproces og en konsumptionsproces som en teoretisk 

skelnen mellem, hvordan selve revisionsarbejdets ramme produceres, og hvordan det udvikler sig konkret i 

de enkelte uddannelser. Disse processer kører mere eller mindre kronologisk, men har alligevel en gensidig 

påvirkning og kan ikke nødvendigvis fuldstændig opdeles.  

Jeg vil forsøge at analysere den diskursive produktionsproces som en proces med høj grad af 

intertekstualitet, hvor et større netværk af tekster har dialektisk indvirkning på hinanden og former 

processen, ligesom jeg vil forsøge at se på konsumptionsdelen af processen som en dialektisk proces 

mellem de forskellige aktører. Der er i hele processen tale om meget forskelligartede dokumenter: 

rapporter fra konsulentfirmaer, dokumenter med politisk formål fra interesseorganisationer, 

styringsdokumenter fra ministerier og styrelser samt interne procesdokumenter fra professionshøjskoler 

samt en hjemmeside om projektet. Det er derfor dokumenter inden for forskellige genrer med forskellig 

karakter.  

Jeg vil forsøge at udføre en analyse med en diskursiv tilgang af tekster og begreber i processen samt deres 

indvirkning på de konkrete processer med udviklingen af nye studieordninger. Jeg har desuden udført et 

kvalitativt interview af en central, men neutral konsulent i processen. Dette især med henblik på at 

distancere mig til egen tilgang i processen. 

Når analysen af diskurser er udarbejdet, vil jeg benytte ny institutionel teori til at forsøge at anskueliggøre 

de forskellige interessenters bevæggrunde for etablering og involvering i processen. Som teoretisk 

inspiration til en diskussion af fortolkningen og hypotesen vil jeg benytte elementer fra ny institutionel 

teori. Jeg vil diskutere mine fund i relation til isomorfi-begrebet, som beskrives af Dimaggio og Powell som 

”en tvangsmæssig proces, der tvinger en enhed i en population til at efterligne andre enheder, som er stillet 

overfor de samme miljøbetingelser ”3.  Jeg vil diskutere, om der er elementer i den nye institutionelle 

tilgang, der er anvendelig i relation til en forståelse af problemfeltet, da der tilsyneladende på 

institutionsniveau er stor usikkerhed om behovet for revisionen, og nyinstitutionel teori måske kan 

frembringe forståelser af samspil mellem institutioner i den moderne offentlige sektor. Som element i 

diskussionen af behov for ændringer i uddannelserne vil jeg i øvrigt inddrage Sine Lehn-Christensen om 

tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis. Der er kun meget lidt forskning inden for det 

tværprofessionelle samarbejde i sundhedssektoren i Danmark, hvor Sine Lehn-Christensen er en af de få, 

der har forsket inden for dette felt. 

                                                           
3 Citeret i: Borum, F. & A. Reff Pedersen (2008). Fusioner, ledelse og fortællinger.   
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Teoretisk tilgang 

 

Diskursanalyse: 

Begrebet diskurs er i dag et begreb, der bruges bredt og alment i debatter. Diskursteori har historisk 

baggrund i det, der også er blevet kaldt ”den sproglige vending”, som bl.a. udvikledes i et opgør med den 

positivistiske tænkning, der tilbage i 1900-tallets begyndelse dominerede forskningen. Wittgensteins 

teorier om, hvordan sprog kan forstås som konstruerende for menneskers virkelighed gennem socialt 

betinget sprogspil, var banebrydende og en ny anti-essentialistisk tilgang, som blev forløber for udviklingen 

af nutidige diskursteorier, hvor særlig Foucaults værker er brugt i konstruktivistiske og 

socialkonstruktivistiske tilgange. 

I dette projekt vil jeg benytte Laclau og Mouffes diskursanalytiske begreber fra Klara Boms 

”Diskursanalytisk metode” (2015). Jeg vil bruge begreberne som retningsgivende begreber i tekstanalysen 

som en slags værktøj til at åbne analysen af teksternes diskursive indhold. Jeg vil så benytte dette greb i en 

analyse, der tager udgangspunkt i Norman Faircloughs (”Kritisk diskursanalyse” 2008(1992). 

Videnskabsteoretisk udgangspunkt med denne meget åbne diskursive tilgang er som udgangspunkt 

konstruktivistisk, men ved at benytte Fairclough, som har et præg af kritisk teori og dermed realisme, vil 

tilgangen være et sted på vej fra realisme til konstruktivisme. Konstruktivistisk, idet processen ses som både 

konstitutativ og dialektisk kreativ på samme tid. Realistisk, fordi Faircloughs benyttelse af diskursive kampe 

også indeholder et magtbegreb med en realistisk præget baggrund, vel vidende at denne tilgang til 

diskursiv kamp kan være befordrende for en analyse af, hvad der "naturaliseres", men samtidig ikke 

rummer en mere udfoldet magtbegrebs-analytisk tilgang. 

For Fairclough er der i modsætning til den præmis, Laclau og Mouffes teori arbejder med – at alt 

meningsgivende er diskursivt, også ikke-diskursive - mere materielt betingede forhold.  Denne forskellige 

ontologiske baggrund vil dog ikke have betydning for nærværende pragmatisk positionerede projekt. 

Laclou og Mouffes teori benyttes som retningsgivende begreber for at fremanalysere diskurser i teksterne, 

som så videreanalyseres i Faircloughs dynamiske forståelse af diskurser i tekster, og det dialektiske samspil 

med den sociale og praktiske virkelighed. Diskursiv reproduktion og forandring vil fremkomme som 

relationerne mellem de forskellige diskurser og relationerne til den sociale praksis. En diskursiv kamp.  

At benytte Laclou og Mouffes begreber som retningsgivende begreber i relation til at åbne diskursanalysen 

af teksterne i projektet og så analysere ud fra en Faircloughs forståelse af interteksttualitet og diskursive 

kampe og social praksis kan hævdes at være en multiperspektivistisk ramme analogt til en 

multiperspektivistisk ramme beskrevet i ”diskursanalyse som teori og metode” 2005 (1999) af Jørgensen og 

Philips. De beskriver udfordringerne i at benytte forskellige diskursteoretiske og i øvrigt andre tilgange med 
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andre ontologiske og epistemologiske tilgange. Det er det retningsgivende i selve identificeringen af 

diskursivt vigtige ord og begreber i empirien, som Laclou og Mouffes begreber bruges til i dette projekt. 

Samtidig udforskes diskursordnerne, interteksttualitet, hegemoni og samspil med social praksis med 

Faircloughs teoretiske syn. Som yderligere analyse og diskussionsramme benyttes desuden nyinstitutionel 

teori. Grundlæggende ses de forskellige teoretiske tilgange at indeholde et overvejende konstruktivistisk 

videnskabsteoretisk ståsted, hvilket betyder, at det er muligt at benytte dem i sammen. 

 

Fairclough: kritisk diskursteori 

Jeg vil i denne analyse forsøge at analysere dokumenter og tekster fra processen med revision af 

sundhedsuddannelserne ud fra en kritisk diskursiv tilgang med inspiration fra Norman Fairclough.  

Fairclough er ikke i en dansk kontekst den gængse benyttede teoretiker i relation til diskursanalyse i 

nutiden. Fairclough vil med sin kritiske diskusteori søge at samarbejde den sproglige (linqvistiske) diskursive 

tilgang med en sociologisk forståelse, idet han udvikler en analyseramme, der kan ”anvendes i 

samfundsvidenskabelig forskning og særlig i i studiet af social forandring”(Fairclough 2008 s.15) 

Tilgangen er noget ideologisk baseret - ønske om social forandring, idet han kritiserer den lingqvistiske 

diskursforståelse for at overse den determinerende/konstituerende betydning i forhold til sociale 

strukturer og relationer mellem grupper i samfundet. Hans tilgang er mere materialistisk orienteret og i 

forhold til magtbegreb ikke på linje med moderne et magtbegreb som hos Foucoult, men placerer sig i en 

mere realistisk funderet magtopfattelse.  

Diskurs hos Fairclough er udtryk for en social praksis i modsætning til at se det som en individuel aktivitet. 

”Diskurs er en praksis, som ikke bare repræsenterer verden, men også giver verden betydning, konstituerer 

den og konstruerer den i mening”( Fairclough 2008 s.18). Samtidig rummer Faircloughs teori en dynamisk 

dimension, der giver den enkelte aktør en betydning i, hvordan en diskurs (fra tekster) bliver opfattet og 

brugt, ligesom han har et dynamisk syn på, hvordan tekster og diskurser interagerer og påvirker hinanden. 

Fairclough ser tre "nutidige" diskursive samfundsmæssige forandringstendenser på det generelle 

samfundsmæssige plan: 

 Demokratisering, som eksempelvis autonomi-gørelse af borgeren, eksempelvis patientrettigheder mv. 

 Varegørelse, eksempelvis udviklingen i forbindelse med bl.a. New Public Manegement. 

  Teknologisering af diskurs, eksempelvis bevidst benyttelse af diskurser til at fremme bestemte forhold. 

( Fairclough 208 s. 63) 

 

Han beskriver, hvordan han mener, at diskurs formes og begrænses i bredeste forstand af følgende: 

"Af klasse og andre sociale relationer på samfundsniveau 
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Af relationer, som er specifikke og for specifikke institutioner som retsvæsen og uddannelse 

Af klassifikationssystemer 

Af forskellige normer og konventioner både af diskursiv og ikke diskursiv art" Fairclough (2008 s.17). 

 

Fairclough forstår diskurs som samtidigt både konstruktiv og kreativ konstituerende. Han beskriver  

diskurser som konstruerende i relation til "sociale identiteter"(subjektpositioner), til sociale relationer 

mellem mennesker og til at konstruere videns- og betydningssystemer. En diskurs er kreativ konstituerende 

ved at reproducere samfundet, men kan også være forandrende af samfundet, idet diskurser er åbne over 

for transformation. 

Fairclough beskriver diskursiv praksis: "analyse af en specifik diskurs som et stykke diskursiv praksis 

fokuserer på processer som tekstproduktion, distribution og konsumtion. Alle disse processer er sociale og 

kræver reference til de særlige økonomiske, politiske og institutionelle rammer, indenfor hvilke diskurs 

genereres" (Fairclough 2008 s.27). 

Der analyseres tekster og deres indbyrdes diskursive relationer, og hvordan der trækkes på eksisterende 

diskurser i konsumtion og fortolkning. 

 

Faircloughs diskursteori er begrundet i en analyse af diskursiv forandring som en del af en social og kulturel 

forandring.  

"Det dialektiske perspektiv ser den diskursive praksis og den diskursive begivenhed som modsætninger i 

kamp, med et komplekst og variabelt modsætningsforhold til strukturerne, som i sig selv kun manifesterer 

en temporær, delvis og modsætningsfuld fasthed" (Fairclough 2008 s.2). 

Fairclough bruger begrebet hegemoni og hegemoniske kampe om diskurser og diskursive kampe om 

”magt”. En diskurs har hegemoni, når den forekommer så ”indlejret/naturlig”, at ingen sætter 

spørgsmålstegn ved den. 

Fairclough beskriver tre forhold i relation til hegemoni og hegemonisk kamp: artikulation, desartikulation 

og reartikulation: 

1. Der er et dialektisk forhold mellem diskursive strukturer og begivenheder.  

2. Diskursordener er ustabile konfigurationer af elementer. 

3. Man bør fokusere på intertekstualitet og hvordan tidlige tekster og konventioner artikuleres. 

 

Når jeg forsøger at anvende Fairclough, er det på baggrund af hans tilgang til de diskursive kampe om 

hegemoni, som jeg antager kan tydeliggøre, hvilke begreber og termer der er de centrale i de diskursive 
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kampe samt hvilke forståelser der fra forskellige interessenter lægges i disse. Fairclough taler om en 

tredimensionel diskursmodel.  

 

 

 

Fairclough beskriver, at "kritisk diskursanalyse" kan udforske spændingen mellem det socialt formede og 

det social konstituerende. (Fairclough s.121). 

Faircloughs diskursforståelse er mere dynamisk, idet den enkelte aktørs rolle eksisterer i dynamikken 

mellem de forskellige niveauer i analysen.   

Faircloughs analysemodel betyder, at på tekstniveau er det udelukkende teksten, der analyseres, den 

diskursive praksis undersøges gennem analyse af interaktion mellem de tre niveauer; hvilke diskurser 

teksten trækker på, hvordan diskurserne sættes i spil i forhold til hinanden, og hvordan det sociale og 

organisatoriske og institutionelle indvirker på diskursernes indhold. Iflg. Jørgensen og Philips skal - i et 

Fairclougs perspektiv - en diskursorden forstås som summen af diskurser, der bruges (trækkes på) indenfor 

et socialt domæne. Diskursordner kan således ses som ”Et domæne for potentielt kulturelt hegemoni, hvor 

de dominerende grupper kæmper om at hævde og bevare bestemte strukturer i og imellem dem” 

(Fairclough 1995 I Jørgensen og Philips 1999 s. 85) 

Sandra Taylor (Researching educational policy and change in new times 2007) har brugt Faircloughs diskursteori 

til analyse af uddannelsesudvikling I Queensland, Australien. Hun har argumenteret for, at kritisk 

diskursteori er velegnet til analyse af policy udvikling og implementering i nutiden. 

Hun beskriver, hvordan hun benytter Faircloughs diskursteori til at analysere, hvordan brug af diskurser 

benyttes til taktisk at have indflydelse på uddannelsesreformen i Queenslands i 1990. Den viser konkret, 

hvordan diskurs bruges i implementering af policy processer og reformer i nyere tid. Hun analyserer policy-

dokumenter og fremanalyserer nye diskurser og ”stilheder” for at finde diskursiv forandring i policy-

dokumenterne. Her finder hun eksempelvis konkret, at i ”fleksibilitetsdiskursen” fremstår fleksibilitet som 

en iboet værdsættelse af forandring og tilpasningsevne og kædes sammen med "livslang læring" og "et 

Figur fra Fairclough  2008 s.29 
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lærende samfund " samt globalisering, som en ”vigtig metaforisk ressource i de nuværende politikker” og 

som har en hegemonisk karakter. (Taylor 2007). 

 

Jeg vil bruge Faircloughs tilgang som ramme, men Laclou og Muffes begreber som konkret værktøj i 

analysen. Konkret vil jeg søge efter momenter, nodalpunkter og flydende betegnere med henvisning til 

Laclau og Mouffe fra Klara Bom (Bom 2015). 

 

Laclau og Mouffe   

Klara Bom beskriver i ”Diskursanalytisk metode”, hvordan man kan benytte begreberne og forståelsen af 

diskurs fra Laclau og Mouffes. Bom angiver, at Laclou og Mouffes diskursanalyse udelukkende beskæftiger 

sig med selve diskursens indhold og indbyrdes funktion, analysen er på den baggrund ”langt fra praksis” 

(Bom 2015 s.64). Det er iflg. Winter Jørgensen i ”Diskursanalyse som teori og metode” diskursanalysen 

formål at redegøre for det, der sker, når der kæmpes om, hvad ord og ordsammenstillinger har som 

betydning, og at opfange når betydninger bliver så konventionaliserede, at de opfattes som naturlige. 

Eksempelvis har der tidligere som noget klart objektivt og neutralt eksisteret en diagnose for 

homoseksualitet som en psykiatrisk lidelse. En diskurs giver gennem de betydningsgivende nodalpunkter 

meningen med sætningerne en fast betydning, i alt fald for en tid, da meningen fasttømres af den måde, 

andre ord og tegn knytter sig rundt om nodalpunkterne. Et nodalpunkt kan på den måde konstituere, 

hvordan andre ord og tegn kan give mening i en diskurs. Hvis bestikkelse er nodalpunktet i en diskurs om et 

afrikansk udviklingsland, vil det have betydning for forståelsen af eksempelvis et begreb som klankultur, 

som i en anden sammenhæng ville have en anden betydning. På den måde kan diskurs iflg. Winther 

Jørgensen forstås som en reduktion af muligheder for forståelsen af ord og tegn, når et tegn eller et begreb 

ved at være i en bestemt relation i en diskurs får en bestemt betydning. Laclou og Mouffe beskriver, at det, 

de kalder det konstitative ydre, er de tegn og begreber, der ved deres antagonisme til betydningen indenfor 

diskursen faktisk forstærker den. Iflg. Winther Jørgensen har Laclou og Mouffe ikke afgrænset, hvad et 

diskursivt felt er og derfor ikke forklaret, hvordan man afklarer, om det overhovedet er relevant at medtage 

forskellige ord og tegn i det konstitutative ydre. Her hjælper iflg. Winther Jørgens Faircloughs begreb 

diskursordner, idet der er tale om, at det er konkurrerende eller samtidige diskurser indenfor et afgrænset 

område. 

Bom mener, at Laclou og Mouffes diskursteori kan benyttes som retningsgivende begreber i kvalitative 

analyser. Hun beskriver, at der i deres forståelse af diskurs ligger den præmis, at alle udsagn er diskursive, 

og at ”en diskurs er en organiseret sprogligt funderet måde at tale om ting på” (Bom 2015s.12). Desuden, at 

der er fire centrale spørgsmål til en diskursanalyse: 
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 Hvem siger noget? 

 Hvad siges? 

 Hvordan siges det? 

 Hvem siges det til? (Bom 2015 s.12). 

 

Bom beskriver, at der er tre niveauer at udøve diskursanalyse på – oppefra og ned, diskursens indhold og 

funktion. Det er dette oppefra og ned-perspektiv, Laclou og Mouffes analyse har. Bom angiver endvidere et 

nedefra og op-perspektiv, som er produktionen af diskursen, og et midterperspektiv - den diskursive 

praksis. Det er dette midterperspektiv, altså hvordan diskurserne fungerer i praksis, som Faircloughs 

kritiske diskursteori er anvendeligt i.  

Bom beskriver, hvordan hun mener, man kan analysere med Laclau og Mouffes begreber som 

retningsgivende begreber. Hun bruger eksemplet med nodalpunktet: ”Dansk identitet”, hvor hun beskriver, 

hvordan det, der kaldes momenter, er beskrivende prædikater (eksempelvis ”kristen”). Disse organiseres 

om et nodalpunkt, som er et særligt magtfuldt moment. Når momenter i en ækvivalenskæde knyttes til 

nodalpunktet, bliver det noget af en diskurs. Et nodalpunkt kan godt være nodalpunkt i forskellige diskurser  

- så benævnes det ”en flydende betegner”. Der kan i relation til en ”flydende betegner” være ”kamp” om, 

hvilken diskurs den tilhører. (Bom 2015 s.36-37). Man kan afdække kampe om betydning gennem analyse 

af, hvilke tegn og begreber der lægger sig til den flydende betegner i de forskellige diskurser i 

diskursordnen.  

Iflg. Bom kan betegnelser, som er fravalgt i diskursen, kaldes elementer. Disse bliver det konstitutative ydre 

(ydre i forhold til diskursen). Der opstår en antagonisme, når forholdet mellem diskurs og konstitutative 

ydre er hos samme aktør (og der opstår dilemmaer i forhold til de diskurser, der er i det konstitutative ydre) 

(Bom 2015 s.41). Hvis en diskurs over længere tid har hegemoni, vil den være "objektiveret", hvilket 

betyder, at den er så naturaliseret, at den ikke længere er synlig.  I forhold til de bagvedliggende rapporter i 

relation til de nye sundhedsuddannelser kan Laclou og Mouffes retningsgivende begreber kortlægge 

nuancerne i de diskursive kampe, som er oplægget til arbejde med Faircloughs kritiske diskursteoretiske 

kortlægning af konsumptionsprocessen med arbejdet med nye sundhedsuddannelser. 

 

Nyinstitutionel teori 

I relation til de fremanalyserede diskurser i produktionsdelen - udviklingen af sundhedsuddannelserne og 

de implikationer, de har på konsumtionsdelen i praksis - implementering af nye studieordninger i analyse 

med Faircloughs model - vil jeg diskutere disse i lyset af isomorfi-begrebet fra ny institutionel teori. 
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Ny institutionalisme eller neo-institutionalisme er en teori, der fokuserer på at udvikle et sociologisk syn på 

institutioner - den måde, de interagerer og den måde, de påvirker samfundet.  

Ny institutionalisme antog i 80’erne en ny måde at anskue institutioner på uden for de traditionelle 

økonomiske forståelser ved at forklare, hvorfor og hvordan institutioner opstår på en bestemt måde inden 

for en given kontekst. Iflg. Meyer og Villadsen har nyinstitutionel teori særligt interesseret sig for to 

hovedspørgsmål: ”Hvorfor overlever og spredes tilsyneladende ineffektive organisationselementer og for 

det andet hvorfor ser vi en slående lighed i organisatoriske former og praksis? (Meyer og Villadsen 2007 

s.118). 

Moderne institutioner er udsat for et legitimitetspres, der kan stå i modsætning til institutionens 

organisation og påvirke, hvorfor det bliver en del af organisationernes udviklingsbetingelse at være følsom 

for og indoptage legitimitets-”krav”. Hvilket kan betyde, at organisationer og institutioner søger legitimitet 

og fokuserer på at leve op til og producerer legitimitetsmyter mere end rent faktisk 

virksomhedskerneformål. (ibid) 

Den er et empirisk begrundet opgør med mere rationelle forklaringer, som at udvikling af organisationer 

sker ud fra simpel konkurrence om det mest effektive system eller som en evolutionær lineær udvikling, 

ligesom den afviser forskellige magtteorier og påpeger de mange paradokser i institutioners udvikling. 

Ifølge Meyer og Villadsen er nyinstitutionel teori særlig følsom over for kultur og socialt konstruerede 

normer og derfor særlig velegnet i forhold til analyse af institutioner, der beskæftiger sig med sværere 

målbare produkter og leverancer som eksempelvis uddannelse. Ny institutionel teori beskæftiger sig ifølge 

flere teoretikere på et ”meso-niveau”, altså ikke på det samfundsmæssige makroniveau eller på den 

enkelte institutions eller organisations mikroniveau, men på den generelle udvikling af institutioner og 

organisationer og deres gensidige samspil og påvirkning af hinanden på dette ”meso-niveau”. 

Dimaggio og Powell har i ”The iron cage revisited: institutional isomorfism and collective rationality in 

organizational fields” (1983) beskæftiget sig med, hvad der gør organisationer ens. De påpeger, at 

rationalisme og bureaukratisering er ekspanderet fra det private marked til professioner og statslige 

organisationer.  

De beskriver, at der har været forskningsmæssig opmærksomhed på forskellighed i organisationer og 

organisationsformer og ikke fokus på, hvor ens organisationer blev. De beskriver som eksempel dét, at ”The 

American College Textbook” fra at have været publikationer i mange udgaver i 1982 kun var i to udgaver, 

den store generalistiske og den mindre specialiserede. Dimaggio og Powell mener, at der opbygges et 

organisationsmæssigt felt gennem mange mindre organisationers udviklingsarbejde og harmonisering af 

disse forskellige organisationer. De argumenterer for, at der findes to former for isomorfisme; den 

konkurrerende og den institutionelle. Dertil bruger de Aldridges (1979), der mener, at den største faktor, 



15 
 

som organisationers skal have med i deres overvejelser, er andre organisationer. ”Organisationer 

konkurrerer ikke kun for kunder og ressourcer, men også for legitimitet og for både økonomiske og social 

”fitness”” (Dimaggio og Powell 1983). De mener, at begrebet institutionel isomorfisme er et centralt begreb 

for at forstå moderne organisationer. De bemærker, at så snart en type af organisationer fremkommer som 

et felt, opstår der et paradoks: at mens der arbejdes for at forandre organisationerne, bliver de mere og 

mere ens. De beskæftiger sig med et isomorfi-begreb og beskriver tre isomorfi-processer i: tvangsmæssig, 

mimetisk og normativ isomorfi. 

 Tvangsmæssig isomorfi er, når der er tale om direkte og indirekte pres; politiske bestemmelser, 

lovgivning, pres fra bevilligende myndigheder mm. 

 Mimetisk isomorfisme, når der er stor usikkerhed om mål og midler, uklare målsætninger, kan imitation 

af andre (tilsyneladende) succesfyldte organisationer blive en strategi, 

 Normative isomorfisme, pres gennem faglige netværk, uddannelsesinstitutioner, konsulentfirmaer, der 

socialiserer til bestemte holdninger og normer, herunder bestemte organisationsmodeller osv. 

De tre former interagerer rent empirisk, men har forskellige forhold og får forskellige betydninger. 

I relation til tvangsmæssig isomorfisme er der tale om både rent lovgivnings- og internationale og statslige 

styringsmekanismer, både som økonomiske og politisk rammesætning, men også på mere håndfaste pres 

fra eksempelvis brugere af institutioner og organisationer.  

I mimetisk isomorfisme er usikkerhed en meget stærk faktor, når organisationsteknologier er svære at 

implementere, når målene er uklare, og når omgivelserne giver symbolsk usikkerhed, er trangen til 

mimetisk adfærd (efterligning) almindelig. I denne forbindelse kommer også brug af konsulenter, som ofte 

kommer med samme løsninger, ind om en faktor. På globalt plan mener Demaggio og Powell at kunne se, 

at små stater/lande er langt mere isomorfiske end store, hvilket skulle forklare isomorfi som en løsning ved 

usikkerhed. 

Normativ isomorfisme er primært associeret ved professioners kraft i forhold til at bestemme over 

produktionen af professioner og ved at etablere en kognitiv og legitim base for deres profession. Men dette 

er dog minimeret af, at de professionelle i organisationer må gå på kompromis med klienter, chefer og 

offentlige reguleringer, de mener, at den største vækst har været i organisations-professionelle som ledelse 

og ledelses-understøttelse. De mener, at professionelle er underlagt de samme ”krav” om mimetics 

tilpasning som organisationer. Dimaggio og Powell påpeger, at der er en stor ensartethed og kontrol i 

forhold til ledende positioner i undervisningsinstitutioner. 

Hvad kan forudsige isomorfisk forandring? Dimaggio og Powell opstiller flere hypoteser. De deler det op i 

tegn på organisationsniveau og tegn på områdeniveau. 
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På organisationsniveau: Afhængighed af andre organisationer, centralisering der giver afhængighed af 

samme bidragsyder, usikkerhed i organisationen i forhold til retning og mål, tvetydige mål for 

organisationen, basering på akademiske kvalifikationer (socialisering fra universiteterne), høj grad af brug 

af konsulent- og rådgivningsfirmaer. 

På områdeniveau: Centralisering af ressourcer til et område, afhængighed af statslig regulering, hurtigere 

isomorfi-tendens, hvis der er få anderledes organisationsmodeller i et område, usikkerhed i relation til 

teknologier og mål i et område, høj grad af professionalisering inden for et område, høj grad af structuation 

i et område. 

Blikket er processuelt og dynamisk og får på den måde fremlagt et billede af forskellige ”kræfter” og 

strukturelle forhold, der forudsætter og påvirker hinanden i et ikke altid logisk sammenhængsforhold på 

organisationsniveau i det moderne samfund.  Et syn på mesoniveau - altså på organisationsniveau. 

Iflg. Meyer og Rowin i ”Magtens former” af Meyer og Villadsen kan institutioner og organisationer benytte 

sig af dekobling som en art beskyttelse mod de isomorfistiske kræfter. Dekobling forstås som en måde at 

adskille processer og strukturer, som er rettet mod at afspejle normer i det institutionelle miljø fra de 

institutionaliserede arbejdsgange. Eksempelvis udvise uformel aktivitet i nogle sammenhænge og 

institutionelle legitime myter i andre. 
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Metode  

 

At forske i egen organisation  

Forskning i egen institution er en udfordring. Almindeligvis ønsker man i forskning at fjerne mulig 

skævvridning ved, at forskeren står så neutralt som muligt i det felt, der undersøges. Som beskrevet i 

”Anderledes tanker om liver i institutioner” (1993) af Ry Nielsen og Rap er det at forske i egen institution 

ikke særlig metodemæssigt velbeskrevet i Skandinavien. Der er især tale om ”forskerens” subjektive 

barriere bl.a. på baggrund af en ofte lang socialiseringsproces, som er svær at definere præcist hvad 

betyder for de indtryk, man som ”forsker” får. Samtidig med at den indsigt, man har indefra, giver en langt 

mere nuanceret og dyb forståelse for, hvad der foregår i organisationen, en ”hverdagsforståelse”, som ikke 

let får en stemme i forskningen. Engagement i organisationen kan både være en ulempe og en fordel, det 

kan være sværere at erkende, at forhold kan vise sig anderledes end ens forestilling, omvendt kan man 

have bedre adgang til information og forståelse af forhold. En måde at minimere risikoen for, at det kun er 

et indefra-perspektiv, man udfolder i sin forskning, er, at man bevidstgør sig selv om, hvordan ens 

opfattelse af organisationen egentlig er. Det er samtidig en forudsætning, at man distancerer sig selv ved at 

benytte teoretiske ”briller” i analyse af forholdene og i øvrigt forholde sig systematisk i empiri-indsamling. 

Som uddannelsesleder af en mindre professionsuddannelse har jeg en forforståelse præget af indsigt i de 

aktuelle sundhedsuddannelser, deres historik og i sundhedsuddannelsernes professionsidentitet. Jeg har 

som leder af en uddannelse med 50 % klinisk undervisning en tæt relation til praksis i sundhedssektoren og 

til ledere af hospitalsafdelinger, ligesom jeg har deltaget i forskelligt forsknings- og udviklingsarbejde i 

sektoren. Jeg er derfor ikke fri for at være ”part i sagen”. Dette er en forholdsvis stor barriere i forhold til at 

forholde sig åben og objektiv til tekster og proces, men samtidig en mulighed i forhold til at være tæt på 

den virkelighed – praksis og uddannelserne – det omhandler. 

Jeg vil forsøge at fjerne mig fra mit udgangspunkt gennem stringent struktureret analyse, hvor jeg vil have 

en særlig opmærksomhed, hvis der ikke viser sig elementer, der overrasker mig. Jeg vil desuden benytte en 

faktuel og en diskursiv analyse jf. Kvale og Brinkman af et semistrukturerede interview, af informant der har 

et delvist udefra-blik på processen, til at bidrage til og validere analysen. 

 

Analysemetode 

Med udgangspunkt i Faircloughs (2008) analysemodel vil jeg se på den beskrivende del, hvilket vil sige de 

rapporter, der danner grundlaget for proces med nye sundhedsuddannelser som produktionsprocessen og 
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benytte konsumptionsprocessen som en del af analysen til belysning af den enkelte 

professionsuddannelsers muligheder og barrierer for udvikling i denne proces. 

Helt konkret vil jeg i produktionsproces-delen forsøge at fremanalysere "nodalpunkter" samt "flydende 

betegnere", som er begreber hentet fra Laclau og Mouffe (1985 og 1990 i Bom 2015), for at kunne afgøre, 

hvilke begreber der anvendes, og det begrebsindhold, der "kæmpes" diskursivt om. I den konsumptions-

analyserende del vil jeg se på selve processens konkrete udtryk, på involvering af aktører og her analysere 

interne dokumenter, dels med udgangspunkt i det fremanalyserede, desuden med en analyse af et semi-

struktureret interview af en informant, der har haft en central position som konsulent, tæt på ministeriet 

og professionshøjskole-rektoratet, i processen. Konkret vil jeg i teksterne se på: 

 Hvilket nodalpunkt knyttes de flydende betegner sammen med? 

 Hvordan er diskursen konstrueret (herunder hvilke momenter knyttes nodalpunktet sammen med) 

 Hvilke relevante elementer indgår ikke i den diskursive konstruktion (herunder hvilke elementer befinder 

sig i det konstitutative ydre) 

 

Jeg har gennemlæst dokumenterne og i teksten farvelagt nodalpunkter og flydende betegnere. Nogen 

tekster er læst flere gange og korrigeret. For hvert nodalpunkt har jeg forsøgt at finde ækvivalens begreber 

og hvis muligt det konstitutative ydre. Desuden er tavshed, mål for diskursen, hvem teksten henvender sig 

til, hvilken tid der skrives i, hvem der skriver og genre, beskrevet. 

For hvert nodalpunkt er der opstillet følgende skema (bilag A og B): 

 

Flydende betegner:  

Konstitutative ydre 

(differenskæde) 

 

Ækvivalens begreber 

(momenter) 

 

Nodalpunkt  

Tavshed:  

Diskurs:  

Mål for diskursen:  

Analyse af tekst samlet: 

Genre: Hvem henvender teksten sig til, hvem skriver? 
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Analyse af interview af udvalgt relevant informant. 

Informanten i dette projekt er nøje udvalgt på grund af hans centrale position - og også derfor anonym. 

Flere interview ville have givet et helt andet og gyldigere input til dette projekt, men der er ikke tale om 

særlig mange i en sådan position, da de fleste andre involverede i processen har været det qua deres 

repræsentative position, hvorfor en samlet analyse ville være vanskelig under alle omstændigheder. Ikke 

desto mindre kan dette interview bruges både som en form for faktuelt interview; en stemme fra 

”maskinrummet” i processen, men også som et diskursivt interview, hvor processens diskurser 

fremkommer. Da det er semi-struktureret kvalitativt interview, der er transkriberet verbatimt, (dog er øh 

og lignende slettet, når der citeres i projektet) er det muligt at analysere interviewet og ikke udelukkende 

bruge det som information om processen, men også få indblik i de diskurser i relation til processen, som 

informanten trækker på. Analysen af interviewet vil være med inspiration fra ”Interview - en introduktion til 

et håndværk” 2008 af Kvale og Brinkmann.  De beskriver forskellige kvalitative interviewformer; 

Fokusgruppeinterviews, faktuelle interviews, begrebs-interviews, narrative interviews, diskursive interviews 

og konfronterende interviews. Desuden beskriver de, hvilken forberedelse og metode der bør benyttes for, 

at analyse af interviewet bliver så valid som mulig.  De beskriver, at der bør være en interviewguide med 

spørgsmål, der er udarbejdet på baggrund af forskningsspørgsmålet i en given undersøgelse. 

I dette projekt vil analysen bestå af en meningskategorisering i en faktuel analyse, som det fremstår hos 

informanten. Gennem en meningskondensering, for at omsætte al tekst til mindre enheder, og så 

fremanalysere temaer ved hjælp af en meningskategorisering (jf. Kvale og Brinkmann). Derefter analyseres 

dette i relation til de tidligere frembragte diskurser.  

Interview-guide (bilag 10) og analyse af verbatimt transkriberede interview (bilag 11) 

 På baggrund af dette samlede arbejde vil jeg formodentlig kunne frembringe en fortolkning og enten en 

hypotese eller en form for konklusion i relation til problemformuleringen. 

 

Empiri  

Udvælgelseskriteriet for empirien i projektet er det materiale, der af Styrelsen for videregående 

uddannelse er beskrevet som det materiale, der skal benyttes i udviklingen af studieordningerne på de 9 

involverede sundhedsuddannelser. Det drejer sig om fire rapporter, som er baggrundsmaterialet samt 

Styrelsen for videregående uddannelsers procespapirer samt professionshøjskolernes rektorats notater og 

et enkelt referat fra et styregruppemøde.  

Tidslinjen gentages her for overblikket skyld: 
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Det drejer sig om, de fire rapporter der primært analyseres i produktionsprocessen: 

Den af Ministeriet for Uddannelse og forskning bestilte rapport: 

"Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet med særligt fokus på professionsbacheloruddannelserne" New 

Insight 2015 

Sundhedskartellets bestilte rapport: 

"Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Om videreudvikling og forbedring af 

sundhedsuddannelserne Afrapportering af Sundhedskartellets uddannelsesprojekt" Implement 2015 

Danske Regioners rapport: 

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser - Uddannelsespolitisk oplæg", Danske Regioner 2012 

Kommunernes Landsforenings rapport: 

"Next Practice – Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser" Kommunernes 

Landsforening 2014 

 

Procespapirer, der er baggrund for konsumptionsprocessen 

6 procespapirer fra Styrelsen for Videregående uddannelser 

a) Projekt Videreudvikling af de sundhedsfaglige uddannelser 

b) Fælles udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser 

c) Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde 

d) Monofaglige udviklingsgruppers arbejde: leverancer, bemanding og proces 

e) Rammer og struktur for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser- ikrafttræden 

sommeren 2016 

http://www.regioner.dk/arbejdsgiver/~/media/10802CCC520F44F9B9C7267193375BCA.ashx
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f)  En styregruppes notater og referater fra Styrelsen for Videregående uddannelser (bilag 1 til 6) 

Notater fra Professionshøjskolernes sekretariat og fra professionshøjskolernes uddannelsespolitiske udvalg, 

Semi-struktureret interview med informant ”Karsten” og faktuel og meningskategoriseret analyse af dette. 

(bilag 12) 

 

 

Analyse af produktionsprocessen 

Produktionsprocessen er i det følgende forstået som den del af processen, hvor der udarbejdes de 

rapporter, der leder op til selve det konkrete arbejde med udformning af de nye sundhedsuddannelser, 

som i 2014 blev iværksat af ministeriet. Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har hver især 

som de første nemlig i 2012 og januar 2014 givet input til nye sundhedsuddannelser i offentliggjorte 

rapporter og har måske gennem dette tilskyndet ministeriets igangsættelse af revisionen. 

Analysen af produktionsprocessen omfatter i dette projekt fire rapporter fra henholdsvis New insight, 

Implement, DR og KL. Disse rapporter er analyseret enkeltvist ud fra metode beskrevet i metodeafsnit. Den 

største og bærende rapport bestilt af Uddannelses- og Forskningsministeriet i januar 2014 fra New Insight 

har fire nodalpunkter, for de øvrige er det stærkeste nodalpunkt brugt som analyseudgangspunkt. Disse 

analyser findes i bilag 9. Her fremstilles nedenfor 6 temaer fra disse analyser. 

De to store rapporter er udarbejdet med desk research og interview af centrale aktører i sundhedsvæsnet, 

både på strategisk og på praksis niveau, og som også er inddraget i DR’s og KL’s. På den måde er der en del 

samstemmende fund, idet man også har de samme kilder. Der er derfor også en grad af intertekstualitet, 

hvor man kan se, at de forskellige rapporter påvirker hinanden, også selvom New insights og Implements 

rapporter blev udgivet med 3 dages mellemrum. Eksempelvis har det at adressere ”kompetencer” som 

begreb, hvad enten man har villet definere begrebet eller bevidst valgt at undgå det, været en del af en 

form for intertekstualitet. Man kan også identificere ændringer i tid i begrebers udformning, eksempelvis er 

”tværfaglighed” ændret til eller suppleret med ”tværprofessionalitet” i de forskellige rapporter alt efter, 

hvornår de er udkommet. DR og KL er mindre, men også input på baggrund af egen research.  De fire 

rapporter introduceres her kort. 

1. New Insight: ”Fremsyn for sundhedsuddannelserne” 

 Kompetencebegreb forstås i rapporten som: 

”Kompetencer er de færdigheder, evner, viden, adfærd og holdninger, som er medvirkende til levering af de 

ønskede resultater og dermed arbejdsindsats.” (Fremsyn for Sundhedsuddannelserne. New Insight 2016 

s.28)  
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Desuden arbejder New Insight med begrebet generiske kompetencer, som er kompetencer, der kræves af 

alle sundhedsprofessionelle uanset fagspecifik kompetence. Der henvises bl.a. til OECD’s arbejde med 

kompetencebegreb i relation til PISA og generiske kompetencer i nutiden (OECD 2003). 

Desuden beskrives feltet således: 

 Der er et paradigmeskifte i gang i opfattelsen af sygdom og sundhed med større vægt på forebyggelse og 

mestring af egen sygdom.  

 Øget brug af teknologi, herunder massive offentlige og private patientdatasystemer, konvergerende 

medicinske teknologier (f.eks. sensorer til selvovervågning). 

 Der er et øget ressourcemæssigt pres på sundhedsvæsnet samtidig med øgede krav om produktivitet og 

kvalitet. 

 Skift fra universelt sundhedstilbud til differentieret sundhedstilbud. 

 Supersygehuse betyder strukturelle og organisatoriske forandringer. 

Dette giver behov for specifikke generiske kompetencer i alle sundhedsuddannelserne: 

Som de tre vigtigste nævnes: 

 At kunne kommunikere situationsbestemt 

 At kunne agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige siloer 

 At kunne opnå en professionel helhedsforståelse af den enkelte patients sundhedsudfordringer (New 

insight s.6) 

Desuden identificerer New Insight 7 centrale generiske kompetencer. 

 

2. Implement: ”Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle”  

Præmis for Implements undersøgelse, er, at man ikke har valgt at definere begreberne ”Viden, kompetence 

og færdigheder”, der er ”valgt at fokusere på generiske tendenser og faggruppe tværgående udfordringer 

og muligheder i forhold til de fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov. (Implement 2014) 

Desuden tages udgangspunkt i følgende forhold, der i rapporten er uddybet. Der er beskrevet store 

forventede ændringer i demografi, teknologi, struktur og økonomiske forhold. 

 Sundhedsvæsnet er tiltagende komplekst og under pres 

 Man kan ikke vide, hvad der sker af teknologiske udviklinger og i øvrigt af udviklinger og forandringer 

 Det kræver refleksivitet hos de sundhedsprofessionelle 

 

3. DR: ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser” 

Præmis for Danske Regioner er, at der er store ændringer i demografi og comorbiditet, høj aktivitet i 

sundhedsydelser, stram økonomi samt et øget fokus på kvalitet i sundhedsvæsnet. Der er krav om mere 



23 
 

brugerinddragelse, færre ”sengedage”, mere centralisering og mere specialisering, som tilsammen sætter 

sundhedsvæsnet under pres. Disse problemer i det nuværende sundhedsvæsen kan løses ved mere 

tværprofessionalitet og fleksibilitet (opgaveglidning). Fremtiden er uvis og kompleks. Der er derfor behov 

for mere forløbsorientring og samarbejde på tværs og anderledes uddannelser. Danske Regioner 

beskæftiger sig med alle sundhedsuddannelser, også lægeuddannelse og de sundhedsfaglige 

erhvervsuddannelser, desuden med organisatoriske og uddannelsesøkonomiske forhold. En 

nøglekompetence er samarbejde på tværs, kompetencebegreb italesættes ikke. 

 

4. KL: ”Next practice” 

Præmis for Kommunernes Landsforening er, at der er flere opgaver, som skal løses i det nære 

sundhedsvæsen.  Der skal øget samarbejde mellem kommunale funktioner, praktiserende læger og 

specialiserede sygehusafdelinger. Kommunerne ønsker en ny vision for rehabiliterings- og 

genoptræningsområdet. En stigende erkendelse af det store potentiale, som en helhedsorienteret 

rehabiliterings- og genoptræningsindsats har. Dette vil betyde øget effektivitet og et kvalitetsløft. 

Kompetencebegreb italesættes ikke. 

 

Diskurs om sundhedsvæsen og dets uddannelser 

Der viser sig i materialet en nogenlunde samlet diskurs, men med lidt forskellig vægtning af elementer fra 

de forskellige rapporter. 

Alle rapporter giver udtryk for en konsensus om en præmis med ændrede forhold i demografi og 

sygdomsbillede. Ændringer, der dels skyldes alder og forbedrede behandlingsmuligheder, men også 

ændringer i opfattelsen af sundhedsvæsnet opgave i forhold til ikke endnu syge borgere. Der tales om et 

paradigmeskifte i synet på sygdom i flere af rapporterne, hvor det, at man som borger ikke aktuelt er ”syg”, 

ikke betyder, at sundhedsvæsnet ikke har en sundhedsfremmende og forebyggende rolle i relation til 

befolkningen. Samtidig er der samstemmende en effektiviseringsdiskurs på baggrund af økonomisk 

nødvendighed.  Formålet med ændringerne i kompetencerne hos de sundhedsprofessionelle er ønske om 

en øget effektivitet og samtidig en høj kvalitet, der er tilpasset nye behov. Ekstensiv brug af ny teknologi og 

nye IT-systemer vil være en væsentlig del af denne udvikling. Der er en forventning om, at øget 

brugerinddragelse både er til brugernes fordel, men også at det vil øge effektiviseringen. 

Der er tavshed i relation til de nærliggende store økonomiske og politiske spørgsmål om et samlet offentligt 

sundhedssystem eller mere differentiering med mulig privatisering til følge, selvom differentiering af 

ydelser er en del af diskursen i nogle af rapporterne. Lovgivningsmæssige og autorisationsmæssige 

udfordringer nævnes ikke. De medicinske specialer og den struktur, der genereres gennem dem, nævnes 
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ikke. Der eksisterer ikke teknologisk udvikling, som kan være problematisk eller være en barriere for 

udviklingen. 

Som svar på udfordringer i relation til effektivitet og kvalitet kræves mere tværprofessionalitet og mere 

tværsektoralitet, og det er denne flydende betegner ”på tværs”, som står som helt central. ”På tværs” er 

forholdsvis ukonkret og overordnet, men italesat som det væsentligste i samtlige tekster. 

Rapporterne trækker nærmest samstemmende på en samlet diskurs, nemlig at fremtidens sundhedsvæsen 

skal effektiviseres, og at vejen frem er brugerinddragelse, teknologi-inddragelse og 

tværfaglighed/tværprofessionalitet/tværsektorialitet - dette vil kunne ske gennem en uddannelse, der giver 

de studerende kompetencer til at udføre dette.  

Samlet set er der flg. nodalpunkter i rapporterne: Generiske kompetencer, risikoprofil, teknologi, 

komplekst, shared care, ”på tværs”. 

Som flydende betegnere: ”På tværs” (den vigtigste), teknologi, målgruppe, helhedsorientering, frivillige, nye 

uddannelser. 

I samtlige rapporter ses påvirkning fra det, Fairclough kalder de samfundsmæssige generelle påvirkninger af 

diskurs: 

 Demokratisering – Borgeren/patienten er central i alle teksterne, som en aktivt deltager 

 Varegørelse - eksempelvis er sundhedsydelser i alle omtalt som ydelser, der er et ”forbrug”, hvorfor det 

er økonomisk uholdbart ikke at effektivisere (dette af indlysende grunde, da alle ydelser i 

sundhedsvæsnet er baseret på DRG-takster – Diagnose Relateret Grundydelse). 

  Teknologisering af diskurs. Diskurs benyttes for at påvirke en udvikling i nogle af rapporterne, 

eksempelvis fremkommer begrebet ”shared care” fra KL i en argumentation for den primære sektors 

udbygning. 

 

Jeg vil herefter i temaform gennemgå de vigtigste nodalpunkter og ækvivalenskæder og flydende 

betegnere fra analysen. Det drejer sig om flg. temaer: generiske kompetencer, sygdomsopfattelse, 

borgerinddragelse, teknologi, ”på tværs” samt et tema om ”tavshed” i rapporterne. Jeg vil have citatuddrag 

fra rapporterne for at illustrere forskellige diskursive aspekter. 

 

Generiske kompetencer 

Et nodalpunkt i New Insight (NI) er Generiske Kompetencer, NI har et formuleret kompetencebegreb, der er 

et output-orienteret. 
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Citat: ”Kompetencer er de færdigheder, evner, viden, adfærd og holdninger, som er medvirkende til levering 

af de ønskede resultater og dermed arbejdsindsats.” (Fremsyn for Sundhedsuddannelserne. New Insight 

2014 s.28).  

NI henviser til et EU-tuning-projekt, der omhandler generiske kompetencer, som er kompetencer, der er 

grundlæggende og generelle. De knytter det at have generiske kompetencer sammen med at have mere 

helhedsforståelse af borger/ patient og sektor. Derfor er det centralt med generiske kompetence, og det 

ækvivalerer helhedsforståelse, fleksibilitet og tværgående samarbejde. 

Citat: ”Generiske kompetencer er generelle, ofte basale, kompetencer. De skal anvendes for at kunne udøve 

mere specifikke kompetencer og fungerer på tværs af faggrupper. Det er vigtigt at understrege, at kliniske 

kompetencer er centrale, og at de også er generiske og ikke kun uddannelsesspecifikke. Alle 

sundhedsfaglige skal mestre de kliniske kompetencer”. (New Insight 2014 s.30). 

Implement (IP) definerer bevidst ikke kompetencebegreber, men arbejder med kundskabsbaseret viden, et 

begreb hentet i Norge, og som ligner det, der er kendt i Danmark som evidensbaseret medicin, som bygger 

på evidens, erfaringsbaseret viden og patient/borgers værdier som grundlaget for uddannelserne, og med 

begrebet refleksiv praksis som det, de studerende skal kunne udføre som dimittender. Det klassiske 

evidensbegreb kan ikke stå alene ved behandling af syge. Dette er ækvivalent med mere involvering af 

borgere, patienter og pårørende. Det er derfor nødvendigt med refleksive sundhedsprofessionelle, det er et 

problem for udviklingen, hvis de sundhedsprofessionelle fastholdes i en assistentmæssig og reaktiv rolle. 

Danske Regioner (DR) taler om kompetencer uden at definere begrebet, men omtaler én 

nøglekompetence: evnen ril at samarbejde tværfagligt. Kommunernes Landsforening (KL) taler ikke om 

kompetencer, men om behov, der skal indfries. En enkelt gang nævnes en vigtig kompetence: 

kompetencen til at skabe sammenhæng mellem sundhedsopgaverne og kommunens øvrige 

velfærdsydelser. Der ses en intertekstualitet i form af IP’s arbejde med generiske kompetencer, som ser ud 

til at have påvirket IP til decideret at undlade at ville definere kompetencebegrebet. Der er i alle rapporter 

tale om, at en vigtig kompetence (generisk eller ikke) er at kunne samarbejde og agere på tværs af 

professioner, sektorer og fag. Der ses også her en intertekstualitet og udvikling i begreb over tid, idet DR, 

der tidligst har udarbejdet rapport, benævner det tværfagligt, hvor NI og IP samt til dels KL kalder det 

tværprofessionelt og tværsektorielt. 

 

Sygdomsopfattelse 

Samtlige rapporter taler om en ændring i sygdomsopfattelsen og sygdomsbillede. NI taler om 

paradigmeskift, hvor sundhed ikke blot er fravær af sygdom, men at alle er ”præ-syge”. Samtlige rapporter 

taler om en ækvivalens til en ændring i demografi og øgning i comorbiditet samt et generelt stigende pres 
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på sundhedsvæsnet. Dette pres er på baggrund af, at der er flere kronikere, flere med høj alder, flere svage 

målgrupper, tendens fra brugerne til fokus på medicinsk behandling, flere inaktive borgere, øget behov for 

compliance fra brugere, øget teknologi, mere differentiering af sundhedstilbud og strammere økonomiske 

rammer. 

IP har ”komplekst” som nodalpunkt, idet de taler om en øget kompleksitet i sundhedsvæsnet, som fordrer 

refleksive sundhedsprofessionelle. Dette er ækvivalent med mere involvering af borgere, patienter og 

pårørende. Nødvendigt med refleksive sundhedsprofessionelle, nødvendigt med ny terminologi, bl.a. fordi 

der sker forskydninger i syg/rask. 

Citat: ”Der er en klar tendens til øget kompleksitet i de sundhedsprofessionelles arbejdsopgaver. Øget 

omfang af konkurrerende og sammensatte lidelser (comorbiditet), yderligere individualisering af muligheder 

for og krav fra brugerne samt øgede udfordringer med privilegerede og ikke-privilegerede grupper. – og et 

konstant øget pres mod nye behov, hvor også medicinalindustrien og den medico-tekniske industri er 

involveret.” samt:” Arbejdet med at optimere sundhed (sundhedskapital) anses i stigende grad som et 

individuelt anliggende.” (Implement 2014) 

Der er hos KL en ækvivalens til, at dette betyder flere opgaver, der skal løses i primærsektoren og får et 

nodalpunkt hos KL ”shared care” – en ny form for minihospital i primærsektoren. NI taler om, at den øgede 

differentiering i sygdomsbilledet giver behov for relevansen i udarbejdelse af risikoprofiler, hvor 

risikoprofiler er et nodalpunkt hos NI, der beskriver, at enkelte skal behandles ud fra individuelle 

forudsætninger, behov og ressourcer. Man skal kunne differentiere for at få et økonomisk muligt 

sundhedssystem. I dette ligger også, at sundhedsvæsnet bliver præget af ækvivalensbegreber hertil; mere 

inddragelse, mere teknologi, omtanke for et værdigt liv, hvilket betyder mere differentieret 

sundhedstilbud, fokus på mestring af egen sundhedsressourcer, som også er grundlag for effektivisering.  

Citat: ”Der arbejdes i 2025 i stigende grad med risikoprofiler.” (New Insight 2014) 

Der er en tydelig intertekstualitet i forhold til sygdomsbegrebet, dels er der gensidig påvirkning til en bred 

sygdomsopfattelse, som også er udtryk for de italesatte samfundsmæssige forandringer, som så 

ækvivalerer behov for differentiering og individualisering af sundhedsydelser. 

 

Borgerinddragelse  

Der tales således samstemmende i alle rapporter om behov for øget borger/patientinddragelse i fremtidens 

sundhedsvæsen. 

NI taler om, at borgere, pårørende og patienter sammen med non-profit foreninger, frivillige private 

netværk og private virksomheder lægger både tid, kompetencer og egne investeringer i den samlede 

sundhedsindsats. Dette ækvivalerer, at det kan komplementere den offentlige indsats, når den enkelte skal 
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behandles ud fra individuelle forudsætninger, behov og ressourcer. Man skal kunne differentiere for at få 

et økonomisk muligt sundhedssystem. Dette har en lignende ækvivalenskæde hos IP, der taler om, at 

sundhedsuddannelserne skal have et højt kvalitets-, videns- og refleksionsniveau for at kunne agere i et 

differentieret sundhedsvæsen. Dette er så ækvivalent med mere involvering af borgere, patienter og 

pårørende. 

Citat: ”Brug af frivillige samt elektroniske medier, portaler og elektroniske ”eksperter”, koncepter som 

”peer-to-peer”, pårørende grupper/foreninger og patientgrupper/foreninger konsulteres i stigende omfang 

af patienter/brugere og disses pårørende”. (Implement s.10) 

KL taler om, at primærsektoren har flere af sundhedsopgaverne og om vigtigheden af rehabilitering - det 

ækvivalerer mere geneomsorg og støtte fra pårørende, her i forhold til ergoterapeutuddannelsen. 

Citat: ”At uddannelsen sikrer, at den nyuddannede ergoterapeut kan anvende netværksanalyse og 

understøtte og aktivere borgerens ressourcer/netværk. Forståelsen af, at borgeren er ekspert i sit eget liv, 

skal styrkes hos den nyuddannede ergoterapeut. Det stiller krav til, at den nyuddannede ergoterapeut kan 

formidle det brede ergoterapeutiske aktivitets- og deltagelsesperspektiv til borgeren samt aktivere 

borgerens egne ressourcer, netværk og nære fællesskaber”. (Next practice s.23) 

DR taler om, at fremtidens patienter stiller høje krav til sundhedsvæsnets ydelser mht. effektivitet og 

hastighed, hvilket ækvivalerer, at patienterne i højere grad selv kan varetage forskellige aspekter af 

behandlingsforløbet. 

Samtlige rapporter har som bærende diskurs det, som Fairclough beskriver som et nutidigt 

samfundsmæssigt diskursivt træk, nemlig demokratisering af diskurs, hvor det, at borgeren/patienten er 

italesat som et centrum for beskrivelserne, er blevet ”objektiveret” eller naturaliseret.  

 

Teknologi 

I de store rapporter fra New Insight og Implement er teknologi en væsentlig del af det, man forestiller sig 

gør fremtiden uvis i sundhedsvæsnet. Der tænkes stor indflydelse af ny teknologi på alle niveauer og i alle 

behandlinger og opgaver. Teknologien vil udvikle og hjælpe sundhedsvæsen og borger/patient til bedre 

behandling, pleje, rehabilitering og hverdagsliv. NI taler om, at der vil være flere teknologiske løsninger, 

flere robotter. Dette ækvivalerer mere brugerfinansiering af teknologi, øget mestring fra brugere, mere 

teknologistøttet behandling, mere screening, og monitorering, dette er en hjælp til den nødvendige 

effektivisering, der skal ske på grund af mangel på ressourcer. Sundhedsvæsnet vil kunne generere værdier 

til samfundet gennem teknologi. IP beskriver den største udfordring ved teknologiudviklingen som, at man 

ikke kan vide, hvilke formodentlig meget omfattende transcenderende effekter, den får, og som 

ækvivalerer andre krav til både borgere og sundhedsprofessionelle:  
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Citat: ”Stationære former for tjenester og ambulante former for tjenester kobles med eller erstattes af 

forskellige nye former – der i sig selv også kobles på mange forskellige måder: Fx hjemmebehandling og 

hjemmemonitorering, telemedicin, egen monitorering, borger- og patientuddannelse, udgående teams, 

proaktiv sundheds- eller velfærdsstyring, peer-to-peer osv. De organisatoriske og institutionelle rammer for 

levering af sundhed bliver på den måde mere amorfe, sammensatte og heterogene – ligesom kravene til 

såvel borgere som sundhedsprofessionelle ændres og vokser.” (Implement s.10) 

DR lægger i rapporten ikke særlig vægt på den teknologiske udvikling, men taler om medicinsk og medico-

teknisk udvikling som et vilkår, der allerede er dybt indlejret i sundhedssektoren. KL har heller ikke specifikt 

beskrevet teknologi som begreb i rapporten, men fremkommer med et nyt begreb: telesundhed, der 

omfatter informations- og kommunikationsteknologi, som kan understøtte både behandling, pleje og 

rehabilitering. Dette ækvivalerer også øget brug af velfærdsteknologi, som ikke defineres. 

 

”På tværs” 

”På tværs” er en konstruktion i min analyse, som består af de flydende betegnere fra rapporterne: 

tværprofessionalitet, tværsektorialitet, tværfaglighed og faggruppe-tværgående kundskab. Jeg har samlet 

dem i ”på tværs”, da det er den samlede flydende betegner, som er fremsat som det, der kan medvirke til 

at løse sundhedsvæsnets udfordringer i alle rapporter. Det er også en diskurs, der har eksisteret i 

sundhedsvæsnet i flere år og en del af en international diskurs bl.a. på baggrund af WHO’s anbefalinger i 

relation til sundhedsområdet. Det er forventeligt, at det er en del af diskursen, men den er stadig så 

flydende, så der er forskellig vægtning af, hvad den konstituerer.  

NI taler om, at faglige siloer skal nedbrydes som forudsætning for effektivisering og ressourceudnyttelse. 

Forbedring af sundhedsvæsnets tilbud sker ved nedbrydelse af faglige siloer. Dette er i ækvivalens med 

behov for mere tværsektorialitet, mere koordinering, mere opgaveglidning, mere brug af frivillige, bedre 

ressourceudnyttelse gennem nedbrydning af strukturelle og organisatoriske siloer og faggrænser, derfor 

øget behov for samarbejde ”på tværs”. Baggrunden er bl.a., at traditionelle fagfaglige områder betragtes 

som utidssvarende. Der er mange borgere og få ressourcer, det er derfor vigtigt med prioritering for 

forskellige målgrupper. Dette kræver samarbejde på tværs. 

 Citat: ”I 2025 er sundhedsvæsnet godt på vej til at nedbryde strukturelle/organisatoriske siloer, og 

faggrænser spiller en mindre og mindre rolle i arbejdsopgaverne”. (New Insight s.61) 

NI vægter opløsning af fagfaglige opgaveløsninger med den flydende betegner ”på tværs”, IP taler om ”på 

tværs” som nødvendigt på baggrund af øget kompleksitet i de sundhedsprofessionelles arbejdsopgaver. 

Dette ækvivalerer til et øget omfang af konkurrerende og sammensatte lidelser (comorbiditet), yderligere 

individualisering af muligheder for og krav fra brugerne samt øgede udfordringer med privilegerede og 



29 
 

ikke-privilegerede grupper. Der er tillige et konstant øget pres mod nye behov, hvor også 

medicinalindustrien og den medico-tekniske industri er involveret. For at møde dette kræves der refleksive, 

tværgående og fleksible sundhedsprofessionelle og en samtænkning af velfærdsydelser. IP sammenkæder 

den flydende betegner med uddannelsernes akademiske kompetence, nemlig refleksion, om end 

effektivisering også er mulig i dette. 

 Citat: ”En kritisk refleksiv praksis kan være omkostningseffektiv ved fx at sikre, at patienten først udskrives, 

når patienten er klar – eller ved fx at indgå i debat om, hvordan finansieringsincitamenter kan påvirke 

klinisk adfærd. Eller hvordan der kan skabes incitamenter til at fokusere på effekt for borgeren/patienten, 

snarere end på ’omfanget af produktion’.” (Implement s.18) 

DR taler mere direkte om, at problemerne i sundhedsvæsnet i Danmark skyldes manglende effektivitet og 

fleksibilitet, der grundes i manglende tværprofessionalitet og samarbejde på tværs af sektorer: Derfor er en 

ændring af de sundhedsprofessionelles uddannelse for at generere tværprofessionalitet og fleksibilitet en 

nødvendighed. Dette er ækvivalent med, at der er en kompleks og uvis fremtid for sundhedsvæsnet. Der er 

flere komplekse behandlingskrævende indlagte, derfor er det vigtigt med god kommunikation med 

medborgere. Der bliver øget centralisering og mere specialisering. På grund af effektivisering vil prioritering 

komme mere i fokus, og der kræves en øget produktion. Det er nødvendigt med tværfaglige 

forløbsorienterede arbejdsgange. DR ækvivalerer direkte den flydende betegner til effektivitet og løsning af 

sundhedsvæsnets problemer.   

Citat: ”Samarbejde på tværs af faggrupper, enheder og sektorer. Patientforløb går i stigende grad på tværs 

af sektorer. Og sygehusene får en ændret rolle i det samlede sundhedsvæsen. Patienterne kommer ind til 

specialiseret behandling og hurtigt ud igen til videre behandling, genoptræning m.v. i almen praksis og 

kommunerne. Personalet skal derfor samarbejde tværfagligt, forløbsorienteret og tværsektorielt. Det 

nævnte forhold indebærer en række vilkår og krav, som er afgørende for den måde, opgaverne i 

sundhedsvæsenet løses på. De er derfor også vigtige forudsætninger for, hvordan sundhedsuddannelserne 

skal tilrettelægges for at give de kommende medarbejdere de faglige kompetencer, som er nødvendige” (DR 

s.6). 

KL taler om, at flere opgaver skal løses i primærsektor. Rehabilitering er en helhedsorienteret indsats, 

kommunerne står for.  Det kræver tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Uddannelserne skal styrkes i 

forhold til at fungere på tværs af fag og sektorer. KL ækvivalerer dette med, at det er effektivt og rentabelt, 

at primærsektoren løser opgaverne, Derfor skal primærsektoren løse flere opgaver, det betyder, at 

kommunerne skal være mere på banen og tilbyde rehabilitering og Shared Care. Dette betyder, at 

kommunerne skal have indflydelse på uddannelserne, og at disse skal styrkes i rehabilitering, 
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helhedsorientering og tværfaglighed. KL vægter den flydende betegner i forhold til primærsektorens 

betydning i sundhedssektoren. 

 Citat: ”De sundhedsfaglige grunduddannelser skal ruste de nyuddannede til at indgå i tværfagligt og 

tværsektorielt samarbejde samt understøtte udviklingen af shared care-modeller.” (Next practice 2014 s.7) 

 

Tavshed 

Som en del af analysen er det, der ikke nævnes, relevant, særligt i forhold til den flydende betegner ”på 

tværs”, hvor der er forhold, som har indflydelse på ”på tværs”, som ikke er nævnt, og som derfor kan have 

en usynlig betydning i den hegemoniske kamp om betegneren. 

NI nævner ikke, at det er politiske beslutninger og lovgivning (autorisationslovgivning, EU-direktiver), der er 

retningsgivende for uddannelserne, og at det også er politiske beslutninger, der bestemmer i relation til 

privatisering/lønsomhed i sundhedssektoren, samt at der er strukturelle forhold, der har betydning for ”på 

tværs”. At der er en faggruppe, der er central, men ikke nævnt: lægerne, ligesom der ikke italesættes, at 

teknologiudvikling kan slå fejl eller være en barriere. IP taler om internationale erfaringer om opbygning af 

uddannelser, men nævner ikke autorisationslovgivning og ikke EU-direktivet, der danner en ramme for de 

autorisationsbærende uddannelser. DR nævner ikke de strukturelle forhold mellem regioner og kommuner, 

der kunne komplicere tværsektoraliteten, men italesætter det som et uddannelses- og personalemæssigt 

individuelt problem. KL nævner ikke sundhedsplejen, som også er i regionalt regi, ligesom fødselsområdet 

ikke er nævnt. De forventelige nedlagte sengepladser nævnes ikke, men der beskrives de nye ”shared care” 

minihospitaler.  

 

Analyse af konsumptionsprocessen 

Analysen af konsumptionsprocessen omfatter selve processen med ”Projekt videreudvikling af de 

sundhedsfaglige professionsuddannelser ” som Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 

november 2014. 

Første kommissorium fra Styrelsen for Videregående Uddannelser indeholdt en opsummering af arbejdet 

med rapporterne, hvorefter Styrelsen påpegede, at der er behov for øget fokus på styrkelse af de 

tværfaglige kompetencer, styrkelse af kompetencer til evidensbasering og datadrevet patientsikkerhed 

samt øget fokus på velfærdsteknologi samt på at forbedre kobling mellem teori og praktik. Kommissoriet 

indeholdt desuden opbygningen af styrings- og beslutningsproces og en tidsramme for projektet med nye 

uddannelser. Projektet var under ledelse af en styregruppe, som skulle indstille alle udviklingsdele af de nye 

uddannelser til Styrelsen for Videregående Uddannelser til godkendelse. Styregruppen bestod af 

repræsentanter på strategisk niveau fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, Danske 
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Professionshøjskoler, Danske Regioner, KL, Sundhedskartellet og studerende ved de sundhedsfaglige 

uddannelser. (Se figur i indledning). 

Desuden skulle der nedsættes en koordinationsgruppe samt design for nedsættelse af udviklingsgrupper. 

Koordinationsgruppen skulle sikre, at forslag til alle uddannelser udvikles synkront, rummede mulighed for 

øget tværprofessionalitet, rummede mulighed for øget fleksibilitet i tilrettelæggelse af uddannelserne og 

udviklede samspil mellem teori og klinik på tværs af uddannelser og i de enkelte uddannelser. Disse 

elementer trak på diskurs fra produktionsprocessen. 

Arbejdet kørte i mindre fart i en periode pga. ministerskifte. I denne periode var der nedsat 

ekspertgrupper, der arbejdede med afrapportering fra tværgående arbejdsgrupper. 

Både grundlag for kommissorium og de nedsatte tværgående ekspertgrupper trak på diskurs fra rapporter 

og indlæg. 

Da arbejdet genoptoges, kom forslag til juridisk ramme, som da den blev fremlagt 14.4. 2015 var udtryk for 

et kompromis i forhold til diskussion om nationale studieordninger overfor lokale professionshøjskole-

baserede. Lovgrundlaget betød, at der skulle være en fællesdel på de første 2 år af en uddannelse, der 

havde de samme læringsudbytter som afslutning, således at de studerende nationalt havde opnået den 

samme læring efter de første 2 år. De sidste 1,5 år kunne så tilrettelægges forskelligt efter, hvilken 

professionshøjskole uddannelsen var udbudt i. I august 2015 kom kommissorier for de monofaglige 

gruppers arbejde, der indeholdt hvilke obligatoriske opgaver de monofaglige grupper havde. Ud over nogle 

obligatoriske tiltag og tilrettelæggelsesmåder var der også nogle obligatoriske opgaver relateret til indhold i 

uddannelserne. Disses indhold er til dels et brud på produktionsprocessens diskurs.  

 

Fra Styrelsen for Videregående Uddannelse (SVU) Retning for de monofaglige udviklingsgrupper: 

”Stærk professionsfaglighed (herunder stærke kliniske og teoretiske kompetencer).  

Sikringen af et højt professionsfagligt niveau blandt de sundhedsprofessionelle er afgørende for det danske 

sundhedsvæsen, og den udvikling sundhedsvæsenet står over for i de kommende år. Den enkelte 

professionsbachelor skal via uddannelsens studieaktiviteter udvikle såvel stærke kliniske som teoretiske 

professionskompetencer til at løfte opgaverne for borgeren og patienten. En lang række af de opgaver, de 

sundhedsfaglige professioner skal løse, vil ske i samarbejde med andre sundhedsfaglige faggrupper. Mange 

opgaver vil samtidig fortsat skulle løses i et velafgrænset fagligt felt af den enkelte sundhedsfaglige 

medarbejder. Det stiller krav om en dyb og velfunderet faglighed og evnen til at kunne handle selvstændigt 

og refleksivt, så borgeren får den rette indsats til rette tid. Og det stiller krav til at kunne samarbejde med 

andre faggrupper og på tværs af sektorer” (bilag 4) 
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”Karsten” (herefter kaldet ”informant”), som er en centralt placeret konsulent i processen og har været den 

konsulent, der havde sekretariatsopgaven for styregruppen og for styregruppens formand, er anonym 

informant i dette projekt. Han udtaler om oplevelsen af processen overordnet set: 

”Den har været relativt kaotisk forstået på den måde, at det, der har skullet navigeres i af politiske 

holdninger osv., har været ekstremt bøvlet… Men det var altså også en stor forhandling, i starten jo, men 

der var det jo en af de helt store hurdler, det var at få landet, hvad skal man være fælles om, hvad skal 

fællesdelen indeholde, og det blev så handlet af der i august for et års tid siden, men da det så kom ned på 

skrift i bekendtgørelsesteksterne i januar, så var man jo faktisk ikke enig alligevel.” 

 

Det ser ud til, at begrebet professionsfaglighed kommer ind i kommissoriet for de monofaglige grupper og 

blander sig i ”på tværs”-diskursen, idet der er et afsnit om, at der skal uddannes i stærk 

professionsfaglighed, den enkelte professionsbachelor skal udvikle stærke teoretiske og kliniske 

professionskompetencer. Hverken ”stærk professionsfaglighed” eller ”udvikling af 

professionskompetencer” har haft særlig vægt i de diskurser, der i øvrigt har været i materialet, undtaget 

hos DR, hvor det har været nævnt. Diskursen med ”på tværs” ser ud til at være udfordret og svækket af en 

”professionsfags”-diskurs, som ikke ses i materialet, men som trækker på noget af Implements kompleks/ 

refleksion-begrebs ækvivalenskæde. 

 

I kommissoriet var der i øvrigt adresseret opgaver i relation til den tidligere hegemoniske diskurs; der skulle 

medtænkes og identificeres yderligere generiske kompetencer, der skulle beskrives tværprofessionelle og 

tværsektorielle forløb for de studerende, sammenhæng mellem teori og klinik og relationen til forskning og 

udvikling. De monofaglige grupper var nedsat med repræsentanter fra uddannelsernes ledernetværk, og 

det var første gang i processen, at der var repræsentanter med fra uddannelsesniveau, desuden 

repræsentanter fra aftagere og studerende.  Der var i alle grupper en tovholder, der refererede til 

styregruppen. De monofaglige grupper afgav rapporter i relation til de forskellige professionsuddannelser; 

også disse rapporter, som var udfyldt efter et specifikt forlæg udarbejdet af Styrelsen for Videregående 

Uddannelser, trak på diskurs fra produktionsprocessen. Dette brud eller skift med italesættelse af 

”professionsfaglighed” bunder tilsyneladende i forskellige ”hegemonikampe”. 

 

Det fremstår i kommissorier og notater, at der er generel tilslutning til diskursen ”på tværs” på det officielle 

plan fra alle parter, men der foreligger en del kampe under den tilsyneladende konsensus, som rækker 

tilbage til ”de flydende betegnere” i diskurserne. 
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Informant: ”Der har været meget konsensus omkring de her tematiseringer, som skulle være tydelige, altså, 

de tværprofessionelle, at man har skulle ja tværgående kompetencer, at man har borgeren i centrum, eller 

patienten i centrum.” Her ses en forståelse af, at ”på tværs” er en diskurs, der er konsensus om, men også 

at den ækvivalerer helhedsorientering og borgeren/ patienten i centrum. Desuden at det, at der er 

konsensus om ”på tværs”, ikke opfattes som værende antagonistisk til ”stærk professionsfagligheds”-

diskursen. 

Der kan i øvrigt identificeres flg. ”hegemoni-kampe” på forskellige niveauer i konsumptionsprocessen. Disse 

kampe ser ud til at være enten diskurs-kampe eller afledte af en egentlig diskursiv kamp, men 

omhandlende noget andet. Flere af ”kampene” er afledt af kampe om forholdet mellem ”på tværs”-

diskursen og den stærke professionsfaglighed, der kommer ind og bryder diskursordenen og udfordrer den 

hegemoniske ”på tværs”-diskurs. Fire kampe er identificeret: 

1.  Nationale studieordninger versus lokale. 

Et decideret kompromis blev indgået. Denne kamp er efterhånden i forløbet blevet en ”kamp” primært 

mellem Sundhedsstyrelsen (SST) og professionshøjskolesektoren og fortsætter og eksisterer helt frem til 

bekendtgørelserne udarbejdes. Den omhandler dybest set, om diskursen ”på tværs” er i disharmoni med 

”professionsfaglighed”, eller om hvor meget ”på tværs” skal fylde i relation til professionsfaglighed. Men 

den fremkommer som en uenighed om, hvorvidt der på bekendtgørelsesniveau skulle bestemmes ECTS-

baseret fagindhold i uddannelserne, fordelt på fag i relation til naturvidenskab, sundhedsvidenskab, social 

og samfundsvidenskab og humanvidenskab, eller om det var ”nok” at have læringsudbytter i forhold til 

viden, færdigheder og kompetencer. 

Informant:” Lige pludselig var Styrelsen for patientsikkerhed meget bange for, at de ikke kunne genkende 

uddannelsen, når den nu ikke var national, og det kan man godt synes var meget sent i processen, at de 

vågnede op til dåd, for det var jo også først helt henne i februar eller sådan noget, og de jo altså ikke så 

uddannelses faglige, så de tænker meget på input, vi tænker meget på output, når vi tænker på, hvad den 

studerende skal kunne, de tænker meget på, hvad har de fået ind og derfor så kom der hele den her 

fællesdel-ting ind med, at så måtte vi sige, hvad for nogle fag de har”. -og videre: ”så kommer der en 

høringsfase og når den høringsfase er slut så kommer, så har de lavet, så har ministeriet lavet et skriv på, 

hvor de sammenkoger hele den her og den afleverer de og så offentligt tilgængelig er der og så er der et 

styregruppemøde, hvor det egentlig bare går ud på at sige tak for tak for kampen, ok til alting. Det var det 

jo ikke. Lige pludselig skulle det i udvalg i Folketinget i Uddannelsesudvalget og lige pludselig skulle der 

nogle loops på der øh og det havde der aldrig været før”.  

Det ser ud til, at SST har været bekymret for, om professions-diskursen ikke var vægtet nok, og at 

autorisationsbedømmelserne således kunne blive for utydelige. Det er muligt, det også har været et politisk 
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spørgsmål, der muligvis er en videreførelse af den diskursive kamp, men hvem der har ført den i forhold til 

hvem, kan ikke aflæses af materialet. 

2.  Kamp mellem kommuner og regioner om ”på tværs” betød, at der var kamp om, hvorvidt der 

skulle bruges benævnelserne ”borger” og ikke ”patient” og ”primærsektor” og ”sundhedsvæsen”.  

I denne konflikt røg et læringsudbytte først ind som et enslydende krav til samtlige uddannelses-

bekendtgørelser for efterfølgende at blive trukket tilbage. Læringsudbyttet lyder: ”selvstændigt prioritere 

professionsfaglig indsats ud fra individuelle risikoprofiler med fokus på bedst mulige udnyttelse af 

ressourcer i sundhedsvæsenet.” (fra korrespondance om slutkompetencer fra ministeriet marts 2016) 

Informant: ”Om man er meget privat, kommunal eller regional i sin, hvor man bliver ansat og hvor man er i 

praktik. Hvor nogen, for nogen blev det helt, altså fx også hvis man kun kaldte det patient, det var en ret 

stor hurdle, kan man kalde det, borger, og ikke kunne se sig selv i det længere.”  

Ovenstående læringsudbytte blev betragtet som en del af ”på tværs”-diskursen, men lagde sig op ad den 

diskursive kamp om borger versus patient, som ækvivalerede borger med primærsektor og patient med 

sekundær sektor, og forstået på den måde blev det et kampspørgsmål om, hvor disse enslydende 

læringsudbytter burde ligge. Er det i primær eller sekundær sektoren, at beslutninger om prioritering af 

indsats skal ligge? Risikoprofil var et nodalpunkt hos NI, der ækvivalerede det med: inddragelse, teknologi, 

værdigt liv, differentieret sundhedstilbud, mestring af egen sundhed, ressourcer, effektivisering og ikke 

knyttede det an til hverken primær- eller sekundærsektoren. Alligevel blev det altså en af de kampe, der 

viste, at ”på tværs”-diskursen fungerede som en flydende betegner og under sig havde andre diskursive 

kampe. 

3.  Kamp mellem ledernetværk for uddannelserne og professionshøjskole sektoren om, hvor meget 

”på tværs” skulle fylde, og om hvor meget uddannelserne havde magt over studieordningerne.  

I de monofaglige grupper var der forholdsvis stor konsensus mellem aftagere og uddannelsernes 

ledernetværk (aftager-repræsentanterne var for en stor del ledere fra professionernes områder). Der var 

således monofaglige grupper, der gik imod sektorens krav om, at 40 ECTS af uddannelserne skulle allokeres 

til tværprofessionelle og tilvalgsmæssig læring. 

 Informant: ”Og der skete jo en hel masse ændringer i, hvad sektoren lige pludselig skulle blive enige om og 

den monofaglige gruppes beslutninger egentlig ikke helt stod ved magt” og videre ” Og jeg kunne høre fra 

konsulenten på XXX, at det har virkeligt, at AAA der jo har været YYY de har simpelthen ikke kunnet banke 

AAA på plads. At XXX gjort, at hun har været til samtaler og ting og sager, fordi jeg på et tidspunkt var 

sådan lidt, snakkede med konsulenten om noget, hvor jeg var nu, stopper de.” 

Denne kamp mellem uddannelsesniveau og professionshøjskoleniveau var også en kamp, der relaterede sig 

til den store ”på tværs”-diskurs og bruddet på diskursens hegemoni. Nogle ledernetværk gik åbent imod 
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professionshøjskolesekretariatets bud om 40 ECTS på tværs, andre ville placere dele af dem i den kliniske 

del af uddannelsen. Denne kamp blev en kamp om, hvorvidt de enkelte fagprofessionelle på landsplan 

kunne bestemme mere over uddannelserne end professionshøjskole-sektoren. 

Et andet aspekt af denne ”kamp” har været, at der i øvrigt har været en konsensus om, at 

sundhedsuddannelserne allerede i de nye studieordninger fra 2008-2010 havde taget højde for udviklingen 

i sundhedsvæsnet, og at der blev omtalt, i papir fra Professionshøjskolernes Uddannelsespolitiske udvalg, 

UPU, at ”en revision kunne give de enkelte professionshøjskoler muligheder, de ellers ikke ville have”. 

Hvilket formentlig hentyder til muligheder for en mere lokal tilrettelæggelse af uddannelserne. Der har 

været flere eksempler på, at professionshøjskolerne måtte lade de enkelte uddannelser søge om 

dispensation fra de nationale studieordninger for at være med i tiltag lokalt. Der har således på den ene 

side oprindelig været en holdning om, at uddannelsernes indhold egentlig var fremtidssikret nok, men at 

der var mulighed for professionshøjskolerne i relation til en øget indflydelse på uddannelserne. Som så 

øgede konfliktniveauet mellem SST og professionshøjskole-sektoren og blev en del af den diskursive kamp 

om ”på tværs” versus professionsfaglighed. 

Informant: at xxx havde stået og råbt ad hende yyy fra Styrelsen for patientsikkerhed, altså ham som er aaa 

og ledte processen for styregruppemødet, fordi hun havde sagt sådan noget med at, der i februar på et 

tidspunkt eller marts, hvornår det nu var, at hvorfor det egentlig var, at vi var gået i gang med denne her 

revision, om det egentlig ikke var lidt unødvendigt og sådan nogle ting. 

Den hegemoniske diskurs ”på tværs” var ikke så hegemonisk, efter at ”stærk professionsfaglighed”-

diskursen var kommet ind i notatet fra SVU. Dette førte så igen til kampe om grundlaget for processen med 

de nye sundhedsuddannelser.  

4.  Mindre interne kampe mellem Danske professionshøjskoler (sekretariatet for 

professionshøjskolerne) og de professionshøjskolesektor-repræsentanter, der deltog i arbejdet.  

Ligesom interne kampe mellem de forskellige regioner, mest mellem Region Midt og de andre regioner.  

Disse kampe er ikke umiddelbart forbundne med de store diskursive kampe.  

Informant: ”Altså det sektorsamarbejde. Man har lige pludselig fundet ud af, hvad vi kan. Og at man var 

meget mere nervøse for, om vi overhovedet kunne blive enige om noget som helst. Men at man har fået 

sådan en forståelse for hinanden og forskellighederne og samtidig også kan samarbejde. Men at Danske 

Professionshøjskoler måske, altså de har jo virkeligt glimret ved sit fravær, de har slet slet ikke kunnet finde 

ud af noget som helst i den her proces.” videre ”Og det er jo det samme aftagerfelt. Altså det er jo bare [I: 

bare ned på et lavere plan kan man sige] og det er jo vildt bekræftende og det jo der er så det eneste jeg har 

hørt, at Region Midtjylland lavede ballade”. 
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Opsummering af konsumptionsproces: 

I konsumptionsprocessen viste et opgør om, hvad diskursen med ”på tværs” egentlig betød, hvilke 

konsekvenser for uddannelserne den konstituerer, hvor man kan se, at ”på tværs” har været den flydende 

betegner, der forenede de forskellige tilgange til diskurs om sundhedsvæsnet og derved 

sundhedsuddannelserne i Danmark, i den diskurs, der tilsyneladende havde været udbredt tilslutning til, at 

tværprofessionalitet og tværsektorialitet var svaret på fremtidens danske sundhedsvæsens problemer. 

Men hvad indholdet i denne flydende betegner var, blev der kæmpet om. Det kom som en diskussion om, 

hvor meget professionsfaglighed versus tværprofessionalitet uddannelserne skulle indeholde. Som de 

tilsyneladende hovedparter i dette opgør var SST qua Styrelsen for patientsikkerhed og 

professionshøjskolesektoren. Sundhedskartellet har formentlig tidligt spillet en rolle i denne konflikt, men 

har stillet sig til tåls med kompromis om fælles læringsudbytter efter de 2 første år samt nationale 

bekendtgørelser med slutkompetencer. Umiddelbart er der stadig fuldstændig konsensus om diskursen i 

relation til ”på tværs” som løsning på fremtidens udfordringer. Ligesom det kan aflæses i alle 

uddannelsernes slutkompetencer. Der indgår dog fag fordelt på ECTS i samtlige uddannelser, som SST 

fastholdt.  Hvis man ser på Faircloughs model for diskursiv praksis, har de tekster, der er indgået i 

produktionsprocessen, tilsammen givet en hegemonisk diskurs ”På tværs”, som er blevet udfordret og 

kæmpet om betydningen af i distributions- og konsumtionsprocessen i vekselvirkning eller samspil mellem 

den sociale praksis. Den består umiddelbart som hegemonisk efter disse kampe, men der er kæmpet og 

vundet kampe i relation til udfordringen med ”stærk professionsfaglighed”. 

 

 Fra Fairclough 2008 s.29 

 

Fairclough ser en dominerende diskurs og diskursorden som havende potentielt kulturelt hegemoni, 

således kan man se det, at der tilsyneladende er fuldstændig tilslutning til ”på tværs”, men at der så 

alligevel er kampe, ”hvor dominerende grupper kæmper om at hævde og bevare strukturer i og imellem 

dem”. (Fairclough (1995), Jørgensen 1999 s.85) 

Uddannelsesbekendtgørelserne og studieordningerne på de 9 sundhedsuddannelserne er trådt i kraft for 

de studerende, der startede august 2016, og resten af de studerende overgår til ny studieordning august 

2017. De nye uddannelser er udviklet på forholdsvis kort tid, og de endelige uddannelsesbekendtgørelser 
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med de endelige nationale slutkompetencer blev beskrevet og revideret af styregruppen i et samspil med 

uddannelsesledernetværkene, da man på det tidspunkt havde nedlagt de monofaglige grupper. De blev 

skrevet om flere gange og havde forskellige krav om læringsudbytter, der skulle være en del af 

slutkompetencerne og så alligevel fjernes. Styrelsen for Videregående Uddannelser var personalemæssigt 

underdrejet, og flere bekendtgørelser ligger aktuelt i flere tilrettede udgaver på retsinformation. 

Studieordningerne er udarbejdet i forskellige tempi på de forskellige professionshøjskoler, og nogle 

professionshøjskoler har fået dispensation og færdigudarbejder studieordningerne aktuelt.   

 

Analyse af proces i relation til ny institutionel teori 

Arbejdet med revision af sundhedsuddannelserne, med ambitiøse intentioner om at kunne imødekomme 

fremtidens udfordringer, blev tiltagende komplekst. Jeg vil nu forsøge at anskue det ud fra et 

nyinstitutionalistisk perspektiv og på den måde øge forståelsen for processen. 

Som beskrevet tidligere er det nyinstitutionelle perspektiv et perspektiv både på områdeniveau og på 

institutions- og organisationsniveau, selve processen med nye sundhedsuddannelser udspiller sig samtidig 

på samfundsmæssigt områdeniveau og institutions- og organisationsniveau. Institutionerne, der spiller en 

stor rolle i denne proces - professionshøjskolerne, hospitalerne og den kommunale hjemmepleje - er 

samtidig del af hhv. sundhedssektoren og undervisningssektoren.  Disse områder har igennem de senere år 

været igennem mange isomorfiske tendenser på områdeniveau, bl.a. gennem centralisering, eksempelvis 

var der i 1995 47 fødeafdelinger mod 22 i dag, som bliver reduceret yderligere med de nye super-sygehuse. 

Der er i dag 8 professionshøjskoler med sundhedsuddannelser mod over 80 forskellige 

sundhedsuddannelsesinstitutioner før 2001. Derudover har flere mimetiske tendenser præget begge 

sektorer, eksempelvis med brug af Joint Commissions akkrediteringssystem sammen med Den Danske 

Kvalitetsmodel på hospitaler og opbygning af professionshøjskoler med skiftende organisationsmodeller. 

Centraliseringen af uddannelsesinstitutionerne er sket mere frivillig og mere mimetisk, mens det for 

hospitalerne har været mere tvangsmæssigt. Situationen med produktion af viden i relation til revision af 

sundhedsuddannelserne i Danmark ser umiddelbart diskursivt forholdsvis konsensuspræget ud. Selve 

processen i relation til nye bekendtgørelser og studieordninger virker til gengæld yderst kompleks. Der ses 

flere tegn til isomorfi-tendenser i processen i relation til sundhedsuddannelserne. Der er tilsyneladende 

isomorfiske træk både i relation til sundhedssektoren og dens institutioner som sådan og i relation til 

uddannelsesinstitutionerne. Disse isomorfi-tendenser er tilsyneladende kontingente og derfor med mulig 

forskellig hastighed og retning.  

Det ser ud til, at en meget stor usikkerhed i forhold til fremtiden i sundhedsvæsnet giver en stærk isomorfi-

tendens. En mimetisk ensliggørelse af sundhedsuddannelserne gennem ens læringsudbytter med samme 
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syn på sundhed og borger vil iflg. den diskurs, der har hegemoni i revisionsprocessen, være et relevant svar 

på den usikkerhed, der præger visionerne om fremtidens sundhedsvæsen. Omvendt er der også en 

isomorfisk tendens i forhold til en professionsmæssig ensliggørelse. Eksempelvis er der i processen med nye 

sundhedsuddannelser en tvangsmæssig og normativ isomorfi tendens i relation til at integrere EU-

lovgivning og autorisationslovgivning til en ensliggørelse af den enkelte professionsuddannelse, samtidig 

med der er en mimetisk isomorfi-tendens til at vægte tværprofessionalitet som værn i forhold til en 

voldsom usikker fremtid i sundhedssektoren. Begge de isomorfiske tendenser kan være drevet af 

usikkerhed i relation til fremtidens sundhedssystemer, hvor EU-direktiv og autorisationslovgivning mere 

viser sig som en tvangsmæssig, konservativ tendens, og ”på tværs”-diskursen viser sig som en mere 

dynamisk og tilpasningsfokuseret mimetisk tendens - i øvrigt artikuleret ved brug af konsulentfirmaer. 

Professionsuddannelserne, som i vid udstrækning er præget af professionerne, udviser et normativt 

mimetisk pres, der i processen kommer i konflikt med professionshøjskolernes isomorfi-tendens, der peger 

i retning af fælles undervisning for sundhedsuddannelserne. 

Professionshøjskolerne er udsat for et effektiviseringspres gennem nedskæring og omlægning af 

bevillinger, der styrker en isomorfi-tendens, samtidig med at konkurrence mellem dem fremmer ønsker om 

selvstændig markering, som så igen ofte alligevel bliver til mimetisk isomorfi, idet man ofte efterligner 

forskellige tiltag for ikke at risikere at blive udkonkurreret. Kampen for professionsfaglige stærke 

uddannelser kan ses som udtryk for normativ isomorfisme med pres fra professionelle netværk og 

organisationer. 

 

Diskussion 

Jeg vil i diskussionen forholde mig til den dominerende diskurs og belyse, hvordan den dominerer og 

alligevel møder diskursiv modstand, der får konkret betydning. 

I forsøget på diskursanalyse var det tydeligt, at ”på tværs”-begrebet og diskursen var en dominerende 

flydende betegner, der havde forskellig vægtet betydning i forskellig sammenhæng og afhængig af, hvem 

der brugte begrebet. 

”På tværs” kunne betyde helhedsforståelse af borgeren, opgaveglidning, øget udvidelse af primærsektoren, 

effektivisering samt øget fleksibilitet i professionerne. Samtidig var det tydeligt, at begrebet ”på tværs” 

kunne samle de forskellige om et fælles ståsted i forhold til at møde en uvis fremtid. På den måde kan dette 

ses som en isomorfi-tendens i en usikker og måske truende fremtid med sværere økonomisk pres og usikre 

teknologiske forandringer af sundhedsområdet. 

”På tværs” og dermed samarbejde på tværs af forskellige skel synes gennem mange år at have været svaret 

på en usikker fremtid, det har vist sig som svar på forskningsmæssige udfordringer, hvor tværfaglighed har 
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fremmet forståelser og udviklinger inden for mange forskellige forskningsområder. Der har inden for 

sundhedsvæsnet været en udvikling i forståelsen af begrebet ”tværfaglighed”, som efterhånden er blevet 

nuanceret til begrebet” tværprofessionalitet”, og som er inspireret af det engelske ”interprofessionel”, som 

i øvrigt er en del af WHO’s begrebsapparat. Signe Lehn-Christensen beskriver i ”Tværprofessionelt 

samarbejde i sundhedsfaglig praksis” at der er sparsomt med samfundsvidenskabelig og human 

videnskabelig forskning i området, både i dansk og international kontekst. Den forskning, der eksisterer, er i 

vid udstrækning sundhedsvidenskabelig og ud fra professionsspecifikke ståsteder. Hun mener, at den 

eksisterende forskning er udtryk for en form for kompleksitetsreduktionisme i et forsøg på at skabe 

generaliserbar, valid viden om emnet. Hun beskriver fire rationaler, der tilsammen gør, at 

tværprofessionalitet ses som løsning på mange udfordringer: Problemløsning, patientcentrering, 

professionalisering og systemoptimering. Problemløsnings-rationalet ser tværprofessionalitet som en 

væsentlig forbedring af mulighederne for korrekt og effektiv ydelse for borger/patient, idet forskellige 

professioner tilsammen kan udvirke bedre behandling. Patientcentrerings-rationalet tager udgangspunkt i 

patienten og til helhedsforståelsen af denne, hvorfor tværprofessionalitet kan etablere denne 

helhedsforståelse. Professionaliserings-rationalet ser, at en øget tværprofessionalitet vil øge 

kompetencemulighederne hos sundhedspersonalet og derved forbedre behandlingerne. Systemrationalet 

ser tværprofessionalitet som en måde at optimere sundhedsvæsnet som organisation, idet det vil være 

lettere at udnytte de faglige og økonomiske ressourcer, når eksempelvis der kan ske opgaveglidninger. Hun 

beskriver, hvordan de forskellige rationaler alle individualiserer problematikker i forhold til 

tværprofessionalitet, fordi den kommer til at bunde i problemer med tværprofessionel kommunikation og 

mener, der mangler et perspektiv, der medtænker at der er institutionelt indlejrede kampe om viden, 

positioner og status, der er konstituerende for problematikken.  

Det betyder eksempelvis, at en del af den viden, der er genereret i arbejdet med revisionen af 

sundhedsuddannelserne, mangler dette perspektiv. Der er eksempelvis ikke fokus på, at lægespecialerne er 

dem, der grundlæggende former hospitalernes afdelings- og organisationsopbygning. Der er ingen af 

aktørerne i debatten, der vil underkende betydningen af tværprofessionel og også tværsektorielt 

samarbejdes betydning for opgaveløsning i sundhedssektoren, der er formentligt heller ikke nogen, der 

reelt underkender vigtigheden af dette.  Når de enkelte sundhedsuddannelser fremstår som mere 

monofagligt orienterede, har det muligvis en sammenhæng med, at vidensmængden og 

behandlingsmuligheder i specialerne er øget, således at presset på indholdet af læringsudbyttet i den 

enkelte uddannelses indhold samtidig er øget. Flere af professionsbachelor-uddannelserne har søgt om 

forlængelse af uddannelserne, og eksempelvis er nye kandidatuddannelser som kandidat i ergoterapi, 

klinisk sygepleje og jordemodervidenskab etableret i 2014. Når det tværprofessionelle element i relation til 
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arbejdet med de nye sundhedsuddannelser udelukkende omhandler de 9 sundhedsuddannelser, der er 

med i revisionsarbejdet, virker det ikke fuldt relevant på flere af disse uddannelser, fordi det ikke 

medtænker nogle af de vigtigste samarbejdspartnere, der faktisk er for disse uddannelser. Samtidig er 

autorisationslovgivningen og EU-standardlovgivning både en sikring af et vist niveau i et fag (man mener, at 

lovgivningen betyder, at en autoriseret person er fagligt funderet i forhold til patientsikkerhed) samtidig 

med, at det er en udelukkelse af andre og eventuelt nye uddannelser inden for et givet område. Flere af 

tilgangene til tværprofessionalitet står ikke i modsætning til, at der findes autoriserede fagområder, men 

mener, at det er samarbejdet mellem de forskellige fagområder, der medvirker til nye løsninger i 

sundhedssektoren.  

Der, hvor de forskellige uddannelserne kan komme i klemme, er i vægtningen af det tværprofessionelle i 

forhold til det monofaglige, og det er tilsyneladende der, kampene om ECTS er opstået i processen med nye 

sundhedsuddannelser. De enkelte uddannelsers faglige ledere står i det skisma, at det iflg. dansk lovgivning 

er uddannelsens ansvar at udarbejde et undervisnings- og prøveforløb, der kan udgøre grundlaget for 

autorisationen.  

Autorisationer har været og er en international anerkendt regulering af fagområder og en form for 

kvalitetsstandard, der er statslig eller nationalt eller internationalt reguleret. I EU-regi er der i direktiv 

2013/35/EU regler for grundlaget for autorisationer samt anerkendelse af fagområder som arkitekt, 

dyrlæge, læge, sygeplejerske og jordemoder med henblik på arbejdskraftens fri bevægelighed i EU. 

Som eksempel kan en autorisation som jordemoder historisk ses som en måde at beskytte kvinder og børn 

og sørge for, at der er en håndtering af fødsler, der minimerer risiko for mortalitet og morbiditet. I dansk 

sammenhæng betyder det, at en jordemoder skal uddannes til det virksomhedsområde, der gennem 

lovgivningen er bestemt som jordemoderens virksomhedsområde. Dette kan også ses som en professions 

fastholdelse af et ekskluderende arbejdsområde. Konkret har det i sammenhængen med de nye 

sundhedsuddannelser vist sig som et problem for jordemoderuddannelsen, at den teoretiske uddannelse 

skulle reduceres i monofagligt indhold, da uddannelsen har 50 % praktisk uddannelse, i modsætning til 

eksempelvis fysioterapi, der har 10 % praktisk uddannelse. I den kliniske del af jordemoderuddannelsen er 

der tværprofessionalitet på daglig basis. På den måde blev jordemoderuddannelsen en del af den 

konservative isomorfi-tendens i ønsket om fastholdelse af nationale studieordninger. Vilkårene er 

imidlertid, at alt efter på hvilken professionshøjskole, jordemoderuddannelsen er placeret, skal der 

reduceres noget i den monofaglige del af den teoretiske uddannelse. Dette giver den enkelte uddannelses- 

eller studieleder en udfordring i tilrettelæggelsen af den nye uddannelse. En problematik i øvrigt er, at der 

allerede i den tidligere udgave af uddannelsen var stoftrængsel, og at de jordemoderstuderende i 

studentertilfredshedsundersøgelser gennem årene har beskrevet, at de arbejder mere end fuld tid på 
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studiet. Aktuelt ligner den nye bekendtgørelse til professionsbachelor i jordemoderkundskab den tidligere, 

der er revideret en smule i læringsudbytte, det tværprofessionelle har som i den tidligere udgave en plads, 

men de monoprofessionelle læringsudbytter er stadig hovedindholdet. Studieordningerne er ikke længere 

nationale, men slutkompetencerne, der er autorisationsgrundlaget, er en del af den nationale 

bekendtgørelse. 

 

Kritik af egen metode 

Det har vist sig udfordrende at forsøge at udarbejde en diskursanalyse, da forholdet mellem, hvad der 

diskursivt var hegemonisk kamp om og de forskellige positioner fra de forskellige interessenter, flød 

sammen. Faircloughs forståelse det intertekstuelle samspil har givet en produktiv tilgang til processen, 

ligesom hans forståelse af hegemoniske kampe har givet mulighed for at se samspillet mellem det 

diskursive og det sociale. Selve analysen med Laclou og Mouffes retningsgivende begreber har haft en 

systematiserende og distancerende tilgang til materialet, som var nødvendig for mig, som egentlig er en 

slags part i sagen. 

Jeg har dog haft problemer med at fastholde analysemetode og begreber og må erkende, at jeg ikke er 

sikker nok i selve analyseformen til at påstå, at jeg har udført en diskursanalyse, snarere har jeg udført en 

analyse af tekst og forløb med en diskursiv indfaldsvinkel. Empirien har været overvældende i omfang på 

trods af, at den er udvalgt og selekteret før projektstart. Ligesom teoriens omsætning til analyse har vist 

visse ”huller” i forståelsen, som jeg ikke har været sikker nok til at se. Det er derfor to hovedanker i relation 

til projektet: 1. Manglende analytisk præcision og 2. manglende distance til materiale og hovedspørgsmål. 

Jeg har desuden forholdt mig mindre kritisk til overførbarheden af den nyinstitutionelle teori, som kan 

hævdes at høre til i en anden tidsperiode. 
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Konklusion 

Jeg vil i det følgende forsøge at forholde teori og analyseresultater til hovedspørgsmålene i 

problemformuleringen. 

I processen med revision af sundhedsuddannelserne har diskursen ”på tværs” været dominerende og tillagt 

løsningspotentiale på de udfordringer, der diskursivt også fremstår samstemmende, nemlig demografiske, 

økonomiske, teknologiske og sundhedsparadigmatiske store udfordringer. ”På tværs”-diskursen har været 

vægtet i forskellig retning i de forskellige hovedtekster, hvor en høj grad af intertekstualitet synes at præge 

diskursen. En diskurs om stærk professionsfaglighed har først vist sig i et styringsnotat fra Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, tilsyneladende på baggrund af et kompromis i uddannelsesrevisionens styregruppe. 

Dette tyder dels på en i Faircloughs forstand ”teknologisering af diskurs”, hvor diskurser benyttes strategisk 

i rapporter og udgivelser. Dels på stor usikkerhed i forhold til, hvilke løsninger der reelt er på de store 

udfordringer, der findes i sundhedssystemet.  

Der er tydelige isomorfiske træk i den aktuelle udvikling af sundhedssystem og uddannelsessystem i 

Danmark af normativ, tvangsmæssig og mimetisk karakter, som skærper den diskursive kamp om ”på 

tværs” og stærk professionsfaglighed. Disse isomorfi-tendenser ser ud til at grunde i den samme usikkerhed 

om fremtidens sundhedsvæsen. Det forekommer nærmest, som om at ”på tværs”-diskursen er det håb om 

mindre kompleksitet og udfordringer, som alle i processen med nye sundhedsuddannelser klamrer sig til, 

inklusiv de professionsfaglige uddannelsesledere. Som uddannelsesledere i processen skal vi tilgodese både 

de professionsfaglige og autorisationsmæssige krav, ligesom vi skal tilgodese de muligheder for et bedre 

sundhedsvæsen, som ”på tværs”-diskursen - udover løsnings- og effektiviseringspotentiale - også er udtryk 

for et ønske om. Lokalt har vi eksempelvis muligheder i det tværprofessionelle obligatoriske forløb, i en 

tværprofessionel sundhedsklinik, hvor de studerende arbejder tværprofessionelt under supervision af 

fagprofessionelle lektorer, og med ”studieunits” på hospitalerne, hvor de studerende samarbejder 

tværprofessionelt under supervision af fagpersonalet. 

Studieordningerne udtrykker denne dobbelthed. Det, at de ikke længere er nationale, men kan ændres 

lokalt, gør dem mere fleksible og pålægger derfor uddannelses- og studielederne lokalt større 

tilpasningsmuligheder, hvilket skærper fordringer til uddannelses- og studielederrollen som både at være 

professionsautorisation-defensiv og samtidig nytænkende offensiv ”på tværs”. 

  



43 
 

Ledelsesmæssig personlig udvikling 

Fra erfaringsbaseret ledelse til nuanceret pragmatisk ledelse 

 

Jeg har været leder i flere forskellige sammenhænge, tidligst i 1985, hvor jeg var souschef og konstitueret 

leder i en integreret børneinstitution og deltog dengang kun i faglige lederseminarer. I mellemtiden har jeg 

dels skiftet grundprofessionen til jordemoder og i den forbindelse været basisjordemoder, afdelingsleder, 

udviklings- og projektleder og indimellem undervist, været lektor og souschef på jordemoderuddannelsen 

Metropol.  

Siden 2010 har jeg været uddannelsesleder for jordemoderuddannelsen. Det har været en periode med 

store ændringer og nye udfordringer for professionshøjskolerne, som har skiftet ministerium, fået ny 

ansættelsesstruktur og fået forskningsforpligtigelse og midler. 

Jeg har været længe undervejs på MPG, hvilket har været en barriere for et samlet uddannelsesforløb med 

en stejl læringskurve, men det har været en fordel, at jeg har kunnet anvende de forløb, jeg har været 

igennem direkte i forhold til de aktuelle udfordringer, jeg har mødt i ledelsen af Jordemoderuddannelsen 

Metropol. Jeg har derfor haft en langsomt stigende, men til gengæld mere forankret læring. 

Hvis jeg ser på de grundforløb, kurser og synopser, jeg har beskæftiget mig med, kan jeg se, at jeg har brugt 

uddannelsen meget direkte ned i min ledelsesmæssige hverdag. 

Fra Personligt grundforløb: 

Mit mål er at videreudvikle kontekstuel kompetence, analytisk og refleksiv kompetence samt 

normativ kompetence. 

Dette vil jeg opnå konkret gennem: 

At almengøre de udfordringer og potentialer, jeg ser for fagspecialet til strategisk niveau. 

At jeg fortsat søger at påvirke professionshøjskolen til at forstå fusionen som en polyfonisk proces. 

At jeg træner balancering af arbejdsindsats og engagement ved at uddelegere samt ved at sætte 

engagementet yderligere ind i et strategisk alment perspektiv. 

Jeg har i synopser ligeledes beskæftiget mig med forhold relateret til ledelsesmæssig hverdagsudfordring: 

Eksempelvis: 

Hvordan kan konkurrence blandt medarbejderne på JMU om positionering relateret til krav om 

forskningskompetence blive en motivationskraft og i mindre grad en negativ stressfaktor, og hvilke 

fordringer stiller dette til lederen? 

Hvordan kan modstand mod ny struktur for sundhedsuddannelserne med lokal studieordning omsættes til 

et arbejde inden for denne ramme for studieordning? Hvordan kan modstand blive produktiv? 
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Hvilke overvejelser kan have indflydelse på fødeafdelingers tiltag i relation til sectio ved konfrontation med 

NIP (Dansk kvalitets undersøgelse) 

Denne meget direkte brug af teoretisk og forskningsmæssigt input til de konkrete ledelsesmæssige 

udfordringer og problemer har betydet, at jeg har kunnet have en reflekteret og argumenteret tilgang til 

personalet og de store udfordringer, jordemoderuddannelsen samlet set har mødt i perioden. Det er derfor 

lykkedes uddannelsen at få en samlet åben undervisergruppe, der tør udvikle sig og tilpasse sig nyt, 

samtidig med at de er forankrede i deres forskellige fagligheder. Jeg har kunnet bruge de teoretiske input 

fra kurserne direkte i forhold til at belyse eller analysere problemstillingerne fra min praksis og har på den 

måde rykket mig fra det erfaringsbaserede til det mere nuancerede og samtidig udviklet en mere 

pragmatisk tilgang, som jeg synes er en nødvendighed i en daglig ledelse i en politisk styret 

undervisningsinstitution. 

Jordemoderuddannelsen er en populær uddannelse, men der er store udfordringer for uddannelsen og 

jordemodervæsnet som sådan, som jeg også er nødt til at medtænke ind i det uddannelsesmæssige, og 

som den nye studieordning skal være med til at understøtte i en positiv retning. I forhold til dette har jeg 

gennem masterspecialet fået en bedre forståelse for, hvordan de diskursive kampe spiller ind i helt andre 

spørgsmål, som eksempelvis hvordan det, at der eksisterer fagområder i uddannelsesbekendtgørelserne, er 

afledt af den diskursive kamp. 
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