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Summary 

 

In this master thesis I investigate the creation of the new concept; “preventive admissions”, and the exist-

ence of this concept effect on the treatment of the elderly patients in the Emergency Department. The 

term “preventive admissions” concerns elderly patients and the basic idea is that these patients can be 

diagnosed and treated at home by municipal Acute teams with skilled nurses. This is a political idea grown 

from the fact that the elderly population will enhance substantially over the next 20 years. Before the con-

cept of “preventive admissions” developed, was another more passive concept of “inappropriate admis-

sions”, meaning elderly patients that should have been treated at home.  

The thesis consists of two parts. First part is a document examination of public health care documents from 

2010 and forward concerning elderly patients and “preventive admissions”. The second part consists of 

three interviews with doctors and nurses from a Danish Emergency Department. The main research ques-

tion is: How does a political concept such as “preventive admissions” affect staff's performative norms 

around the elderly medical patient in the Emergency Department? 

To the analysis of the documents, I used Koselleck's theories about the formation of concepts and how 

these are filled in content over time in a political game about power. In addition, I have looked at the 

Emergency Department with Luhman and Åkerstrøms organizational theories. According to Luhman a sys-

tem is autopoetic and consists only of communication. Furthermore the system is socially closed but func-

tionally open, these matters became clearly evident in the analysis of the interviews. Finally, I made an 

analysis of the interviews with Rennisons theory of the polyphone organizations and the leadership of such 

organizations. This revealed paradoxical strategies and opened ways of dealing with these.  

One of the main findings in the political documents where, that the concept of the elderly patient devel-

oped slowly to a concept about the elderly citizen. The citizen is not as sick as the patient, the citizen is 

more empowered and the citizen would rather stay at home than visit the Emergency Department. This 

development came simultaneously to the development of the concept of “preventable admissions”. In this 

way politicians hope the concept of “preventable admissions” will be accepted in hospitals and society. The 

problem of this development could be that the citizen is really sick and need the hospital. The other prob-

lem is that the concept of “preventable admissions” is not yet a concept among the staff in the Emergency 

Department. The interviews revealed that they have no idea of what a “preventable admission” means, but 

they were familiar with the concept “inappropriate admission”. This shows, a timely delay from a political 

concept to a term known by the staff in the organizations. Furthermore, it was obvious from the interviews 

that the Emergency Department is a socially closed system, which only communicates about other systems, 

if they are considered of importance to the Emergency Department. Finally, the Emergency Department is a 
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polyphonic organization with a primary code of health, but other codes are emerging, examples are care, 

flow and law, none of these codes have a natural hierarchy and therefore the clashing of codes is evident. 

The clashing codes had the staff develop a distance to the patients and the care they are entitled to. The 

staff in the Emergency Department uses the codes of flow as a mental shield between them and the elderly 

patient.  

The increasing number of elderly patients is a challenge for several organizations. Therefore, in these years 

many solutions are discussed, the political solution is prevention of admissions, and this is attempted to be 

implemented in health care. In this thesis it is clear that the concept does not make sense to the staff in the 

Emergency Department, probably due to a delay, as the concept is relatively new. On the other hand, the 

concept of “inappropriate admissions” make perfect sense, and there is a strong tendency for the staff to 

objectify the elderly patient, and excuse their failing to live up to our own standards for patient treatment, 

with the importance of maintaining patient flow. 

On the other hand, there is a political current to neglect the diseases of the elderly patients and change 

diseases into conditions, at the same time as elderly patients are turned into citizens. In this way, there will 

be fewer elderly patients and several tasks that can be solved in the municipality or by relatives. 

In the Emergency Department, the powerlessness and frustrations are growing around this patient group. 

The elderly patient is neither sick nor healthy, and above all complicated and requires time and peace. We 

are in a system that must take care of the acutely ill patients and at the same time maintain a high patient 

flow. Here, the elderly patient and “inappropriate admissions” become a disruption of the system and the 

staff blames the outside world. It is the municipality, the nursing education, 1813, the policies, in short, 

everyone else's fault. 

The result is that employees and management end up in an incompatible cross-pressure between several 

codes, which leads to the development of de-paradoxical strategies, dominated by decoupling. This means, 

that the organization does not up fill its own standards for treatment of elderly patients, neither concerning 

medical professional level, care nor humanity. 
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Indledning  

  

Denne master handler om den ældre medicinske patient.  Den handler om et samfund med flere og flere 

ældre patienter. Den handler om de løsninger, der afsøges politisk således at den ældre medicinske patient 

ikke belaster sundhedsvæsnet unødigt, og hvordan disse løsninger får konsekvenser for behandling af den-

ne patientgruppe I Akutmodtagelsen. Den handler om hvordan forskellige organisatio-

ners funktionssystemer ramler sammen, fortolkes, misfortolkes og nogen gange forenes.  

Men først tilbage til patientgruppen. Her et citat om den ældre medicinske patient fra: “Skammekrogen- en 

debatbog om medicinske patienter” fra 2009:  

 

“I KLINIKKEN-UDE på hospitalerne- aner man straks, at disse patienter ikke just er favoritterne. Man kan se 

det på ansigtsudtrykket hos den læge eller sygeplejerske, der står bøjet over den gamle demente patient 

med KOL og diabetes og fedme og slidgigt. Det er umuligt at sige, hvorfor det netop nu er besværligt at 

trække vejret, eller hvorfor patienten netop nu har svært ved at lade vandet. Professionelt er udredningen 

ofte så svær, at det virker aldeles uoverkommeligt. Disse patienter har det laveste stadie i patienthierakiet. 

De giver ikke prestige for lægerne. De pendulerer typiske frem og tilbage mellem hospitalerne og deres 

hjem. Forvaltningsmæssigt rejser de frem og tilbage mellem hospitalerne og de praktiserende læger, og 

regionerne, der bestyrer hospitalerne. Hver gang de krydser en grænse stiger ansvarsforflygtigelsen. “  

(Dagensmedicinsbøger, 2009) S. 8 

 

Jeg er speciallæge i geriatri, og har altid interesseret mig for den ældre medicinske patient. Igennem de 

sidste 15 år har jeg været læge på forskellige medicinske afdelinger i regionH. Jeg har tilbragt en stor del af 

min arbejdstid i Akutmodtagelsen. Igennem de seneste to år har jeg været funktionsleder for det akutte 

medicinske indtag på Herlev og Gentofte hospital.  Her modtages cirka 30.000 medicinske patienter årligt, 

ud af disse udskrives 55 % direkte fra Akutmodtagelsen, de øvrige indlægges på medicinsk afdeling, der 

rummer 200 senge. Omkring 4/5 af de medicinske patienter i Akutmodtagelsen er over 65 år gamle.    

Der er politisk igennem de sidste 10 år opstået et begreb omkring ”forebyggelige indlæggelser” af ældre 

medicinske patienter. I dette begreb ligger implicit at sådanne indlæggelser kunne undgås.  Indvendingerne 

fra de fagprofessionelle er at disse patientforløb er meget komplekse og det virker utopisk, at de skal hånd-

teres i eget hjem eller på en kommunal aflastningsplads.   

Politisk er der et planlægningsproblem, vores sundhedssystem er under pres og antallet af ældre stiger. Vi 

har ikke været i denne situation før og det virker til at der er udarbejdet et løsningsforslag ud fra et selv-

skabt teoretisk grundlag og en nyopstået konstrueret nomenklatur. Det er så op til primærsektoren og hos-
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pitalerne at implementere strategien. Ledelsesmæssigt er dette en stor udfordring, og jeg vil derfor gerne 

analysere forståelsen af begrebet på medarbejder niveau i Akutmodtagelsen. Desuden hvordan begrebet 

påvirker vores patientbehandling.  

Denne opgave består af to dele. Dokument gennemgang af tekster med fokus på de diskurser, der opstår i 

ministerier, regioner og kommuner igennem de seneste 15 år, omkring forebyggelige indlæggelser af æl-

dre. Interviews af personale fra Akutmodtagelsen på Herlev hospital omhandlende betydningen af begre-

bet forebyggelige indlæggelser, og vigtigst af alt hvad begrebet medfører for deres holdninger og patient-

behandlingen.   

Min motivation er overordnet at se på, hvordan en politisk tanke påvirker vores praksis efter at den er ble-

vet fortolket og bearbejdet ned igennem flere led fra ministerier, via regionsråd og hospitalsledelser til 

hospitalsafdelinger og endelig til medarbejderne.  Det er som en hviskeleg, hvor fortolkningen af begrebet 

forebyggelige indlæggelser ender med at forme vores handlinger overfor patientgruppen.   

Problemstillingen er specifik men kunne udbredes til utallige andre begreber. Som et andet eksempel kan 

nævnes tankegangen om Fælles Akutmodtagelser (FAM), som også er opstået som en overordnet politisk-

strategi og nu har udmøntet sig vidt forskelligt rundt i landet.   

Jeg har valgt at kigge på begrebet forebyggelige indlæggelser, fordi det undrer mig hvordan denne diskurs 

har overtaget og hvilke andre diskurser er fravalgt undervejs. Min hypotese er, at den opfattelse der er i 

Akutmodtagelsen blandt personalet, er langt fra det tænkte og at begrebet forringer vores patientbehand-

ling. Hvis en indlæggelse er forebyggelig, hører patienten ikke til i Akutmodtagelsen, og derved kan man 

frygte at disse patienter håndteres med et lavere niveau af undersøgelser, behandling og pleje.   

Da offentlig ledelse ofte er at oversætte politiske ideer og strømninger til praktisk patientbehandling, me-

ner jeg, at dette emne kan give mig en mere alsidig tilgang til fremtidige ledelsesudfordringer. Jeg ønsker 

desuden at udbrede mit perspektiv på medarbejdernes og egen opfattelse af politiske begreber og tanke-

gange, med henblik på at forbedre min ledelse nedadtil.  

Problemet der skal belyses er således hvordan politiske beslutninger oversættes ned igennem systemet, 

indtil det udmøntes af medarbejdere i sundhedsvæsnet og hvordan det således påvirker vores patientbe-

handling.   

Der har igennem alle de år jeg har været læge, været debatoplæg omkring overbelægningen på medicinske 

afdelinger, for dårlig behandling af den ældre medicinske patient og den meget høje forekomst af indlæg-

gelser af ældre. Den ældre medicinske patient er typisk over 75 år gammel og har flere kroniske sygdomme. 

Disse patienter har med regelmæssige mellemrum brug for indlæggelse grundet akut sygdom eller opblus-

sen i kroniske tilstande. Ofte vil disse patienter også have kontakt til ældreplejen med henblik på hjælp til 
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praktiske gøremål og personlig pleje. Med alderen tilkommer desuden gangbesvær og funktionsnedsættel-

se, syns- og høre-tab, samt kognitive vanskeligheder.   

Der forventes grundet demografien i Danmark en fordobling af antallet af ældre patienter over de næste 20 

år, og håndteringen af dette i sundhedsvæsnet har igennem de seneste årtier i stigende grad været gen-

stand for politiske drøftelser.  

 

  

Figur 1. Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste? Sundhedsministeriet 2018 , s 36 

 

Dette har udmøntet sig i forskellige rapporter udarbejdet og bestilt af Sundhedsstyrelsen(SST) og 

sundhedsministeriet. Mange af de indsatser der påtænkes, handler om hvordan vi skal håndtere denne 

stadigt større patientgruppe i et presset sundhedsvæsen. Med henblik på den ældre medicinske patient har 

diskursen omkring håndtering i primærsektoren efterhånden vundet indpas. Den overordnede politiske 

løsningsmodel, der er opstået, er diagnostik og behandling af den ældre medicinske patient i primærsekto-

ren af kommunale Akut teams og hjemmepleje. Tanken er at en betragtelig del af disse patienter således 

aldrig bliver indlagt, og at man dermed tager noget af presset af Akutmodtagelserne og de medicinske afde-

linger i sundhedsvæsenet.   

Forebyggelige indlæggelser defineres siden 2011 efter diagnosekoder. Alle patienter der indlægges tildeles 

ved udskrivelse en diagnosekode, der beskriver hovedårsagen til den aktuelle indlæggelse. Koderne tildeles 

af den læge der udskriver patienten, efter bedste overbevisning om at vedkommende ved hvad patienten 
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har fejlet under den aktuelle indlæggelse. Man kan ikke udskrive en patient uden at tildele en kode. Alle 

indlæggelser registreres med diagnosekode i landspatientregisteret.  

De forebyggelige indlæggelser dækker over 12 udvalgte diagnosekoder (tabel 1)   

 

 

 Tabel 1 diagnosekoder forebyggelige indlæggelser Kilde: Deloitte, 2013, s 16 

 

Der findes ingen kliniske undersøgelser, der viser at disse sygdomme og tilstande kan undgås eller forebyg-

ges. Diagnosekoderne er udvalgt ved at spørge forskellige medarbejdere, ledere og faglige eksperter. Efter 

at disse koder er udvalgt, har man så trukket statistik omkring disse indlæggelser fra landspatientregistre-

ret.   

Rapporter bestilt af og udarbejdet af SST fra 2010 og frem, centrerer sig således om disse diagnosekoder. 

Kongstanken er at patienter med disse tilstande slet ikke behøver at blive indlagt, de kan behandles i pri-

mærsektoren ved rettidige tiltag, og dermed forhindres indlæggelsen.   

Imens der fra politisk side arbejdes med at forebygge indlæggelser af ældre, bygges der supersygehuse, 

implementeres pakkeforløb og centraliseres i sundhedsvæsnet. Dette er alt sammen tiltag der er problema-

tiske for den ældre medicinske patient. Transporten bliver lang, vidensdeling over sektorerne helt essentiel 

og vigtigst af alt; den ældre medicinske patient passer kun meget sjældent ind i et pakkeforløb. I 2014 æn-

dredes desuden strukturen af akut beredskabet i region Hovedstaden med etableringen af 1813, hvor man i 

stedet for praktiserende læger nu har sygeplejersker, der visiterer i telefonen. I samme ombæring reduce-

rede man antallet vagtlægebesøg om året i København fra 90.000 til 20.000. Lægevagten blev lagt ind un-

der Akutmodtagelserne og lægevagtkonsultationen lukkede om natten. Siden er patienter der skal vurderes 

fra 22-08 blevet varetaget af Akutmodtagelserne. (VIVE, 2018) S 135  

Inde i Akutmodtagelsen findes Medicinsk og Kirurgisk team. Der er en mangeårig kultur blandt personalet, 

hvor det at arbejde i Medicinsk team traditionelt er forbundet med mindst prestige. I modsætning til dette 

er det mere prestigefyldt at tage imod traumer, akut kald, hjertepatienter og ortopædkirurgiske skader. 
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Arbejdet i Akutmodtagelsen er ofte meget travlt, og præget af en tankegang omkring hele tiden at afkorte 

patientforløbene, for at skaffe pladser til de næste patienter der indlægges. Min hypotese er at et begreb 

som en forebyggelig indlæggelse af en ældre medborger forringer patientbehandlingen for denne i forvejen 

udsatte gruppe patienter.   

 

Problemformulering 

Problemformuleringen bliver således:   

Hvordan påvirker et politisk begreb som forebyggelige indlæggelser personalets performative 

normer omkring den ældre medicinske patient i Akutmodtagelsen?  

  

Underspørgsmål:  

Ændres holdningen til den ældre medicinske patient igennem de sidste årtier og hvordan fører det til tanken 

omkring de forebyggelige indlæggelser?  

Hvordan tænker medarbejderne om begrebet?  

Hvordan taler medarbejderne om forebyggelige indlæggelser og den ældre medicinske patient?  

Hvordan håndterer man at behandlingen ikke er optimal af den ældre medicinske patient? Som leder? Som 

medarbejder?  

 

Begreber og afgrænsning  

Den ældre medicinske patient:  

Egentlig definition er i sundhedsvæsnet patienter over 75 år med flere medicinske sygdomme, desuden 

med aftagende funktionsniveau og behov for hjælp til daglige gøremål. Der er således i denne opgave ikke 

fokus på ældre selvhjulpne og kognitivt velfungerende patienter, uagtet at de kan have flere kroniske syg-

domme. Denne definition bruges dog ikke konsekvent i denne opgave da netop begrebet og udvikingen af 

begrebet er en del af opgaven. 

 

Forebyggelige indlæggelser:   

Alle indlæggelser med patienter med diagnoser ved udskrivelsen fra tabel 1. I selve denne definition tages 

der ikke hensyn til at diagnoserne er noget der tildeles ved udskrivelse, og at patienter i mange tilfælde 

indlægges med mere uspecifikke symptomer som kvalme, åndenød, fald eller bekymring. Det betyder at 

det langt fra er sikkert at en indlæggelse kan forebygges, på trods af at  det er en indlæggelse med en af de 

i tabellen nævnte diagnoser.  

 

Uhensigtmæssige indlæggelser:  
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Indlæggelser hvor man tænker at der kunne være gjort mindre tiltag end en akut indlæggelse, det kunne 

være behandling i hjemmet, tilset af egen læge, akut aflastningsplads i kommunen eller egen omsorg.    

 

Personalet i Akutmodtagelsen:   

I denne opgave menes personale med direkte patient kontakt. Det vil sige sygeplejersker ansat i Akutmod-

tagelsen med funktion i det medicinske team.  Desuden læger fra medicinsk afdeling med funktion i Akut-

modtagelsen. Der menes i denne opgave ikke sekretærer, portører, servicemedarbejdere, IT-medarbejdere 

og lignende. 

 

Akutmodtagelse:  

Akut modtage afdeling, hvor patienter kan indlægges akut 24/7/365. Praktiserende læger, 1813, læger fra 

andre hospitaler og afdelinger, samt ambulancer og kommunale hjemmesygeplejersker kan indlægge pati-

enter.   

Medicinsk team på Herlev, som denne opgave centreres om, varetager behandling af neurologiske og me-

dicinske patienter i 24 senge/lejer og 2 venteværelser. Der ankommer imellem 50-100 patienter i døgnet. 

Opholdstid pr patient er imellem 3- 24 timer, med et gennemsnit på cirka 7 timer.  

  

Teori 
 

Min tilgang i denne opgave er overordnet konstruktivistisk, vi skaber samfundet, organisationer og dermed 

vores virkelighed igennem sproget. I første del af masteren har jeg valgt overvejende at bruge Reinhart 

Kosellecks begrebshistorie til analyse af dokumenter. Begrebshistorien udbygges med Niklas Luhman og 

Niels Åkerstrøms systemteori til analyse både af dokumenter og interviews. Desuden bruges Bettina Renni-

sons teorier omkring polyfont lederskab til analyse af interviews og perspektivering.  

 

Reinhart Koselleck 

 

I og med at jeg ønsker at følge begreber omkring den medicinske patient og forebyggelige indlæggelser i 

tekster fra de seneste 10 år, har jeg valgt at bruge Kosellecks begrebshistorie. Koselleck er med sin grund-

læggende teori om at historie kan forstås ud fra analyse af begreber og deres meningsudfyldelse helt oplagt 

til at kigge på begreber omkring den ældre patient i sundhedsvæsenet.   

 



10 
 

 “Begrebsdannelsen er således ikke et simpelt overflade fænomen. Hvis historievidenskaben for alvor skal 

rejse konstitutionskritiske spørgsmål, må det ske ved at sætte begrebsdannelsen I centrum. Uden begreber, 

siger Koselleck, findes der simpelthen intet samfund og slet ingen politiske felter for handlen ”  (Andersen N. 

Å., 1999)S 66  

 

Koselleck har specielt fokus på dannelsen af den moderne verden (neuzeit), i modsætning til tidligere tiders 

meget fastlåste roller og levevis. Den moderne verden dannes op igennem 1800-1900 tallet. 

I kosellecks teorier dannes og skabes magt igennem at give begreber mening og betydninger, at fortolke 

dem og på denne måde at komme til at forme de videre begivenheder. I og med Kosellecks begrebsanalyse 

centrerer sig omkring begrebers opståen, den mening de tillægges og hvordan de former fremtiden mener 

jeg at dette er ideelt til analysen af begrebet “den ældre medicinske patient”, samt modbegrebet “forebyg-

gelige indlæggelser”. Begrebet den ældre medicinske patient har kun eksisteret i 20 år og denne tidsramme 

er betydeligt kortere end Kosellecks, men jeg mener alligevel at hans teorier kan bruges til analyse af be-

grebets udvikling og betydning for vores sundhedspolitiske beslutninger omkring de ældre patienter.    

Et ord bliver til et begreb når der fyldes mening i det, i den politiske arena er der derfor en evig kamp om-

kring hvordan man meningsudfylder ord og begreber. Således består et begreb af tre dele; ord, mening og 

objekt. Ord adskilles fra begreber som følger:  

 

“Begreber er bundet til ord, men er ikke lig med ord. Begreber henviser til sagsforhold, men er ikke identiske 

med sagsforholdet, simpelthen fordi det er begreberne der giver omgivelserne betydning – ikke omvendt. 

(Andersen N. Å., 1999)S 69 

 

Et ord har en eksakt betydning, et begreb indeholder en betegnelse, men kan samtidigt fortolkes på flere 

måder og indgå i flere sammenhænge som objekt. Desuden er et begreb både flydende og skabende. Be-

greber bliver herved betydningsladede og flertydige, det vil sige de kan fortolkes alt afhængigt af hvem der 

betragter begrebet. Denne flertydighed taler ind I fremtiden og gør flere veje mulige.  

Således befinder begrebet sig i nutiden imellem erfaringsrummet og forventningshorisonten. Flertydighe-

den giver desuden plads til en semantisk kamp, begreber og ord ændrer således betydning over tid. Begre-

ber skaber enheder, der kan bestemme fremtidige politiske eller sociale handlinger. Den politiske kamp kan 

dermed udspilles i at tilføre indhold til begreber.   

I de semantiske felter hvori begreberne befinder sig indgår modbegreber, disse er med til at definere og 

skabe grupperinger. De fleste begreber har et modbegreb, dette skaber en adskillelse imellem os og dem. 
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Eksempler relevante for denne opgave kunne være syg/rask, gammel/ung eller patient/borger, men også 

den ældre medicinske patient/forebyggelige indlæggelser, da det ene begreb forudsætter det andet.    

Koselleck skelner imellem diakron og synkron analyse, begge skal udføres for at analysen er komplet. Det 

diakrone beskriver hvordan enkelt begreber opstår og udvikles over tid. Det synkrone er udviklingen af et 

begreb sammen med andre begreber og modbegreber i semantiske felter.  

 

Niklas Luhman  

 

Jeg har valgt Luhman til analyse i denne opgave, da hans systemteori med forskellige funktionssystemer, 

der er afgrænsede socialt og kun ser sin egen inderside er meget rammende for Akutmodtagelsen som 

organisation. Ydermere viser Åkerstrøms fortolkninger og teorier om den heterogene organisation med 

flere koder tydeligt de kræfter der er i spil i organisationen. 

 

Luhman beskriver at alle organisationer eller systemer udelukkende består af kommunikation. De er yder-

mere autopoietiske, det vil sige de kun består af selvskabte elementer.   

 

“That a system is autopoietical means that it only consist of self-producing elements. All elements are pro-

duced by the system itself through a system of such elements” (Luhmann 1995)  

(Andersen N. Å., 2003) S 153 

 

Når man studerer systemer kan man kun se det man iagttager, der vil således altid være en inderside og en 

yderside.  Et hvert system kigger indefra og ud, på sig selv og på skellet til ydersiden. Alle betragtninger har 

derfor en blindplet. Selv den der betragter systemet, som jeg gør i denne opgave (2. Ordens iagttagelser) 

har en blind plet.  

 

Systemer skabes ved kommunikation, denne kan ifølge Luhman beskrives som en koordineret udvælgelse:  

1. Selektion af kommunikation (hvad vælges det at kommunikere)  

2. Selektion af metode, hvordan vælges det at kommunikere  

3. Selektion af forståelse, hvordan vælges det at forstå  

(frit efter (Andersen N. Å., 1999))  
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Der er således ligesom i Kosellecks begrebsanalyse flere veje en organisation kan udvikle sig afhængigt af 

brugen af sproget men Luhman adskiller sig fra Koselleck, i og med han også inkluderer kommunikations-

formen i analysen. 

 

Forskellen imellem system og omverden er en forskel der kan genindføres i sig selv. Dette kaldes uddiffe-

rentiering. Et hvert system der uddifferentieres ser grænsen imellem system og omverden fra et nyt punkt. 

Der er ifølge Luhman over tid opstået tre måder at uddifferentiere:  

 

(Andersen N. Å., 2003)S 154, Figur 2 

Niels Åkerstrøm Andersen 

 

Niels Åkerstrøm Andersen arbejder med organisationsteori udfra Luhmans funktionelle systemer. Han me-

ner at moderne organisationer i tiltagende grad har udviklet sig fra at være bureaukratiske til polyfone, i 

den forstand at der findes flere funktionssystemer i den enkelte organisation. Denne udvikling er sket over 

tid hvor de offentlige organisationer er blevet mere avancerede, og dermed gået fra at være homofobe til 

at være heterofobe, dvs. til at kunne inkludere og håndtere flere funktionssystemer.   

 

 En organisation er fortsat lukket om sig selv, og det kræver medlemskab at være en del af organsisationen, 

dette beskrives i artiklen polyfoniske organisations fra “Autopoietic ogranization theory 2002” således:   
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“Organisational systems can communicate within law, art, economy, etc. They are not closed in relation to 

the fact dimension. On the other hand, organisational systems are closed in relation to the social dimen-

sion. Organisations are founded on a principle of exclusion: Everybody is excluded from the organisational 

communication, except for those who have been appointed members by the organisation. (Luhman1982 

and 1994) (Andersen N. Å., 2003) S155 

 

I disse heterofobe organisation er medlemskabet fortsat (sociale) lukket men funktionssystemerne er åbne. 

Disse funktionssystemer har et medie og en kode. Et socialt system kan kun kommunikere med sig selv, det 

kan kommunikere om andre sociale systemer i den grad at systemet synes de er relevante i forhold til sy-

stemet selv, som f.eks primærsektoren er for Akutmodtagelsen i denne opgave.   

 

Eksempler på funktionssystemer er Juridisk, politisk, økonomisk, omsorg, uddannelse, videnskab, kunst, 

helbred og kærlighed. Til hvert funktionssystem knytter sig et generaliseret symbolsk medie og en kode. 

Mange polyfoniske organisation har dog fortsat et primært funktionssystem.  

For eksempel er hospitalets dominerende funktionssystem Helbred, det symbolsk generaliserede medie er 

sygdom og den binære kode er syg/rask.  

 

“The polyphonic organisation is simultaneously linked to many funktionssystems. In effect, organisa-

tions are now pervaded by numerous incomparable values and communicative codes and one of 

the main managerial issues is the management of this hetreogeneity”  

(Andersen N. Å., 2003) S 153 

 

Funktionssystemer kan hjælpe med at skabe overskuelighed og forenkle organisationen, men ligeså ofte er 

funktionssystemerne besværlige og kolliderer. Åkerstrøm mener at der i stigende grad er ved at opstå den 

kommunikationsafsøgende organisation, hvor koderne opfattes som et potentiale til vækst og forandring. 

Denne højt udviklede organisation er blevet mere refleksiv omkring egne konfliktende koder og funktions-

systemer. (Andersen N. Å., 2014) 

I den polyfone organisation kan der tales i flere koder, men alle beslutninger tages udfra en kode.   

 

“The codes exclude each other, so to speak. Each of them is a total logicity and a change of code in 

a conversation implies a change in the entire content and possible continuation of the conversation.”  

(Andersen N. Å., 2003)S 156   

 



14 
 

På hospitalet er vores primære funktionssystem hospitalets: syg/rask. Udover dette har der traditionelt 

været et meget fremherskende funktionssystem omkring omsorg, primært båret af sygeplejerskerne. I det-

te funktionssystem er det generaliserede medie omsorg og den binære kode hjælp/ikke hjælp.  I det mo-

derne sundhedsvæsen er der opstået flere konkurrerende funktionssystemer. Både på grund af ændringer i 

patientsammensætningen, patientsynet og ændringer i sundhedsvæsnet. Især er der kommet et funktions-

system omkring økonomi, der udspiller sig som en kamp om ressourcer, både imellem forskellige hospitaler 

og specialer, men også blandt afdelinger på det enkelte hospital. Udover dette er der med “patienten i cen-

trum” og med en stigende tendens til at se patienten som borger også kommet et juridisk funktionssystem 

ind i billedet. Man begynder at se og handle i henhold til hvad patienten har ret til. Disse udefrakommende 

nye funktionssystemer forstyrrer organisationen, skaber konflikter og forskellige strategier blandt persona-

let for at imødegå denne nye status quo.  

 

Bettina Rennison 

 

Rennison er ligeledes inspireret af Luhman. Hun beskriver hvordan medarbejdere og organisationer reage-

rer på polyfonien, og hvordan man kan lede i denne heterofoni at stemmer. I en polyfon organisation kan 

konsekvensen af polyfonien være inaktivitet grundet misforståede hensyn, eller konfliktfuld grundet inter-

agerende koder. Hun mener, at man med ledelse kan komme fra et frustrerende krydspres til en organisa-

tion hvor de forskellige stemmer inspirerer og løfter hinanden. (Rennison B. W., 2014)S 145  

I organisationer er der forsvarsmekanismer blandt medarbejdere og ledere der tages i brug når krydspres-

set eller kompleksiteten bliver for høj. Disse forsvarsmekanismer kaldes af-paradokseringsstrategier. Af-

paradokseringsstrategier forværres ved manglende bevidsthed om polyfonien i ledelsen.  De forskellige 

strategier der kan opstå når de mange interesser og stemmer bliver for overvældende for medarbejdere og 

ledere er: 

 Fundalisme- Medlemmer af organisationen henholder sig kun til et funktionssystem  

 Balance- Man forsøger at tage alle hensyn, med det resultat at intet sker, organisationen bliver 

lammet  

 Dekobling- Der fravælges funktionssystemer og argumenteres for hvorfor man kun behøver at for-

holde sig til et af mange funktionssystemer   

 Spil – Der er nogen udefrakommende organisationer der har skylden, således skubbes aben rundt  

 Hykleri- Man foregiver at alle funktionssystemer inkluderes, men i virkeligheden gør alle i organisa-

tionen præcis som det passer dem. Værdier og handlinger stemmer ikke længere overens.   
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Rennison ser disse strategier som overlevelsesstrategier i en presset organisation. Hun forslår håndtering 

ved forskellige metoder til at afmontere disse af-paradokseringsstrategier. Disse ledelsesmæssige greb in-

kluderer at medarbejdere og ledelse prøver at reflektere over de forskellige stemmer og indse hvordan det 

påvirker vores holdninger. Foruden dette skal forskellige handlinger og tiltag afprøves, det vil sige at have 

en mere legende og eksperimenterende tilgang til organisationen og polyfonien. Det er lederens opgave at 

oversætte koder for medarbejdere i organisationen og prioritere koder således at ledelse og handlinger 

bliver mulige. Rennison argumenterer for at hvis der ikke vælges blandt funktionssystemer og afvejes fra 

ledelsens side af vil det øge tendensen til af-paradokseringsstrategier blandt medarbejderne. 

Hvis det lykkes ledelsesmæssigt at fortolke og inddrage flere stemmer, vil det kunne gavne og udvikle orga-

nisationen, dette fritager dog ikke ledelsens for at prioritere og vælge imellem koder. 

 

Metode:  

Denne opgave består af to dele. En analyse af dokumenter fra de sidste 15 år omkring den ældre patient, 

og interviews af medarbejdere fra Akutmodtagelsen på Herlev hospital. Dokument analysen foretages for 

at rammesætte og følge udviklingen af et nyt begreb som forebyggelige indlæggelser. Jeg har læst mere 

end 1000 siders dokumenter udgivet eller bestilt af forskellige offentlige instanser (udførlig liste bilag 1.) 

Jeg har derefter valgt hovedsageligt at fokusere analysen på følgende fire dokumenter:   

 Uhensigtmæssige indlæggelser, VIVE Rapport, 2007   

 Skammekrogen, debatbog om medicinske patienter, 2009  

 National handleplan, den ældre medicinske patient, 2011  

 National handleplan, den ældre medicinske patient, 2016  

 

Uhensigtsmæssige indlæggelser er navnet på en rapport lavet af VIVE, det nationale forsknings og analyse 

center for velfærd. Denne rapport er bestilt af FOKUS en sammenslutning af kommunale og regionale kræf-

ter. FOKUS står for – FOrum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service –og er et initiativ, som skal styrke 

arbejdet med kvalitetsudvikling i regioner og kommuner. Rapporten blev bestilt i forbindelse med struktur-

reformen, der gav kommunerne nye opgaver i relation til sundhedsvæsnet, blandt andet overtog kommu-

nerne genoptræning og rehabilitering efter indlæggelse. En yderligere motivation for at bestille denne rap-

port er at der siden 2000 har været stigende udgifter for kommunerne ved at have ældre borgere indlagt. 

Formålet med rapporten fra VIVE beskrives i forordet:  

 

Denne rapport omhandler kommunernes muligheder for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser – uden at 

gå på kompromis med kvalitet eller kravet om let og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle borgere.  
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(VIVE, 2007) S 4  

 

Skammekrogen er en debatbog om medicinske indlæggelser udgivet af Dagens medicin. Dagens medicin er 

en uafhængig nyhedsavis om sundhedsvæsnet udgivet af Bonnier Publications. Udgivelsen af bogen 

”Skammekrogen” støttes desuden af ældresagen og lægemiddelindustriforeningen. Bogen består af enkelt-

stående kapitler om forskellige emner omkring medicinske patienter, skrevet af en række eksperter på om-

rådet. Der er kapitler skrevet af læger, økonomer, ledere og sygeplejersker, alle med specialist viden om 

den ældre medicinske patient i sundhedsvæsnet. Udgivelsen er, som titlen også afslører, meget kritisk, men 

også meget konstruktiv i sin tilgang. Mange af de løsningsmodeller og forslag der gives i bogen er imple-

menteret eller stadigt gældende den dag i dag.   

De nationale handleplaner er udgivet af Sundhedsministeriet og bygger hovedsagelig på anbefalinger fra 

SST. Handleplanerne omhandler de fokusområder, der er for den ældre medicinske patient over de næste 

år, desuden fordeles en pulje penge til forskellige indsatser. Nationalhandleplan 2011 var den første for den 

ældre medicinske patient, handleplanen der udkom i 2016 var opfølgningen på denne. Denne handleplan 

dækkede tidsperioden 2016-2019, der er endnu ikke udgivet en opfølgende handleplan.  Forud for den 

første handleplan havde Sundhedsministeriet i 2001 udgivet en rapport om den ældre medicinske patient.  

Årsagen til at jeg lige har valgt disse fire dokumenter er at de illustrerer hvordan et nyt begreb som fore-

byggelige indlæggelser udvikles over en tidsperiode på 10 år. Med de dokumenter jeg har valgt, kan jeg vise 

hvordan et begreb og modbegreber dannes, hvordan der fyldes mening i begrebet og hvordan andre dis-

kurser forsvinder. Hvordan et sådan udefrakommende politisk begreb derefter modtages af personalet, der 

behandler patienterne, belyses med interviews af medarbejdere fra Akutmodtagelsen i denne opgave.  

Udvælgelsen af dokumenter er foretaget velvidende at der altid er en stor del af subjektivitet i mine valg, 

set i relation til Luhman kan jeg ikke selv se min blinde plet i denne udvælgelse, jeg er dog opmærksom på 

at den findes. Årsagen til at jeg har valgt handleplaner fra Sundhedsministeriet er, at de er toneangivende 

for beslutninger, der træffes politisk. Sundhedsministeriets handleplaner følger anbefalinger fra SST. SST 

udstikker desuden retningslinjer for regioner og hospitaler, samt de lægelige specialer og SST vejledninger 

er dermed fremtrædende indenfor hele udviklingen af vores sundhedsvæsen. Debatbogen “skammekro-

gen” er valgt som en modsat rettet diskurs. I denne udgivelse finder jeg patienternes og de fagprofessionel-

les holdninger, for dermed at illustrere deres forsøg på at sætte dagsordenen. Til sidst har jeg brugt VIVE 

rapporten fra 2007 som er en statistisk videnskabelig udgivelse, som har været helt essentielt indenfor det-

te genstandsfelt, idet den er meget toneangivende for de begreber og løsninger vi arbejder med i dag. 

Denne rapport repræsenterer en helt anden vinkel, da rapporten er produceret af økonomer og statistike-

re, uden involvering af sundhedspersonale. 
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I 2018 lavede tre af mine medstuderende på CBS MPG Master projektet: forebyggelige indlæggelser -giver 

det mening? Dette vidner om at emnet fylder for os som fagprofessionelle i sundhedsvæsnet. I deres af-

handling har de interviewet ledere indenfor kommune, 1813 og på hospitalet om begrebet. Jeg vil derfor 

referere til deres hovedpointer. (Mølbæk, Pretsch, & Baastrup, 2018) Jeg har set på deres hovedkonklusio-

ner med Luhmanske briller, på denne måde har jeg undersøgt hvilke funktionssystemer og koder der findes 

i ledelsen i sundhedsvæsenet og hos vores samarbejdspartnere i primærsektoren omkring den ældre medi-

cinske patient og forebyggelig indlæggelser.  

 

For at belyse betydningen af begrebet for vores patientbehandling har jeg lavet 3 semistrukturerede inter-

views efter en spørgeguide (bilag 2). Det semistrukturerede interview er karakteriseret ved at interviewe-

ren har en guide til samtale i form af åbne spørgsmål, således at der eksploreres i forskellige på forhånd 

valgte emner. Interviewet er dog ikke mere struktureret end at den interviewede kan fravige og fortælle 

mere frit når det er relevant for de data der skal indhentes (Justesen & Mik-Meyer, 2010)S 55. Alle de inter-

viewede stilles de samme spørgsmål. Jeg valgte semistruktureret interviews for at få refleksioner omkring 

bestemt emner fra forskellige vinkler blandt medarbejdere i Akutmodtagelsen. Jeg revurderede spørge-

guiden og reflekterede over egen spørgeteknik efter hvert interview, fordi jeg var for dominerende, for 

løsningsorienteret og ikke spurgte nok ind til de usagte elementer i et hvert udsagn. Derfor kom jeg ikke 

nok i dybden.  

Interview 1(AFS): Afdelingssygeplejerske I Akutmodtagelsen, Har været uddannet sygeplejerske i 8 år, har 

haft ledelsesansvar i 2 år. Før hun uddannede sig til sygeplejerske, arbejdede hun som social og sundheds-

assistent i et par år  

Interview 2(S): Sygeplejerske fra medicinsk team i Akutmodtagelsen. Har været sygeplejerske i 30 år. Har 

arbejdet på medicinske afdelinger i 12 år og i Akutmodtagelsen de sidste 18 år.   

Interwiev 3(YL): Yngre læge, færdig uddannet som læge i 2015. Har arbejdet på medicinsk og psykiatrisk 

afdeling og i almen praksis. Nu under uddannelse til speciallæge i geriatri.  

Jeg valgte disse tre medarbejdere som et udsnit af dem der har med den ældre medicinske patient at gøre i 

Akutmodtagelsen. Jeg valgte både en læge og sygeplejersker, men også medarbejdere med mere eller min-

dre erfaring indenfor hospitalsvæsnet. Desuden valgte jeg både medarbejdere “på gulvet” og en afdelings-

sygeplejerske. Jeg ønskede med disse valg at sikre et bredt blik på genstandsfeltet. Alle interviews blev 

transskriberede ved hjælp af KONCH. Jeg transskriberede længere og mere betydningsfulde pauser og fyld 

ord ind. Desuden alle spørgsmål jeg stillede, dog ikke alle bekræftende udsagn(hmm eller Ja) fra inter-

viewers side.   
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Jeg skønnede, at jeg efter disse tre interviews med forskellige medarbejdere havde fået repræsenteret de 

holdninger vi har og handlinger vi gør omkring den ældre medicinske patient. Dette med baggrund i egen 

viden fra mit daglige arbejde i Akutmodtagelsen, samt at der kun var mindre afvigelser i de tre interviewe-

des udtalelser omkring emnet.   

Jeg lavede en tematisk analyse af de tre interviews. Jeg gennemgik således de 6 faser;  familari-

zation, coding, serching for themes, reviewing themes, defining and naming themes og tilsidst skrivning. Jeg 

bevarede et konstruktivistisk blik på data og forsøgte på denne måde at lade deltagernes ord skabe virke-

ligheden. Jeg brugte initialt semantisk kodning og ledte efter definitioner af de tre begreber; den ældre 

medicinske patient, uhensigtsmæssige indlæggelser og forebyggelige indlæggelser. Efter følgende ledte jeg 

efter koder og funktionssystemer, initialt forudbestemte som syg/rask og hjælp/ikke hjælp. I denne analy-

se dukkede flere koder op så som f.eks. flow/ikke flow. Jeg fandt desuden latent et tema omkring det gode 

patientforløb, som jeg inddelte i forskellige grupperinger til et tematisk kort(figur 3). Jeg har i den videre 

analyse sidestillet det ikke at leve op til egen professionel og medmenneskelig standard for et godt patient 

forløb, med at være et repræsentativt udtryk for personalets performative normer. (Clarke, Braun, & 

Hayfield, 2017)   

  

 Figur 3. Skematisk fremstilling af denne Master 
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Analyse  

Dokumenter 

 Jeg har søgt og læst anseelige mængder af de rapporter og handleplaner, der er udgivet igennem de sene-

ste 15 år omkring den ældre medicinske patient. (Udførlig liste bilag 1). I denne begrebsanalyse vil der ind-

gå elementer og viden fra den samlede læsning.   

Med Kosellecks begrebsanalyse udføres der analyse omkring begreberne den ældre medicinske patient og 

forebyggelige indlæggelser.  Den ældre medicinske patient er et helt centralt begreb, når man skal tale om 

forebyggelige indlæggelser. Ordsammenstillingen forekommer første gang i rapporten fra 2001 udgivet af 

sundhedsministeriet: ”Rapport om den ældre medicinske patient”. Herefter dukker den ældre medicinske 

patient op enkelte gange i perioden 2002-2005, og hen imod 2010 bliver begrebet brugt i forskellige sam-

menhænge i stadigt stigende grad. Der bliver i denne periode fyldt indhold og mening i begrebet, den ældre 

medicinske patient har flere sygdomme og brug for hjælp til daglige gøremål og patienten er mere ressour-

cekrævende under indlæggelser på grund af disse forhold.   

Afhængigt af om man er sundhedspersonale, pårørende, politiker eller økonom er der vidt forskellige for-

tolkninger af og indhold i begrebet den ældre medicinske patient. Allerede i indledningen af denne opgave 

findes et citat fra et forord i debatbogen omkring de medicinske patienter “Skammekrogen” fra 2009 (s. 1). 

Her er det fremført som er det sundhedspersonalets indhold i begrebet der refereres til, men det er også 

mediernes tilgang til begrebet, som den gode historie der skrives. Ud af citatet på s. 1 kan man læse de 

pårørendes frustration, fagpersonalets udfordringer, patientens sårbarhed og politikkerne frustration.   

Der er således igennem de sidste 20 år sket en markant ændring og udvikling af begrebet. Den ældre medi-

cinske patient, defineres og beskrives i Sundhedsministeriet nationale handleplan fra 2011 således:  

 

For at kunne målrette indsatsen i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er der be-

hov for en nærmere afgrænsning af målgruppen ”den ældre medicinske patient”. Den ældre medicinske 

patient er karakteriseret ved høj alder og typisk flere af nedenstående faktorer:   

Svær sygdom   

Flere samtidige sygdomme (komordbiditet)   

Nedsat funktionsniveau fysisk og/ eller kognitivt   

Begrænset egenomsorgskapacitet   

Multimedicinering (polyfarmaci)   

Behov for kommunale støtteforanstaltninger eller sygehusindlæggelser   

Ovennævnte karakteristik skal differentiere den ældre medicinske patient fra de ældre borgere, som har et 

højt funktionsniveau, velbehandlet kronisk sygdom, god egenomsorgskapacitet og et stort socialt netværk.  
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(Sundhedsministeriet, 2011)S 2 

 

Det er tydeligt at man stadig i 2011 er i gang med at fylde indhold i begrebet, det er således på dette tids-

punkt ikke klart for alle hvem den ældre medicinske patient er. Man forsøger i denne udgivelse at definere 

begrebet, således er den ældre medicinske patient er noget andet end den ældre borger som det beskrives 

i de sidste 2 linjer i ovenstående citat. Der ligges ligefrem vægt på at der er et skel imellem de to begreber, 

således at den ældre borger her bliver modbegreb til den ældre patient.  

Hvis man derimod ser på hvordan den ældre medicinske patient beskrives i Handleplan fra 2016, som er en 

tilsvarende udgivelse fra Sundhedsministeriet blot 5 år senere:  

  

De ældre og deres pårørende skal møde et sundhedsvæsen, der fokuserer på patientens ønsker og behov, og 

som står klar med tilbud om en værdig pleje og behandling af høj kvalitet. Når den ældre har brug for hjælp 

fra fx både deres praktiserende læge, hjemmesygeplejen og sygehuset, skal hjælpen hænge sammen på 

tværs af faggrupper og sektorer. Det gælder i særlig grad for de svagere og mere sårbare ældre patienter – 

de såkaldte ældre medicinske patienter.  

(Sundhedsministeriet, 2016)S 3 

 

Her er den ældre medicinske patient blevet til en del af borgerbegrebet, der skal have høj kvalitet i et sam-

menhængende sundhedsvæsen. Således er de ældre borgere og de ældre medicinske patienter ikke længe-

re et begreb og et modbegreb men en del af det samme semantiske felt. Man kan også se hvordan begre-

bet den ældre medicinske patient er blevet flertydigt, der ligges mange betydninger ind i begrebet. Det er 

en patient der har ønsker og behov, og brug for hjælp fra primærsektoren. Men også en patient der kan 

blive syg, og skal hjælpes af sygehuset med at blive rask.  

I det indledende citat fra “Skammekrogen” er den ældre medicinske patient beskrevet som en nærmest 

uoverskuelig faglig udfordring for læger og sygeplejersker. Patientgruppen er en økonomisk byrde for sam-

fundet, der skal håndteres på en eller anden måde. Men bare 7 år senere i Sundhedsministeriets handle-

plan er det en borger med rettigheder, til et sundhedsvæsen der kan møde deres behov.  I citatet fra 2016 

er der også introduceret de pårørende, der ellers ikke har optrådt i sundhedsministeriets dokumenter før. 

Introduktionen af denne gruppe er med til at give den ældre borger øget selvstændighed, et netværk der 

ikke bare kan negligeres og dermed en tydeligere rolle i modsætning til at være en hjælpeløs patient.  

Denne udvikling af patient hen imod borger skal ses i sammenhæng med udviklingen i sundhedsvæsenet. 

Igennem de seneste 15 år har sundhedsvæsenet udviklet sig fra det nære sundhedsvæsen til i tiltagende 

grad at være blevet centraliseret. Der bliver længere til sygehuset, pakkeforløb der knytter sig til bestemte 
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diagnoser rulles ud og indlæggelsestiden falder. Desuden skæres i ressourcer og effektiviseres. Alle disse 

tiltag gør det sværere at være en ældre medicinsk patient med begrænset egenomsorgskapacitet. Den æl-

dre borger kan i modsætning til dette navigere i et sådan moderne sundhedsvæsen.   

Den ældre medicinske patient og forebyggelige indlæggelser er hinandens modbegreber, uden det ene 

findes det andet ikke. Således er den ældre medicinske patient genstanden og forbyggelige indlæggelser en 

hændelse der er afhængig af at den ældre medicinske patient findes.  

 Dette betyder at der er en yderlig forskel på den ældre medicinske patient og den ældre borger. Den ældre 

medicinske patient skal helst indlægges, hvorimod den ældre borger kan være i eget hjem. Således under-

bygger udviklingen i dette begreb det semantiske felt hvori begrebet forebyggelige indlæggelser opstår.   

  

Figur 4  

Koselleck’s tese omkring erfaringer og forventninger i forhold til begrebsdannelse ses i hvordan man i tek-

sterne tager stilling til den stigende mængde af ældre. Der er i perioden fra 1980 til 2020 tiltagende op-

mærksomhed på at den voksende ældre population og udgifterne til sundhedsvæsnet forbundet hermed. 

Dette beskrives vidt forskelligt i teksterne, og her ses netop den semantiske kamp der er politisk omkring at 

definere og konstruere positioner i begrebet. Den stigende mængde ældre kan være frygtsom eller sagligt 

beskrevet. Andre steder helt udeladt, som om det ikke har betydning.    

Dette ses i nedenstående citater fra to af teksterne:  

 

De medicinske patienter er også et økonomisk problem. Faktisk er de en lille bombe under sundhedsudgif-

terne. Hvis de blev behandlet på det ansvarlige niveau, ville det koste milliarder  

(Dagensmedicinsbøger, 2009)S 9   
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Andelen af befolkningen i aldersgruppen over 65 år forventes således at stige fra 16 pct. i 2008 til godt 24 

pct. i 2050. Alene i løbet af det næste tiår bliver der yderligere 200.000 over 65 år.  

(Sundhedsministeriet, 2011)S 2  

 

 I ovenstående to citater illustreres den kamp der er omkring begrebet den ældre medicinske patient i for-

hold til udgifter, den saglige videnskabelige og den bekymrede frygtsomme.   

I national handleplan Sundhedsministeriet for den ældre patient fra 2016 findes der intet i hele teksten (53 

sider) omkring at der bliver flere ældre. Man må formode at det er et bevidst valg, at man har undladt at 

beskrive de demografiske ændringer der står foran os, igen for at flytte fokus fra den ældre medicinske 

patient til den ældre medborger. Man ønsker her fokus på borgerens ret til at blive behandlet, ikke på at 

samfundet er presset på ressourcer, hvis vi skal yde behandling af høj kvalitet.  

Begrebet forebyggelige indlæggelser udvikles synkront med dette. Nedenstående citater illustrerer udvik-

lingen af begrebet, der bruges således utallige ord igennem de seneste 20 år til at karakterisere indlæggel-

ser af ældre. Ordene bruges, ændres og (om)defineres i flæng. Her blot to eksempler:  

 

Men samlet set betyder ændringer i demografi såvel som forekomst af kronisk sygdom et øget pres på 

sundhedsvæsenet og dermed et endnu større behov for at sikre, at akutte medicinske indlæggelser er både 

nødvendige, uundgåelige og hensigtsmæssige.  

(VIVE, 2007)S 16   

 

Fx er der i sundhedsaftalerne krav om, at aftalen skal beskrive, hvordan parterne forebygger uhensigtsmæs-

sige akutte indlæggelser. Forebyggelse af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser er et centralt fokusområde i 

den nationale handlingsplan.   

(Sundhedsministeriet, 2011)S 4  

 

I VIVE rapporten 2007 beskrives at indlæggelser af ældre skal være nødvendige, uundgåelige og hensigts-

mæssige. Det er meget svært at være uenig i dette, og de nyere begreber som uhensigtsmæssige og fore-

byggelige er slet ikke opståede endnu. Men igennem de næste par år vinder begrebet uhensigtsmæssi-

ge indlæggelser indpas. Det er dog fortsat et passivt begreb som er meget svært at handle på, derfor opstår 

i kølvandet af dette de forebyggelige indlæggelser.  I og med at indlæggelserne er forebyggelige, i modsæt-

ning til blot uhensigtsmæssige, giver det os som samfund en mulighed for at handle og forhindre disse ind-

læggelser. Ydermere introduceres i 2011 diskursen omkring at det faktisk ikke gavner den ældre medicinske 

patient at være indlagt.  
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Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser af ældre og svage medicinske patienter 

vil være til gavn for patienterne, der slipper for akutte og stressende indlæggelser på sygehuset.  

(Sundhedsministeriet, 2011) S 8 

 

I 2016 bliver forebyggelige indlæggelser igen sat ind i ny kontekst, hvor indlæggelser ikke længere skal fo-

rebygges, fordi man ikke vil have patienten på hospitalet, men fordi man gerne vil have borgeren i hjem-

met. Helt essentielt i dette er også, at man som borger gerne selv være i hjemmet.  

 

Ældre indlægges for ofte på grund af problemer, der kunne være forebygget ved en mindre indgribende 

indsats. Der er behov for at styrke den tidlige opsporing af begyndende sygdomstegn, forringet ernærings-

tilstand og faldende funktionsniveau og sikre en rettidig indsats, så færre ældre bliver så dårlige, at de ikke 

kan klare deres hidtidige hverdag og må indlægges.   

(Sundhedsministeriet, 2016)S 13  

 

I ovenstående citat fra Handleplan 2016 indlægges borgeren ikke på grund af sygdom, men på grund af 

problemer eller begyndende sygdomstegn. Problemer og begyndende sygdomstegn kan vi bedre håndtere 

hjemme, der nævnes endda tilstande der ikke er sygdomme for at underbygge dette (forringet ernærings-

tilstand og faldende funktionsniveau). På denne måde underbygges at det hverken er gavnligt eller nød-

vendigt med en indlæggelse.    

  

Begrebet forebyggelige indlæggelser indeholder en høj grad af flertydighed alt afhængigt af hvem der bru-

ger begrebet. For politikeren er det en løsning i et sundhedsvæsen der skal håndtere flere og flere ældre. 

Desuden er det en måde at beslutte allokering af ressourcer i sundhedsvæsnet og imellem sundhedsvæsnet 

og kommunerne. For borgeren er det bedst at være i eget hjem, men også et spørgsmål om ret til den bed-

ste behandling ved akut sygdom. For de fagprofessionelle er det en patientgruppe, der er kompleks og net-

op derfor skal behandles med største faglige ekspertise, og der skal drages omsorg for de skrøbelige ældre 

patienter af plejepersonalet. Kommunalt er det en gruppe af patienter, som man er i tvivl om hvordan man 

skal håndtere, og som der kan puttes uendelige ressourcer i måske endda uden at det har en effekt.  

I dette samspil imellem flere organisationer vil jeg udbygge min analyse med Luhmans systemteori. Det ses 

tydeligt hvor mange forskellige organisationer der er involverede. De kan ikke se hinandens inderside, og 

skellene er dybe. Ydermere henholder de sig alle til forskellige funktionssystemer. Det politiske system har 

overvejende et økonomisk funktionssystem, omkring hvad der er af penge til i sundhedsvæsnet. Ydermere 

et politisk omkring magt og hvem der kan sætte dagsordenen i et fremtidigt sundhedsvæsen. Men igennem 
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den seneste handleplan er også kommet et juridisk og et omsorgs funktionssystem der taler den ældre 

medicinske patients stemme:   

 

De ældre patienter skal møde en indsats, som bygger på værdighed og selvbestemmelse, patient- og pårø-

rendeinddragelse, sammenhæng i forløbene samt høj kvalitet og patientsikkerhed. De værdier er også 

grundlæggende værdier i handlingsplanen for den ældre medicinske patient.   

(Sundhedsministeriet, 2016)S 8  

 

Hospitalets funktionssystem er alt overvejende helbred med den binære kode syg/rask. Der er stærke rø-

ster, der taler for at behandling af ældre i hjemmet er en inddeling af patienter i et A og et B hold. Således 

de yngre patienter, der får den bedste behandling på sygehuset og de ældre, der behandles uden de rette 

diagnostiske undersøgelser og faglige kompetencer i kommunalt regi. Dette nødvendiggør den vedvarende 

udtalelse om kompleksiteten af disse patienter. Der er på hospitalet også en stærk økonomisk stemme 

omkring hvordan vi allokerer vores ressourcer. Fra patienternes synspunkt handler det om omsorg, kan jeg 

få hjælp eller ej, også selvfølgelig rettigheder, altså jura. Sidst men ikke mindst har kommunerne og 

den præhospitale visitatation over de seneste 10 år fået og afgivet rettigheder og især fået nye opgaver. 

Kommunerne taler primært i funktionssystemer omkring omsorg når det gælder ældrepleje. Men der er 

kommet tiltagende krav omkring at kunne vurdere om borgeren er syg eller rask, i denne kontekst forsøger 

man også at uddanne borgeren til at klare sig længst muligt i eget hjem. Kommunerne har også en stærk 

diskurs omkring økonomi i forhold til denne anselige opgave.   

Når de forskellige organisationer med vidt forskellige funktionssystemer kolliderer, har det alt overvejende 

to konsekvenser, hver organisation lukker sig om sig selv og forsøger at beskytte egne ressourcer og værdi-

er og at der bliver et ikke ubetydeligt magtspil, alt imens landets sundhedspolitik langsomt indarbejdes i 

organisationerne. Vi er stadig midt i denne proces. Kommunerne belønnes økonomisk for at undgå indlæg-

gelser, der er dannet kommunale Akut teams til hjemmebehandling og hospitalerne forsøger at bakke op 

om hjemmebehandling med udkørende teams. Dette er alt sammen tendenser der skal holde den ældre 

medicinske patient i hjemmet, således at sundhedsvæsnet belastes mindst muligt af denne voksende grup-

pe. En ting der er sikker er at udviklingen af betydning og indhold i begrebet og afgrænsninger imellem 

organisationernes opgaver er langt fra slut på nuværende tidspunkt.  

 

Master fra 2018 om forebyggelige indlæggelser 
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I Masteren fra 2018 “Forebyggelige indlæggelser - giver det mening?” har tre af mine kolleger beskrevet 

problemstillingen med de forebyggelige indlæggelser i spændet mellem kommune, hospital og 

1813(præhospitalvisitation i RegionH). De beskriver deres opfattelse af problemet således:   

 

Baggrunden er, at vi i vores ledelsesmæssige virke i Region Hovedstaden oplever, at der er mange initiativer, 

der har til formål at forebygge indlæggelser men at problemet samtidig ikke synes løst.  (Mølbæk, Pretsch, 

& Baastrup, 2018) 

 

I deres opgave belyser de problemet med 23 gennemgange af indlagte medicinske patienters forløb og 

interviews af tre ledere; centerchef i en kommune, ledende overlæge på en stor medicinsk afdeling og vi-

cedirektør i akut beredskabet.   

Deres overordnede konklusion omkring emnet er:   

 

Masteren viser, at diskursens konstruktion af en virkelighed om forebyggelige indlæggelser ikke kan genfin-

des i den fysiske virkelighed, idet der ikke er det omfang af forebyggelige indlæggelser, som diskursen itale-

sætter. (Mølbæk, Pretsch, & Baastrup, 2018) 

 

En underkonklusion er:   

 

Der er ikke et fælles ”vi” i diskursen, hvor løsninger søges skabt i fællesskab. Viden i diskursen om forebyg-

gelige indlæggelser konstrueres således i et ”dem og os” perspektiv og ikke i et samlet ”vi”. (Mølbæk, 

Pretsch, & Baastrup, 2018) 

 

Når jeg læser masteropgaven med Lumanske briller ses tydeligt organisationer, som er socialt lukkede. 

Hvert system ser på sig selv, og udtænker løsninger inden for egne grænser. Enten er man medlem eller 

også kan man ikke tale sproget og har dermed ingen stemme i organisationen. På den anden side af eget 

system er de andre, her har hvert system forestillinger og ideer om hvordan det er i de andre systemer. Et 

eksempel der gives i rapporten på dette er vores nat-beredskab. Nat-beredskab er altid dyrere og mindre 

attraktivt for medarbejderne.  I det akutte beredskab indgår lægevagten, kommunale Akut teams og Akut-

modtagelsen. Om natten er der siden 1813 opstarten(2014) stort set ikke længere kørende lægevagter 

i RegionH, desuden er lægevagtskonsultationer lukket efter kl 22. De kommunale Akut teams arbejder kun 

til kl 22. Sidste sted der er åbent til at tage sig af patienterne er derfor Akutmodtagelsen. Her er der til 

gængæld alene på Herlev Medicinsk afdeling, blevet øget bemanding fra 3 til 5 læger om natten siden 

2014. Dette er et meget illustrativt eksempel på at hver organisation tænker på egne ressourcer og hverken 
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den mest hensigtsmæssige model overordnet på tværs af organisationerne eller den bedste model for pati-

enterne bliver drøftet.   

Ydermere konkluderer de i masteren omkring identitetskonstruktioner på baggrund af begrebet forebygge-

lige indlæggelser:   

 

“der sker flere identitetskonstruktioner som konsekvens af diskursen om forebyggelige indlæggelser. Dels to 

hospitalsidentiteter omhandlende, at hospitalet er en belastet organisation med for mange indlæggelser og 

dels at de indlagte borgere skal være indlagt, for de er syge. I kommunen og Akutberedskabet er der skabt 

en organisationsidentitet, hvor de ikke gør det godt nok, fordi de mangler indsigt og kompetencer.”  

(Mølbæk, Pretsch, & Baastrup, 2018)  

 

Min tese er at de ovennævnte identitetskonstruktioner har en konsekvens for patientbehandlingen, hvilket 

jeg i næste afsnit af denne masteropgave belyser med interviews af medarbejdere i Akutmodtagelsen. Jeg 

bevæger mig således et led videre ned i ledelseshierarkiet sammenlignet med masteropgaven fra 2018.  

 

Analyse af Interviews  

 

Jeg har i analysen valgt at fokusere på de tre begreber den ældre medicinske patient, uhensigtsmæssige 

indlæggelser og forebyggelige indlæggelser. Endvidere som udtryk for medarbejdernes performative nor-

mer “det gode patient forløb” og udtalelser omkring deres arbejde i forhold til deres egne forventninger. 

Jeg bruger i denne analyse først Niels Åkerstrøms teorier omkring polyfoniske organisationer og si-

den Rennisons teorier omkring coping og ledelse af polyfoniske organisationer  

 

Den ældre medicinske patient  

Jeg spurgte alle de interviewede hvordan de definerede den ældre medicinske patient og hvil-

ke udfordringer der er i Akutmodtagelsen omkring denne patientgruppe.   

 

Afdelings 

sygeplejerske  

Det betyder en meget kompleks patientgruppe, en sårbar gruppe og en, der fyl-

der meget i vores regi, altså Akutmodtagelser. Det er tit ikke en....altså... Det 

er ikke nogen, vi har løsninger på nu og her, det er nogle, der skal....der skal laves en mas-

se undersøgelser på, og de kræver meget altså pleje...sygepleje.  Øh-

mmm.. Og så tænker jeg også, at der øhmm..jegtænker også straks at der er masser ar-
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bejde altså primært tværssektorielt, med primærsektoren  

sygeplejerske  Jamen, det er jo...... Det behøver ikke nødvendigvis være ældre medborgere men... men 

borgere, der måske både aldersmæssigt og sundhedsmæssigt er svækkede...øhhh... som 

har måske en lidt skrøbelig hjemmesituation. Og....øhh.. ja, som så bliver indlagt med 

forskelligt ikke...   

læge  Så tænker jeg en kompliceret. øhmm....Og delvist multimorbid Person, 

en Person...øh som..... øh... Kan være...Øhh... Sværere at håndtere end andre patienter, 

både fordi de som sagt fejler oftest flere ting, men også fordi at de ting de kommer med, 

kan være gemt i atypiske symptomer. Anderledes præsentation og også i kognitive for-

skelligheder fra yngre patienter  

 

Der er her en kode omkring patientgruppen hvor det er tydeligt at de er besværlige at håndtere i Akutmod-

tagelsen. Der bliver sagt at patienten er skrøbelig, kræver meget pleje, er svækket. Man kan på afdelingssy-

geplejersken også fornemme kompleksiteten og ressourcetrækket, både i forhold til patienten, men især i 

forhold til arbejdet over sektorgrænser med hjemmepleje og praktiserende læge. I alle citater nævnes også 

den faglige kompleksitet.   

En del af det der gør den ældre medicinske patient så kompleks for personalet, er at patienten ikke passer 

ind i det forventede funktionssystem Helbred, med den binære kode rask/syg. Derfor bliver det meget van-

skeligt at fokusere indsatsen for medarbejderne I Akutmodtagelsen.   

 

AFS: “Øhmm. Også vil jeg sige, det er også en gruppe som ikke er attraktive”  

Lotte: “Ja...”  

AFS: “Og det... dels blandt vores sygeplejersker. Man kan sige man vil gerne være i et akut regi, fordi du 

gerne vil lave hurtige....ABC-vurderinger og stabilisere også videre, og det er jo ikke altid det, man skal gøre 

med den ældre medicinske patient." (Afdelingssygeplejerske)  

Lotte: “Nu du siger at det ikke er attraktivt, hvordan kommer det så til udtryk?”  

AFS: “Det kan komme til udtryk i personalegruppen hvor de siger det var jo et rent plejehjem vi hav-

de igår.  Øhmm.. Som- altså som man ser det ikke sådan prestigefyldt, at man øhhh altså.. at der er også 

nogle problematikker, som er lige så vigtige at kunne som sygeplejersker, også som akutsygeplejersker fordi 

det også er en del af det. Og så er der noget helt galt med i forhold til som sygeplejeuddannelsen... øh at 

den er mere akademisk og har nogle andre fokusområder, og det ser vi jo også, kan man sige. Vi har jo ind-

satsområder som tryksår- hvad hedder det?- som vi har rigtig rigtigt svært ved at komme i mål med, fordi 

det er bare ikke det fokus, der er det der. ..ØHHhh det der med at gå ind og kig, altså patienten ligger halvt 
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nede i sengen, jamen det er faktisk rigtig vigtigt at få rettet op. Det kan være det er det, der gør at han 

trækker vejret bedre. Få givet dem noget mad, de har måske ikke drukket eller spist i.... øh, altså det er også 

en del af den akutte behandling.”  

 

Sygeplejerskerne og lægerne vil gerne lave hurtige vurderinger og behandlinger, men det kan de ikke med 

denne patientgruppe her kræves andre ting. Afdelingssygeplejersken taler her i hospitalets funktionssystem 

med koden syg/rask. Der er prestige i at behandle syge patienter og personalet i Akutmodtagelsen har fo-

kus på og lyst til at behandle akut syge patienter. Men hos den ældre medicinske patient er der i virkelighe-

den mere brug for pleje og omsorg, og dette er svært at få personalet til at prioritere. Det er åbenlyst for 

afdelingssygeplejersken at denne patientgruppe ikke er attraktiv for personalet.  

Den yngre læge har også primært et blik på om patienten er syg/rask. Den ældre medicinske patient står 

desuden i modsætning til den yngre patient.  

 

De præsenterer sig ofte med mange problemstillinger. De kommer ikke ligesom den unge kvinde på nitten 

med urinvejsinfektion. De kommer med et problem, som så formentlig skyldes et andet problem, som er 

skabt af et tredje problem. Og så oveni det, så kan de have svært ved at klare sig der hjemme, eller der kan 

være funktionelle, altså funktionsmæssige ting derhjemme, som gør, at de også bliver endnu svagere end 

andre. De er ikke sådan lige til at vende i døren. (yngre læge)  

 

Den ældre medicinske patient er mere kompleks (besværlig), svagere (både fysisk og kognitivt) kan ikke 

klare sig selv. De kan ikke lige vendes i døren, som ellers er en del af hele tankegangen omkring flow i 

Akutmodtagelsen. Igen her støder vores forskellige koder sammen, vi har i Akutmodtagelsen flyttet os fra 

at tænke mest i helbred (syg/rask) til at tænke mindst lige så meget på flow (har vi plads/har vi ikke plads). I 

hele den tankegang bliver det endnu mere vanskeligt at have med den ældre medicinske patient at gøre.   

Der er i personalets udtalelser en tydelig overensstemmelse med den definition der var i handleplan fra 

2011 omkring den ældre medicinske patient, som værende skrøbelig og kompleks. Blikket på den ældre 

medicinske patient som borger, fra den seneste handleplan 2016 er endnu ikke dominerende i Akutmodta-

gelsen.  

 

Uhensigtsmæssige indlæggelser  

Her er de interviewedes svar på hvad en uhensigtsmæssig indlæggelse er. 

Afdelings 

sygeplejerske  

Jamen uhensigtsmæssige indlæggelser er for mig, er at noget man tænker, at det ikke er 

så kompliceret et forløb, som kunne have varetaget...altså blev varetaget i de-
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res egne.. primærsektoren, dels for patientens forløb. Altså det er ældre og sårbare pati-

enter, som ville have gavn af at være i deres vante omgivelser. Øhmmm..som ikke behø-

vede højt specialiseret behandling  

sygeplejerske  Jamen det det det.... jeg føler at det betyder, at mange patienter måske i virkeligheden 

kunne have undgået indlæggelse, eller lavet en vurdering også iværksat en behandling. 

Når de nu kommer ind, og så kører hele møllen, og så får de måske nogen gange oven i 

købet iværksat en eller anden behandling, som ikke er nødvendig - men de- i hvert tilfæl-

de får de et ophold på et hospital som sådan, som ikke..... De ikke behøvede at have, at 

de kunne måske have nøjes med at blive vurderet i en vagtlæge konsultation i stedet for 

eller der kunne have været en vagtlæge ude at kigge på dem.  

læge  Eller det er i hvert tilfælde sådan at jeg hører ordet at at... øhm.. at patienterne ikke nød-

vendigvis skulle være blevet håndteret i en Akutmodtagelse, de kunne være blevet hånd-

teret enten derhjemme eller i almen praksis eller via en udkørende vagtlæge. Det kan 

også være indlæggelser, som slet ikke er noget, men hvor man for eksempel ud på pleje-

hjem har vurderet et eller andet... måske en sen aftentime, en weekend med en vikar.... 

Så opfanger man noget, og så sender man folk ind.......  

 

I de tre ansattes forståelser af en uhensigtsmæssig indlæggelse er god overensstemmelse. Det er en ind-

læggelse der kunne have været varetaget i primærsektoren. Dette er helt i tråd med den politiske model, 

løsningsforslagene fra de ansatte i ovenstående citater er dog helt anderledes end den fra politisk hånd 

tiltænkte med en øget kommunal indsats. Der nævnes i flere interviews at en lægelig vurdering i primær-

sektoren ville kunne gøre en forskel. Dette er i lighed med konklusionerne i masteren fra 2018 et eksempel 

på at hver organisation er lukket omkring sig selv og der findes ikke vidensdeling eller løsninger på tværs. 

Alle sparer hvis det er muligt på egne ydelser, der er stort set ingen udkørende lægevagter tilbage 

i regionH, ligesom der ikke er kommunale Akut teams om natten og det er derfor kun i Akutmodtagelsen at 

der er mulighed for at vurdere patienter natten. Medarbejderne i Akutmodtagelsen kan kun se deres orga-

nisation indefra, men har en klar forventning om at tiltag i primærsektoren kunne mindske de uhensigt-

mæssige indlæggelser. Her illustreret ved svaret på mit spørgsmål om hvad der har ændret sig over de se-

neste år omkring den ældre medicinske patient:  

 

Den store overordnede forskel, er man ligesom lagde visitationen fra præhospital om-så meget, at visitatio-

nen foregår inde på hospitalet nu. Før i tiden blev måske 90% af patienterne set af en læge inden de kom 

ind. Hvor det nu måske kun 10 procent, der er set af en læge når de kommer ind. (sygeplejerske)  
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Sygeplejersken bygger denne udtalelse på fornemmelser, men bliver alligevel meget konkret og sætter en 

andel i procent på. Dette viser tankegangen om noget udenfor der har påført os dette problem. Generelt 

for de løsningsforslag og forklaringer der kommer fra medarbejderne er, at der er nogen der gør noget galt 

udenfor vores system, ofte i hjemmeplejen og 1813. I eksemplet ovenfor hvor der mangler vagtlæger, men 

det beskrives også at der mangler kompetencer både i kommunale Akut teams og på plejehjem. Her spør-

ger jeg afdelingssygeplejersken, hvordan hendes personale har det med uhensigtsmæssige indlæggelser. 

 

 AFS: De er ikke begejstrede 

Lotte: Nej, Hvordan kommer det til udtryk? 

AFS: Det kan være for eksempel. - Altså hvorfor kan de ikke tage hånd om det på plejehjemmet? Eller nå, nu 

er det weekend og nu er det afløserne, der er på vagt, så der skal sendes ind. Alt-

så ja? (afdelingssygeplejerske) 

 

Igen her er det de andres skyld, De interviewedes udsagn om dette er ikke velbegrundede eller med stor 

forståelse for primærsektoren. Det er for komplekst til at medarbejderne direkte kan pege på hvem der skal 

agere anderledes, fordi de kigger fra deres eget system og ud. De kan således godt kommunikere om de 

andre systemer, men ikke se ind i de andre systemer.  

Forbyggelige indlæggelser 

Senere i Interviews spørger jeg ind til hvad en forebyggelige indlæggelse er.  

Afdelings 

sygeplejerske 

AFS: Prøv lige at sige ordet igen?  

Lotte: Forebyggelige indlæggelser  

 AFS: Altså når du siger det, så tænker jeg, at sammenkoblingen med Primær og hospita-

let også godt kunne rykke tættere. Man kunne godt have - du ved noget i Odense, hvor 

man kan sige, at selve Akut teamet sidder faktisk i Akutmodtagelsen og har den direkte 

dialog med sygeplejerskerne, .... vi har kørt nogle forskellige forsøg, hvor der også er 

kommet en visiterende fra kommunerne. Det, der er rigtig svært, er lige præcis de grup-

per, de er....altså....du kan næsten ikke opfange dem, altså det er i hvert tilfælde ikke 

lykkedes indtil videre,  
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Sygeplejerske S: Jeg ved ikke, om det ligger i hospitalets regi. Det burde måske mere ligge i kommunalt 

regi, men det er vel også....i  

Lotte: Det gør det også kan jeg sige  

S: Men det er vel nogen af de tiltag, man har lavet med Akut teams ikke.... Men det kræ-

ver jo...... i virkeligheden bunder det vel også i ...... ja at meget af den primære sektor 

mangler kvalificeret personale også....  

Læge Er det.... At man kan........ Forebygge at …man ikke bliver indlagt eller det ved jeg faktisk 

ikke... en forebyggelig indlæggelse...???.  

 

Når jeg spørger ind til forebyggelige indlæggelser er det tydeligt, at det ikke giver mening for afdelingssyge-

plejersken og den yngre læge. Selve sammensætningen af ordet er uforståelig for dem. For sygeplejersken 

er det klart at det er noget der må foregå i primærsektoren, og i samme tankerække at det har de nok ikke 

kvalificeret personale til. Dette stemmer overens med min egen hypotese om at begrebet er meningsløst 

for fagprofessionelle, men i relation til dette må man også sige at det næppe påvirker vores handlinger i 

Akutmodtagelsen, eftersom medarbejderne ikke kender begrebet. Forklaringen på dette kan være at der er 

en tidsmæssig forsinkelse og at begrebet endnu ikke er nået fra politiske handleplaner til personalet i 

Akutmodtagelsen. I modsætning til dette var uhensigtsmæssige indlæggelser i allerhøjeste grad et begreb 

som gav mening for personalet.   

Det gode patientforløb 

I den videre analyse af interviews har jeg fokuseret på vores performative normer ved at kigge på udtalelser 

fra medarbejderne, hvor de ikke lever op til deres egne standarder for det gode patient forløb.  Jeg har 

fokuseret på personalet performative normer i relation til uhensigtsmæssige indlæggelser, da deres per-

formative normer især udfordres ved de indlæggelser, hvor vi ikke rigtigt ved hvad der egentlig er grunden 

til at patienten indlægges. Denne situation er ikke sjælden, som det illustreres i dette citat:  

 

Vi taler om det i den forstand at jeg tror, at man undres, nogen gange og det italesætter man. Man undres, 

at en patient er kommet ind. Det kan for eksempel være klokken to om natten, når der kommer en ind, der 

ikke kan svare for sig, og man ikke kan få fat i nogen hjemmepleje eller plejehjem eller pårørende. Så står  

man der og tænker; Hvorfor er du her overhovedet? Og nogle gange, så er der måske en god grund til det,  

fordi de er 39,5 feber og crp 160. Men andre gange, så kan man simpelthen ikke finde ud af, hvorfor de er  

kommet. Og så lader man dem ligge, og så forsøger man, når det bliver dagtid at finde ud af det. Så Ja, vi  

taler da om det, og vi undrer os over det. (yngre læge)  
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I løbet af de tre interviews kommer en del udsagn omkring vores performance omkring de ældre medicin-

ske patienter. Disse udsagn har jeg i nedenstående figur inddelt i temaer. Alle udsagn i figuren er direkte 

taget fra de tre interviews.   

  

Figur 7 

De koder der er dominerende her er helbred syg/rask, omsorg hjælp/ikke hjælp, Flow/ikke flow, personale-

ressourcer tid/ikke tid og et omkring hospitalet kontra kommunen (udenfor/indenfor) i denne afgrænsning 

tales meget omkring hvad man evner/ikke evner.    

Funktionssystemet omkring helbred er dominerende i alle udsagn omkring patientbehandlingen, når pati-

enten ankommer og ikke er syg som forventet har det flere konsekvenser, vi over eller underbehandler, 

patienten venter for længe eller bliver tilset af de mest uerfarne medarbejdere.   

 

Men som udgangspunkt så synes jeg jo at mange af disse patienter bliver over undersøgt. Det er jo dyrt for 

samfundet og besværligt for patienterne, fordi de er måske ikke i virkeligheden så voldsomt syge. Men vi 

kører på med hele møllen og en rask patient er jo bare en der ikke er undersøgt.... undersøgt 

nok (sygeplejerske)  
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Vores fokus på syg/rask kommer også til udtryk i patientplejen, der er simpelthen ikke fokus på pleje af 

patienterne i en Akutmodtagelse. Dette på trods af at vi alle ved at det er meget vigtigt.   

 

…dels blandt vores sygeplejersker. Man kan sige man vil gerne være i et akut regi, fordi du gerne vil lave 

hurtige.... ABC-vurderinger og stabilisere og så videre, og det er jo ikke altid det, man skal gøre med den 

ældre medicinske patient. Altså der kan det handle om måske og skabe noget ro, så du overhovedet kan 

starte din pleje. Det er også meget grundlæggende sygepleje, som er rigtig vigtigt, og der har man nok et 

andet fokus, når man er akutsygeplejerske...(afdelingssygeplejerske)  

 

I Akutmodtagelsen er fokus ikke på plejen men på stabilisering af den akut dårlige patient, dette udmønter 

sig i at de ældre medicinske patienter simpelthen ikke får den pleje de burde under indlæggelsen, dette kan 

i værste fald resultere i delir (en alvorlig forvirringstilstand), manglende føde og væske indtag, infektioner, 

fald og tryksår.  

En kode der også vanskeliggør pleje og behandling af den ældre medicinske patient er flow. Hele Akutmod-

tagelsen er fokuseret på denne tanke. Der kommer hele tiden nye patienter ind, og hvis vi ikke 

får udvisiteret eller udskrevet samme antal patienter, har vi hverken fysisk plads eller ledige hænder til de 

næste patienter. Akutmodtagelsen er det sted i sundhedsvæsnet, der altid skal modtage patienter, det vil 

sige uanset belægningen kan Akutmodtagelsen ikke sige nej til at modtage flere patienter.  Derfor er netop 

disse uhensigtsmæssige og tidskrævende indlæggelser en frustration for personalet. Men denne store pati-

ent udskiftning hele døgnet giver også uro og højt tempo i Akutmodtagelsen.   

 

Når du også siger den ældre medicinske, så er der også nogle demens problematikker, som kræver nogle 

fysiske rammer, øhh som vi har svært ved at efterleve, fordi vi har et flow ind af patienter. Vi skal sikre os, at 

der hele tiden er en seng til dem, der kommer ind, så der..... er et højt, øhhh hvad skal man sige...vi er effek-

tive på en måde, som måske godt kan virke, som kan påvirke den her patientgruppe. (afdelingssygepleje-

ske)  

 

Det er tydeligt hvor meget flow tanken fylder i dette citat, der skal være senge til de næste patienter. Men 

alle de interviewede er også enige om at dette hæsblæsende tempo ikke er gavnligt for den ældre medicin-

ske patient.  

 

S: Jeg er ikke sikker på, at de altid er lige velinformerede om, hvad der egentlig... er sket ... fordi tingene 

går stærkt...i  

Lotte: Altså i forhold til at vi som personale har travlt?  
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S: Ja eller ja i forhold til at systemet har travlt ikke...med både at få dem videre, og det udmøntes selvfølge-

lig i at personalet har travlt for at få det udført. Men det er mere det at tempoet er højt.  

 

Travlhed blandt personale nævnes flere gange i forhold til patientgruppen, det er en ressourcekrævende 

gruppe og personalet har svært ved at overskue deres opgaver i forvejen. Dette ses også tydeligt i afde-

lingssygeplejerskens svar i starten af denne analyse på hvad den ældre medicinske patient er. Her udspeci-

ficeres hvor meget disse patienter bruger af tid og ressourcer. Hun nævner at de fylder meget, kræver mas-

ser af pleje og masser af arbejde i forhold til kontakt til primærsektoren.   

Alt i alt er medarbejderne i Akutmodtagelsen domineret af tanken om flow og omkring at tage sig af de 

akut sygeste patienter, dette giver suboptimale patientforløb for de ældre medicinske patienter. Det er 

utilfredsstillende for alle og har flere konsekvenser for personalet i forhold til disse patienter. I interviewe-

ne fortælles at det er demotiverende, frustrerende og udmattende. Det er også sket at medarbejderne 

foran patienter og pårørende har givet udtryk for deres frustration. I interviews siges dog at de skal kunne 

rumme deres frustration og at de primært giver udtryk for frustrationen indbyrdes og ikke udadtil.   

 

Det tror jeg, det virker demotiverende, og det kan virke demotiverende og er nogle unødvendige indlæggel-

ser i en travl hverdag, hvor man måske i virkeligheden kunne have sorteret nogle af de patienter fra. Altså er 

godt eksempel er jo COVID-perioden(første bølge), hvor vi i og for sig kun fik de syge. Selv om det var en 

streng periode, så var det også en spændende periode, også fordi at de patienter der kom i Akutmodtagel-

sen de var... virkelig indlæggelseskrævende (sygeplejerske)  

 

Jamen, det øhh.. øhh det er jo frustrerende for for dem (sygeplejerskerne  i Akutmodtagelsen). Det er fru-

strerende for os alle sammen fordi at man føler jo ikke, at man rigtig kan gøre noget,(yngre læge)  

 

Denne frustration når koderne omkring flow, omsorg og helbred ramler sammen håndteres ved en uhen-

sigtsmæssig tingsliggørelse af patienterne. Herunder et par eksempler fra interviews:  

 

Og -ja, hvorfor er stue 24 her overhovedet? (yngre læge)  

Eller nå, nu er det weekend og nu er det afløserne, der er på vagt, så der skal sendes ind. (afdelingssygeple-

jerske)  

De kan tit...Øh.. komme og ligge lidt føler jeg... (yngre læge)  

Så der skal ikke meget til før, at man ligesom får sendt patienter ind (afd sygeplejeske)  
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Vi omtaler disse patienter ved stuenummer i stedet for navn. Vi bruger vendinger som de kommer til at 

ligge lidt, de sendes ind og de kan ikke lige vendes i døren. I alle disse betegnelser forsvinder borgeren, 

patienten og til sidst selve mennesket. Selve ordene Akutmodtagelse og flow ligger også op til at vi skal 

sende og modtage noget.  Den ældre medicinske patient er blevet til en ting vi håndterer, på denne måde 

kommer koden omkring  flow til at retfærdiggøre at den ældre medicinske patient er en pakke vi sender 

rundt i systemet.   

I overgangen imellem sektorerne er der også flere problemfelter. Personalet i Akutmodtagelsen mener ikke 

at der er de rette kompetencer i primærsektoren, de har ikke kvalificeret personale, de har ikke tid og vores 

ordinationer bliver ikke fulgt til dørs. Desuden er deres weekend og aften/nat bemanding ikke kvalificeret 

nok.   

Vi har dog også en del af skylden, især vores udskrivelser af patienterne er ikke gode nok, og så er der 

ydermere et strukturelt problem, fordi vi ikke har adgang til hinandens dokumentationssystemer.  

Et interessant aspekt i hele denne polyfoni af koder i Akutmodtagelsen er at der findes 

de traditionelle omkring videnskab, helbred og omsorg, de nytilkomne stemmer omkring flow og ressourcer 

men udover dette føler Akutmodtagelsens medarbejdere sig underlagt en udefra kommende magt, ofte 

materialiseret med 1813 i RegionH eller personalet fra primærsektoren, som kan sende patienter ind, uden 

at man fra Akutmodtagelsen kan sige nej. Denne tydelige adskillelse, hvor man kigger ud mod de andre og 

føler sig magtesløs i forhold til indlæggelserne bidrager i høj grad til frustrationen. Det er helt tydeligt at 

personalet omkring den ældre medicinske patient er presset af en larmende polyfoni, de har svært ved at 

agere i.  

Rennisons afparadokseringsstrategier, i organisationer der er under pres fra mange forskellige koder, er da 

også alle i brug. (Rennison B. W., 2014) Der er som jeg tidligere har vist i citater (s. 23+30) en helt gennem-

gående fundamentalisme strategi, vi skal redde liv, derfor kan vi tillade os ikke at bruge tid på pleje eller 

samarbejde omkring den gode udskrivelse med primærsektoren. Det er denne fundamentalisme afdelings-

sygeplejersken er konfronteret med, når akutsygeplejerskerne ikke prioriterer de opgaver der er relateret 

til patientplejen. Både sygeplejersken og afdelingssygeplejersken bruger flow til at balancere den mere 

akutte kode redde liv eller ej. Hvis vi ikke skal redde liv skal vi sørge for at der er Flow, således afbalanceres 

disse koder efter hvad man som akutsygeplejerske har lyst til at lave.   

Der foregår en høj grad af dekobling og hykleri. Dette både internt blandt sygeplejerskerne og ubevidst 

hos afdelingssygeplejersken, når hun forholder sig til hvordan de ældre medicinske patienter håndteres 

plejemæssigt i akut området.   
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“Det kan komme til udtryk i personalegruppen hvor de siger det var jo et rent plejehjem vi hav-

de igår. Øhmm.. Som- altså som man ser det ikke sådan prestigefyldt, at man øhhh altså.. at der er også 

nogle problematikker, som er lige så vigtige at kunne som sygeplejersker, også som akutsygeplejersker fordi 

det også er en del af det. Og så er der noget helt galt med i forhold til som sygeplejeuddannelsen.. øh at den 

er mere akademisk og har nogle andre fokusområder, og det ser vi jo også, kan man sige. (afdelingssygeple-

jersken) 

 

I dette citat kan man se at hun ved der er et problem, men undskylder sygeplejerskernes manglende inte-

resse med at de jo er akutsygeplejersker, desuden at det er uddannelsen der ikke har det rigtige fokus, hvil-

ket er et eksempel på afparadokseringsstrategien spil. Man giver en anden instans skylden. Andre steder 

ses tydeligt spil med ansvarsforflygtigelse og en offerrolle i forhold til den præhospitale visitation, specielt 

med 1813 eller vikarer på plejehjem og i hjemmeplejen som skurken.  

Det er således tydeligt at alle afparadokseringsstrategier er i spil, for at personalet kan håndtere det høje 

arbejdstempo, hvor den ældre medicinske patient er en kæmpe udfordring, især når der skal laves gode 

forløb, der lever op til standarder både for medicinsk behandling, pleje og samarbejde over sektorerne. Det 

er også tydeligt at dette pres på medarbejderne resulterer i en afmatning og frustration, fordi de langt hen 

af vejen godt ved, hvordan de burde håndtere disse patienter. Af mere farlige og uhensigtsmæssige konse-

kvenser, kan det i værste fald tilføre patienterne komplikationer i form af tryksår, fald eller delir fordi der 

hverken er tid til eller fokus på at yde den nødvendige sygepleje i Akutmodtagelsen. Men det mærkelige 

paradoks er at heller ikke når tiden er der bliver sygeplejen sufficient, måske fordi dekoblingen er blevet så 

grundlæggende at holdningerne er blevet en del af afdelingens DNA. Derved bliver plejen af den ældre 

patient også nedprioriteret eller glemt når der ikke er travlt i afdelingen. 

Diskussion  
Diskussionen i denne opgave er inddelt i tre afsnit, metode, indhold og perspektivering.  

Metode 

I denne master er min egen involvering og ledelsesrolle i Akutmodtagelsen både et stort problem og en stor 

force. Personalet kender mig og betragter mig som deres overordnede, mange i personalegruppen ser op til 

mig og gør meget for at jeg skal synes godt om dem og se deres indsats. De ved alle at jeg er geriater og 

dermed har et stort engagement i, at de ældre medicinske patienter får den bedst mulige behandling i 

Akutmodtagelsen. Det vil unægtelig påvirke personalets udtalelser. Jeg frygter, at vi i virkeligheden perfor-

mer meget dårligere end medarbejderne giver udtryk for, da de vil modificere deres udtalelser, fordi det er 

mig der spørger. Desuden er det grundet min egen stærke holdning og store viden om emnet svært for mig 
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at spørge åbent og nysgerrigt ind til emnet. Modsat dette giver min baggrundsviden mig også en enorm 

styrke i dette arbejde. Jeg har en fornemmelse af hvor der er problemer, jeg kender nomenklaturen og 

udfordringerne og kan dermed målrette mine interviews og analyser. Det ville ikke være muligt at komme i 

dybden på sammen måde, hvis jeg først skulle gøre mig bekendt med genstandsfeltet. I arbejdet med den-

ne master, mener jeg at de vigtigste elementer kommer frem, men jeg har ikke mulighed for at vurdere den 

side af genstandsfeltet som jeg ikke ser. Ligesom jeg ikke kan få viden om den del af arbejdet i Akutmodta-

gelsen, som medarbejderne vælger at holde skjult for mig. Jeg har alligevel en fornemmelse af, hvad de ikke 

fortæller i de interviews jeg har lavet, dette i kraft af at jeg, når jeg går i vagt blot er en del af vagtholdet. 

Men selv når jeg er en del af vagtholdet vil min blotte tilstedeværelse bevirke at de holder igen, men det 

praktiske arbejde giver mig alligevel en god fornemmelse af det der ikke kommer direkte frem i mine inter-

views. Det interessante er at selv om de interviewede medarbejdere prøver at være professionelle og tæk-

kes mig i interview-situationen er grundholdningerne og problemerne de samme, som jeg fornemmer og 

konfronteres med når jeg er på vagt. Jeg mener at analysen med begrebsdannelse og polyfonien i organisa-

tionen har hjulpet mig til at se med et bredere perspektiv på emnet, dette gør mig bedre i stand til at løfte 

mig ud af medarbejdergruppen og se med et fugleperspektiv på den, man kan sige at jeg har flyttet min 

inderside således at det rum jeg har at agere i er blevet større. 

Et andet problem ved mit engagement i emnet er, at jeg fra start er meget biased, jeg er decideret vred 

over at politikkerne kan komme med så fuldstændigt idiotiske forslag og tænker at de helt sikkert har en 

skjult dagsorden med at skære på hospitalsressourcerne til patient gruppen. Interessant er det dog at viden 

som altid, giver ikke blot viden men indsigt og jeg har helt sikkert nuanceret mit blik på hele den politiske 

proces igennem arbejdet med denne master.  Det er ikke alle de politiske strømninger jeg af den grund 

omfavner og synes er de bedste løsninger for patient gruppen, men jeg kan se at agendaen ikke blot er at 

skære i hospitalsressourcerne, men reelt at komme med nogen bud på hvordan vi løser fremtidens udfor-

dringer med en stigende ældrepopulation. De ressourcer der tages fra hospitalet (altså fra min organisati-

on) skal gives til primærsektoren, det vil sige ud til den yderside jeg ikke kan se.  Når jeg således ikke blot 

opfatter primærsektoren som ydersiden eller de andre, men som en anden organisation giver det mig en 

større forståelse for denne planlægning, og dermed et bedre afsæt til at lede forandringer i sundhedsvæs-

net i fremtiden. 

For yderligere at udvide mit perspektiv ville jeg gerne have haft patienternes stemme og det politiske sy-

stem med som en del af denne master. Igennem interviews af disse grupper ville jeg etablere en større 

fornemmelse og forståelse for ydersiden af min organisation og dermed få indsigt i flere mulige forvent-

ningshorisonter. Dette kunne øge mine muligheder som sundhedsprofessionel og aktiv i lægevidenskabeli-
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ge selskaber til at tale den ældre medicinske patients sag, med brug af de andre organisationers funktions-

systemer, når jeg deltager i arbejdsgrupper og høringer.  

 

Indhold 

Hvis forebyggelige indlæggelser ses fra de forskellige systemer har hvert system sine egen koder relateret 

til begrebet. I det politiske system er koden omkring økonomi stærkt tilstede, Vi har ikke råd til at indlægge 

og behandle alle ældre i fremtiden på den måde vi gør i dag. Udover dette er der en juridisk kode, befolk-

ningen har lige ret til god behandling i vores sundhedsvæsen, dette funktionssystem kolliderer ofte med 

det økonomiske i spørgsmål om økonomien i sundhedsvæsnet. Der er desuden tydeligt inddraget et blik på 

pårørende og patienters stemme i den seneste handleplan fra 2016. Pårørende og patienter har ret til be-

handling, men der kræves også omsorg for den ældre medborger. I masteren fra 2018 ses at kommunernes 

og det præhospitalesystem funktionssystemer er meget lig hinanden. Der tages hensyn til økonomien, og 

drages omsorg, men der er også en kode omkring viden eller evner til at udføre opgaven på højt fagligt 

niveau. 

I Interviews fra Akutmodtagelsen ses flere funktionssystemer, Helbred er dominerende, man er syg/rask, 

der skal drages omsorg, og koden omkring flow er også meget present. Der er en underliggende kode om-

kring magt, eller manglen på samme i forhold til retten til at indlægge, omverdenen sender patienter ind og 

Akutmodtagelsen som system har intet valg. Dette giver en meget fremtrædende holdning omkring at vi er 

en presset organisation på grund af omverden. I de interviews jeg har lavet nævnes 1813, plejehjem, kom-

munernes Akut teams og hjemmeplejen alle som årsager. Alle vores samarbejdspartnere er blevet til en 

fælles omverden, der indlægger for mange og sådan kan vi retfærdiggøre, at vores behandling af den ældre 

medicinske patient er utilstrækkelig.    

Begrebet forebyggelige indlæggelser er cementeret politisk og i kommunerne, men det er endnu ikke nået 

til Akutmodtagelsens medarbejdere. Her giver begrebet slet ikke mening. For medarbejderne i Akutmodta-

gelsen er forebyggelige indlæggelser endnu blot et ord og slet ikke et begreb, det er derfor at de ikke kan 

forklare mig hvad det er, når jeg spørger dem i interviews. Et ord indeholder ikke mening på samme måde 

som et begreb gør. Det er et interessant twist i denne master, da selve min problemformulering er hvad 

begrebet forebyggelige indlæggelser gør ved personalets performative normer. Man kan argumentere for 

at jeg ikke svarer på dette indledende spørgsmål, men mere på spørgsmålet hvad uhensigtsmæssige ind-

læggelser gør ved vore performative normer.  Årsagen til at begrebet forebyggelige indlæggelser ikke giver 

mening for medarbejderne i Akutmodtagelsen, er formentlig grundet forsinkelse imellem den politiske 

agenda og penetration helt ned på medarbejder niveau i Akutmodtagelsen. På ledelsesplan i organisatio-

nerne både præhospitalt og på hospitalet er vi bekendte med begrebet, men på nuværende tidspunkt er 
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det meningsløst for medarbejderne. Dette skyldes en forsinkelse ned igennem systemet, men vil ændre sig 

med en fortsat stærk politisk diskurs omkring forebyggelige indlæggelser af patientgruppen.  

Hvis man fastholder tankegangen med at der er en hvis forsinkelse tidsmæssigt, kan man frygte at når be-

grebet forebyggelige indlæggelser forplanter sig helt ned på medarbejder niveau vil det bidrage til at der 

yderligere kigges udad og tiltagende bebrejdelser af de omgivende organisationer.  Dette i kraft af at be-

grebet forebyggelige indlæggelser i modsætning til uhensigtsmæssige indlæggelser i højere grad ligger op 

til, at der er nogen andre der skulle have gjort noget før patienten blev indlagt.  

 

Perspektivering 

 Det er tydeligt, at hele den seneste udvikling af begrebsapparatet omkring den ældre medborger, der ger-

ne vil undgå indlæggelse, kommer til at skabe den fremtidige håndtering af den ældre medicinske patient i 

sundhedsvæsnet og i primærsektoren. Hvis man her prøver at overveje perspektivet med Kosellecks erfa-

ringsrum/forventnings horisont med nutiden etableret imellem, ser jeg fire mulige veje det kan udvikle sig.  

 

 

Figur 8 

 

Dette forsøgt illustreret ovenfor, vi kan fortsætte af den vej hvor den ældre patient i endnu højere grad 

behandles i hjemmet, alternativt skal der med den stigende ældrebyrde tilføres ressourcer til at udvide 

behandling på hospitalerne. Det kan også være at tanken om patienten som borger, der skal have hjælp 

men som ikke er syg tager mere magt og derved reducerer indlæggelser. Den fjerde vej begrebet kan udvik-
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les er til at vi kan behandle ældre med et lavere niveau af omsorg, en tanke der har været fremme i nogen 

af de rapporter der findes om emnet.  

Hvis tanken om at behandle flere borgere i hjemmet overtager, vil dette medføre at der skal flyttes res-

sourcer fra hospitalerne til primærsektoren. Fordelen er at ældre svækkede borgere kan blive i hjemmet. 

Faren ved dette er, at vi får en del af befolkningen, der ikke får samme tilbud af diagnostik og ekspertise 

som den yngre del af befolkningen. Vi skal ved denne løsning således være villige til at acceptere dette, det 

er ikke italesat i den nuværende politiske dagsorden. Dette kan forklare ændringen i den seneste handle-

plan(2016) fra at den ældre patient er syg til at den ældre medborger har tilstande der skal behandles, med 

disse formuleringer ligges de første sten til denne nye vej.  

Ved et lavere niveau af omsorg menes mindre behandling, pleje og diagnostik. Dette kan heller ikke gen-

nemføres uden en ændring af vores etiske kodeks, for hvordan den ældre del af befolkningen skal behand-

les. Jeg håber ikke at det er den vej vi går, men der er allerede nu eksempler på misrøgt af ældre på grund 

af enten dårlig ledelse eller personale, der er så trængt på ressourcer, at de ikke magter at yde ordentlig 

hjælp til de ældre.  

Ved at ændre synet på den ældre medicinske patient henimod den ældre borger ændres også hele opfat-

telsen af hvad det er at være syg og rask. Hvornår i livet man må dø af sit dårlige hjerte eller en lungebe-

tændelse uden lægelig indgriben? Hvor længe skal vi give sondemad eller behandle kroniske infektioner 

med livslang antibiotika? Kan man få lov at dø af sin demens, før man er helt plejekrævende ved at lade 

infektioner rase uden indlæggelse? Dette er et syn på alderdom, som vi havde før det moderne samfund og 

sundhedsvæsen opstod. Det åbner en vej for at øget egen omsorg og medbestemmelse omfatter at man 

beslutter, hvornår man vil have lov til at blive hjemme i tilfælde af sygdom. Dette spørgsmål stilles alt for 

sjældent i primærsektoren til de ældre imens de endnu er i stand til at tage stilling. Interessant er det at 

disse to mulige forventningshorisonter på mange måde afspejler det samme resultat men forskellen er i høj 

grad om beslutningen tages i det politiske system eller af borgere og pårørende selv. Handleplanen fra 

2016 ligger netop op til denne løsning hvor kapable ældre borgere og deres pårørende kan træffe beslut-

ninger omkring eget forløb.  

Sidst men ikke mindst kan vi blive ved med at øge ressourcer og personale i hospitalerne til at løse opgaven 

med den stigende mængde ældre. Dette vil med sikkerhed ske til en vis grad, men min overbevisning er at 

man politisk hælder mere og mere at opgaver skal flyttes ud i primærsektoren hvis muligt.  Derfor virker 

denne forventningshorisont mindre sandsynlig end de øvrige.  

Dette er dog kun mit blik på fremtiden, og der findes utallige andre mulige veje for hele begrebsudviklingen 

omkring den ældre medicinske patient og forebyggelige indlæggelser.  
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I min daglige ledelsespraksis bruger jeg allerede mit kendskab til de forskellige funktionssystemer i Akut-

modtagelsen. Jeg oversætter koden omkring flow til de øvrige læger ved at tale om patientsikkerhed, som 

der er evidens for påvirkes, når der er for mange patienter i Akutmodtagelsen. Dette taler ind i lægens do-

minerende kode for syg/rask, og dermed bliver Flow meningsfuldt for lægegruppen.  Det er således denne 

vej i min nuværende ledelsesrolle jeg skal gå, koderne skal oversættes, der skal indbydes til fælles refleksi-

on omkring de koder vi er udfordret af, og der skal mere hjælp til at prioritere koder, således at afparadok-

seringsstrategierne aftager. (Rennison B. W.) En vigtig del af denne ledelsesstrategi er hele tiden at være 

opmærksom på sin egen blinde plet. Dertil hører også forståelsen af at koderne og valget af kode aldrig er 

uskyldigt, der vil altid være konsekvenser. Det er dog også sådan at reflekteret afvejning af de forskellige 

koder kan medføre at der findes nye veje og muligheder for organisationen. Det synes således nu som om 

den eneste mulighed vi har for at lette presset er at arbejde hurtigere og slække på kvaliteten. Der er må-

ske alternative løsninger som vi endnu ikke har set.  

Konklusion 
Den stigende mængde af ældre medicinske patienter er svær at håndtere for alle organisationer. Derfor 

arbejdes I disse år med mange løsninger, hvoraf de forebyggelige indlæggelser fra politisk hold, nu forsøges 

implementeret i sundhedsvæsnet. I denne master er det tydeligt at begrebet ikke giver mening hos perso-

nalet i Akutmodtagelsen, formentlig grundet en forsinkelse da begrebet er forholdsvis nyt. Derimod giver 

uhensigtsmæssige indlæggelser mening og der er stærke tendenser til at personalet i arbejdet med den 

ældre medicinske patient tingsliggører patienten og holder flow som et værn imellem sig og patienten, med 

det resultat at vi ikke lever op til egne standarder for patientbehandling i forhold til denne patient gruppe.  

Politisk arbejdes med at negligere de ældre patienters sygdomme og gøre dem til tilstande, og i samme 

moment udvikle et borger begreb i stedet for begrebet den ældre medicinske patient. På denne måde bli-

ver der færre ældre patienter og flere opgaver, der kan løses i primær sektoren eller af pårørende.  

I Akutmodtagelsen er magtesløsheden og frustrationerne mange omkring denne patientgruppe. Den ældre 

medicinske patient er hverken syg eller rask, og fremfor alt kompliceret og kræver tid og ro. Vi er i et sy-

stem, der skal tage os af de akut syge og opretholde et højt flow. Her bliver den ældre medicinske patient 

og uhensigtsmæssige indlæggelser en forstyrrelse af systemet og vi bebrejder omverden. Det er kommu-

nen, sygeplejerskeuddannelsen, 1813, politikkerne, kort sagt alle andres fejl.  

Resultatet bliver at medarbejderne og ledelsen ender i et uforeneligt krydspres imellem flere koder, der har 

medført udvikling af flere afparadoksering strategier, domineret af spil og dekobling. Dette fører til at orga-

nisationen ikke lever op til egne standarder for det gode patient forløb for den ældre medicinske patient 

hverken på det plejemæssige, medmenneskelige eller lægefaglige plan.   
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