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Forord 

FORORD 

Denne afhandling er finansieret af Forskningsrådenes tværviden- 
skabelige ældreprogram og er et resultat af flere års arbejde i for- 
skellige miljøer. Tre forskellige miljøer har bidraget væsentligt 
til inspiration. 

Det har først og fremmest været forskningsgruppen på 
Glostrup Amtssygehus, som har bidraget til en række diskussio- 
ner om sundhedssektoren, hvor vi i fællesskab har indsamlet en 
stor datamængde om pleje og behandling af svage gamle. Data, 
der ikke kunne indsamles af mig alene, men som er muliggjort 
via et tværfagligt samarbejde med projektsygeplejerske Mette 
Kjerholt og læge Bodil Himmelstrup. Forskningsgruppen var til- 
knyttet en styregruppe med: overlæge Kirsten Damgaard fra geri- 
atrisk afdeling, KAS Glostrup og professor Peter Bogason fra 
institut for samfundsvidenskab, Roskilde Universitetscenter. Med 
støtte og viden fra sygehuset har det være muligt at få et stort 
kendskab til hverdagen på en sygehusafdeling. 

Center for Lokal Institutionel Forskning på Institut for 
Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC har været et 
fast holdepunkt gennem hele processen, og via de mange aktivi- 
teter i centeret er mit projekt ofte blevet diskuteret, bl.a. tak for 
kommentar af Eva Sørensen, Gunnar Gjelstrup, Karina Sehested, 
Lars Engberg, Hanne Warming, Kaare Thomsen og Helle Sund- 
gaard. Centeret har endvidere formidlet kontakt til den holland- 
ske gæsteforsker Sandra Kensen, som i høj grad har været med- 
virkende til at vække min interesse for narrativitet som en ny og 
spændende tilgang til policy-studier. Mens min vejleder Peter 
Bogason har været meget åben og tolerant for alle mine (til tider 
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skøre) ideer undervejs i processen og givet mange gode råd med 
på vejen. 

Endelig har et ophold ved det sundhedsvidenskabelige 
forum på School of Management, Yale University med professor 
Ted Marmor i spidsen været til stor hjælp og inspiration under- 
vejs i arbejdsprocessen, hvor interessen for sundhedsforskning 
blev skabt. 

Sidst en tak til familien, hvor særligt John er blevet ind- 
draget i projektet og har været behjælpelig med bl.a. grafikskit- 
ser, krisehjælp og pc-støtte undervejs i processen. 

Anne Reff Pedersen, 
Roskilde, august 1999 
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RESUMÉ 
Lad mig introducere læseren til, hvad denne afhandling handler om. 
Genstandsfeltet der skildres er ældrepolitikkens implementering i 
social- og sundhedssektoren. Formålet er at belyse ældrepolitikken i 
praksis. En praksis der rummer en del problemer i pleje og 
behandlingen af svage gamle (kapitel 1). Disse problemstillinger 
behandles via en analysestrategi der tager afsæt i a) at formidle de 
lokale medarbejderes og de svage gamles fortællinger om pleje og 
behandlingsforløb, b) at belyse, hvor disse aktører håndterer 
modsætningerne i de lokale hverdagspraksiser der berettes om i 
fortællingerne. Hvor den bagvedliggende antagelse handler om, at 
lokale policyprocesser i langt højere grad kan forstås via 
håndteringen af modsætninger og policy-kontroverser end via idealer 
om konsensus og lighed. 

Den første analyse der præsenteres i afhandlingen rummer ni 
policy-fortællinger om svage gamles pleje og behandling (kapitel 5). 
Disse forløb starter ved 1) fald i hjemmet, 2) indlæggelse på sygehus 
og 3) via færdigmelding på sygehus. Derved giver disse fortællinger 
et bredt billede af mulige behandlings- og plejetiltag, der både invol- 
verer den kommunale hjemmepleje, de praktiserende læger samt det 
amtslige sygehus. Baggrunden for denne analyse er gennemførelsen 
af en række forløbsanalyser, der er foretaget i samarbejde med en læ- 
ge og en sygeplejerske via feltstudier på et amtslig sygehus og tre til- 
hørende kommuner igennem 11/2 år. Via forløbsperspektivet blev 24 
svage gamle over 75 år. De var alle afhængige af hjemmehjælp og vi 
fulgte dem i en tre måneders periode, hvor både de gamle samt invol- 
verede læger og sygeplejersker blev interviewet 



Resumé 

14 

Efter præsentationen af policyfortællingerne analyseres disse via en 
policyanalyse af modsætningerne i de fundne lokale hverdags- 
praksiser, der træder frem i fortællingerne (kapitel 6). Dette for at il- 
lustrerer den lokale håndtering af forskellighed og derigennem at vi- 
se, hvordan modsætninger spiller en stor rolle for ældrepolitikkens 
udformning. Fire lokale hverdagspraksiser illustreres via fortællin- 
gerne, det er: konsultationspraksisen, diagnosepraksisen, visitations- 
praksisen samt koordinationspraksisen. Analysen af disse praksiser 
illustrerer bl.a. 

• at mange af de svage gamle i fortællingerne har andre for- 
ventninger til stuegangen end sygehuslægerne har. Patienter- 
ne vægter således information lige så højt som behandling, 
mens stuegangslægerne afmåler informationsmængden i for- 
hold til de konkrete behandlingsplaner. 

• at mange af de svage ikke for løst deres grundlæggende pro- 
blem på sygehuset, da akut-tankegangen på sygehuset priori- 
teres højere end fx. kroniske lidelser og sociale problemer. 
Sygehuset formår således ikke altid, at afhjælpe de svage 
gamle med disse problemtyper. 

• at de professionelle særligt i hjemmeplejeregi ikke tager hen- 
syn til den enkelte gamles behov, men visterer ydelser i for- 
hold til kommunens standardydelser. Fx. vil flere af de gamle 
ifølge fortællingerne gerne komme mere ud, men dette behov 
tilgodeses ikke af hjemmeplejen, der i stedet fokuserer på in- 
dendørsforanstaltninger, der fx. kan forebygge fald. 

• at koordinationerne mellem amt og kommune i forhold til sy- 
gehusets færdigmeldingstidspunkt er præget af forskellige 
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interesser, der fremmer modsætningerne mellem de to sekto- 
rer. 

Afhandlingens hovedkonklusioner er således: at når de svage gamle 
har en brugerorienteringer (fx. når de selv stiller krav om informati- 
on/behandling) og behandlerne opfører sig som specialister uden at 
være lokale administratorer, opstår der ofte uløste modsætningsfor- 
hold mellem de involverede parter. 

Tankevækkende peger fortællingerne dog på, at en forholds- 
vis stor gruppe af de svage gamle (der traditionelt set går for at være 
en af de svage patientgrupper), selv om de er fysisk, socialt og psy- 
kisk svækkede, udemærket er i stand til at formulere ønsker og krav 
til social- og sundhedssektoren. Dermed er disse fortællingerne med 
til at afkræfte myten om, at svage gamle er en svag patientgruppe, der 
ikke kan formulere krav, ønsker og problemer til de professionelle 
social- og sundhedsbehandlere. 

Endvidere peger afhandlingens resultater på, at der med 
fremtidens måske mere brugerorienterede svage gamle vil opstå flere 
modsætningsforhold. Forhold som de lokale aktører ikke har let ved 
at håndtere i de nuværende lokale hverdagspraksiser, men som på- 
kræver: 

1) en bedre forståelse af de lokale hverdagspraksiser i rela- 
tion til de professionelles faglighed. 

2) en bedre koordination mellem de lokale hverdagspraksi- 
ser. 

I forhold til det første punkt understøtter fortællingerne denne løsning 
ved at fremhæve, hvordan de professionelle i mange af fortællingerne 
tillægger deres arbejdsforhold ligeså stor betydning som deres faglig- 
hed fx. er der i fortællingerne store modsætninger mellem de praktise- 
rende lægers ønsker til sygehusbehandlingen og sygehuslægernes. 
Således er professionstilhørsforholdet ikke den eneste identitet som 
de ansatte formulere sig i forhold til, da arbejdsgangen har en ligeså 




