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13

Forord

Det kan næppe betvivles, at en vis tvivlrådighed er fremherskende inden for 
plejeområdet. Tvivlrådigheden vedrører de helt basale spørgsmål: Gør man det 
godt nok over for dem, man skal yde en plejeindsats over for? Man stiller sig selv 
blandt andet de følgende spørgsmål. Kommer vi ind i mellem til – uden at ville det 
– at begå overgreb i plejen? Informerer vi godt nok? Kan vi tillade os at gå så tæt på 
folk, som vi ofte gør, i udøvelsen af plejen? Differentierer vi nok i plejeindsatsen? Er 
der plads til individer i plejen, eller glemmes det individuelle ofte? Er tvang somme 
tider på sin plads? Har vi tid nok til ordentlig pleje? Hvorledes anvender vi den 
magt, vi som plejere har, ordentligt? Hvad betyder kulturelle og personlige forskelle 
i plejen? Pleje er altid en pleje af mennesker: hvad sker der helt grundlæggende 
med mennesker, når de kommer i livsproblemer, som de jo skal være, før pleje 
overhovedet kommer ind i billedet? Hvad særligt er der ved de forskellige former 
for pleje – pleje af: udviklingshæmmede; psykisk syge; kræftsyge; mennesker, der har 
en helt anden kulturel baggrund end plejerne; lammede personer; demente? Hvad 
betyder det for plejen, om den er ude eller hjemme? Hvad er sammenhængen imellem 
pleje og sundhed? Hvorledes får man passet plejen ind i den rette sammenhæng 
ledelsesmæssigt, institutionelt, arkitektonisk og samfundsmæssigt? Hvorledes passer 
man ‘fødetilegnelsen’ ind i plejen, hvis plejen skal lykkes som et samlet hele? Hvilken 
rolle kan/skal lovgivningsmæssige forhold spille i plejen? Hvorledes passes plejen 
ind i den markedsorienterede side af vort samfundsmæssigt-kulturelle liv? Osv.

Baggrunden for spørgsmålene er formentlig ret så forskellig. Noget af baggrunden 
er givetvis, at plejerne føler sig pressede på ‘plejens væsen’ på grund af de ganske 
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store forandringer, der finder sted inden for plejeområdet – rationaliseringer, kontrol, 
kvalitetskrav, centraliseringer, privatiseringer, ændringer i problemernes karakter 
med videre. Men det bunder utvivlsomt også i det i enhver menneskelig aktivitet 
indbyggede: For at udøve en aktivitet godt, er man nødt til at gøre sig overvejelser 
over selve karakteren af aktiviteten. Man kan ikke udøve en menneskelig aktivitet 
som eksempelvis pleje, uden at spørge sig selv, hvad den i bund og grund går ud på. 
Det bliver måske mere presserende og mere udtalt, hvis man føler sig presset ind i 
nye krav til plejen, samt store omlægninger.

I alle de nævnte spørgsmål er der et gennemgående hovedspørgsmål: Hvad er i 
grunden god pleje af mennesker?

Denne bog handler om dette grundspørgsmål vedrørende hjælpeområdet. 
Men dette grundspørgsmål behandles bedst ved at se det i sammenhæng med de 
mere specifikke spørgsmål, der blev stillet ovenfor. Det er godt nok forskellige 
delspørgsmål, men de er stærkt sammenhængende deri, at de alle kredser om den 
grundlæggende set gode pleje – og fælles er, at det alt sammen er plejespørgsmål. 
Men pleje er et mangesidet fænomen, der skal belyses fra forskellige sider for at 
blive klargjort i selve det grundlæggende.

En række fagfolk, der forsker i plejens karakter, praktiserer pleje, overvejer de 
filosofiske sider ved plejemæssig praksis, eller det alt sammen på én gang, indgår i 
denne bogs afklaringsbestræbelse. Bidragydernes baggrund er forskellig. Men fælles 
for bidragyderne er, at de alle er stærkt optagne af selve det grundspørgsmål, der 
melder sig i forskelligheden: Hvorledes opnår vi det, vi alle er ude på, nemlig at 
yde en så god plejeindsats som overhovedet muligt? Hvorledes udmøntes god pleje 
på de forskellige plejeområder?

Det er forholdsvis let at stille spørgsmålene, og det er ganske vanskeligt at svare 
på dem. Men redaktøren af denne bog er privilegeret: En række vidende mennesker 
har indvilliget i at forsøge at besvare sådanne spørgsmål – i form af dybtgående 
artikler til denne bog. Redaktøren takker dem hermed: Birthe Pedersen og Lise 
Hounsgaard, Bente Martinsen, Pia Dreyer, Per Betzonich-Wilken, Anita Holm Riis, 
Kirsten Frederiksen og Kirsten Beedholm, Karin Naldahl, Louise Fabian, Pernille 
Quist Engstrøm, Karen Munk, Niels Buus og Morten Dige. Redaktøren har taget 
sig friheden at skrive nogle sider selv.

Redaktøren af denne bog har i tidens løb læst en del forord og indledninger 
af redaktører, som forsøger meget kort at sammenfatte, hvad hver enkelt af de i 
den pågældende bog følgende artikler indeholder. Sådanne sammenfatninger af 
artikler yder dem aldrig retfærdighed, så derfor skal opfordringen i dette forord i 
stedet være: Læs – i deres fulde udstrækning – de følgende artikler for at få deres 
mangefacetterede indsigter med, i fuldt omfang!
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Titlen på bogen er Perspektiver på pleje: værdier i praksis. At give forskellige 
perspektiver på ét og samme fænomen, plejen og plejeværdiernes udfoldelse i 
praksis.

Torben E. Andreasen

Århus, maj 2008
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Indledning

Torben E. Andreasen

Hvad er pleje i grunden?

Vort spørgsmål er: Hvad går – helt grundlæggende – dette med pleje ud på? Hvis vi 
ser på det helt basale, hvad skal så en plejer gøre for at være en god plejer? Hvorledes 
skal plejeren forholde sig til den, der har pleje behov, hvis det skal være et godt 
plejeforhold, der udspiller sig? Det er et meget bredt spørgsmål, der stilles – om 
pleje i almindelighed. Ikke kun for eksempel sygepleje, men al slags pleje, uanset dens 
mere specielle karakter, herunder naturligvis sosu-assistenters pleje og andres.

Faktisk er det ikke kun et spørgsmål, der er relevant for plejegerningen i dennes 
forskellige former. En lang række andre områder kan fint være med, idet det er stort 
set samme problemstillinger, der rejser sig her inden for: lærere, socialrådgivere, 
jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, læger m.fl.

I grunden har vi en historie, der blotlægger det meste, nemlig følgende:

En mand gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og han faldt i hænderne på røvere. De tog 
hans klæder fra ham og slog ham fordærvet; så gik de bort og lod ham ligge halvdød. 
Tilfældigvis drog en præst ned ad den samme vej, og han så ham, men gik lige forbi. 
Ligeledes kom en levit [en hjælpepræst, TEA] til stedet; også han så ham, men gik 
lige forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen i nærheden af ham, og da 
han så ham, ynkedes han inderligt. Han gik hen til ham, forbandt hans sår og hældte 
olie og vin på dem, løftede ham op på sit eget ridedyr og førte ham til et herberge 
og sørgede for ham. Og den næste dag tog han to dinarer frem og gav værten dem 
og sagde: “Sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, skal jeg betale dig, når jeg 
kommer tilbage igen.”1
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Der er en lang række bemærkelsesværdige forhold i denne historie, hvoraf nogle 
skal berøres her.2 Lad os først for nemheds skyld forkorte de lange beskrivelser af de 
medvirkende lidt. Manden, der ‘faldt i hænderne på røvere’, kan vi kalde NN (det 
første ‘N’ forkorter samtidig ‘Nødlidende’), præsten for Præst, levitten for Levit, 
den barmhjertige samaritaner for Sam og værten på herberget for Vært.

For det første er det værd at pege på, at hovedpersonen NN er ‘fordærvet’ og 
‘halvdød’. Han har – kan man roligt sige – problemer med helbredet. Der skal gøres 
noget for at rette op på hans situation. Nogen bør gøre noget – han kan ikke selv. 
Men to, der burde vide bedre, idet de skulle have det moralske sindelag i orden, ‘gik 
lige forbi’. De svigter ganske klart den nødlidende, NN.

For det andet kom en tredje mand (et velkendt træk fra historiefortælling: Tredje 
gang sker der noget af det rigtige) tilfældigt forbi – en handlingens mand, skulle det 
vise sig. Ret beset én med den rette plejerindstilling: “Han gik hen til ham, forbandt 
hans sår og hældte olie og vin på dem.” Det er en ægte plejeindsats, der her ydes. 
Uden at være (formentlig) uddannet plejer, yder han en plejeindsats, som ikke lader 
meget tilbage at ønske. Han gør det rigtige uden tøven, sikkert og ligefremt.

For det tredje yder Sam ikke blot en umiddelbar hjælpeindsats ved at forbinde 
sårene osv. med de forhåndenværende midler (det er han nødt til, han har ikke 
en ambulance med). Sam sørger for en videreførelse af plejeindsatsen ved at gøre 
følgende: “løftede ham op på sit ridedyr og førte ham til et herberge og sørgede for 
ham. Og den næste dag tog han to dinarer frem og gav værten dem og sagde: “Sørg 
for ham, og hvad du mere lægger ud, skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbage 
igen.”

En plejeindsats, der bestod i blot at yde den første hjælp, sårpleje osv., ville ikke 
gælde som fuldgyldig pleje. Sam kan ikke – hvis han vil opføre sig ansvarligt – blot 
lappe lidt på NN og så lade ham ligge der, stadig ‘fordærvet’ og ‘halvdød’. Det ville 
være dårlig pleje. Sam må have NN videre i ‘systemet’. Der må mere pleje til, end 
han selv kan yde. Ufortøvet følger han derfor op på sin egen plejeindsats. Hvorledes 
kan forløbet fortsættes? Herberget er det rette sted til den videre pleje. Så Sam 
tager til Herberget og siger til Vært: “Sørg for ham” og sørger selv for de fornødne 
pekuniære midler, så den fortsatte hjælp faktisk kan ydes. NN skal plejes: Han skal 
have mad og drikke, skiftet forbinding, have noget andet end olie på såret, skiftet 
sengetøj, samt en hel del mere af det, der hører plejen til. Hele ideen er, at NN skal 
‘komme sig’ – det er hele plejens formål.

For det fjerde tager Sam ikke blot et eller andet tilfældigt sted hen, men 
udtrykkeligt på et ‘herberge’. Hvorfor et ‘herberge’? En væsentlig grund er, 
at der netop her er i hvert fald følgende centrale elementer til stede: mad, ro, 
senge og plejekyndige mennesker. Disse elementer er aldeles nødvendige i NN’s 
restitutionsproces. NN skal ‘genvinde’ sit liv. Maden er ikke mindst vigtig: Mennesker 
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behøver god og nærende mad for at leve, men også for at ‘komme sig’. Det er en 
uundværlig del af helingsprocessen. Foruden alt det andet.

For det femte er det stort set den måde, al senere pleje har fungeret på. Nogle 
af elementerne er blevet en kende mere avancerede – der er kommet eksempelvis 
avanceret teknologi ind i billedet på forskellig vis – men grundlæggende set 
udtrykker lignelsen plejens væsen. Hvad er dette væsen? Det fremgår mere eller 
mindre udtalt af lignelsen: Plejens væsen er dette at yde den fornødne omsorg over 
for plejekrævende individer, så disse kan restituere sig. Komme videre med livet på 
den bedst mulige måde. At drage omsorg for, at de pågældendes livssituation (igen) 
bliver så god som muligt. Plejens kerne er omsorg, at sørge for, at den pågældende 
kan udfolde sit liv bedst muligt. Dette giver indhold til den ofte antydede tese om, 
at plejen som profession udspringer af den almenmenneskelige omsorgspraksis, der 
simpelt hen er i menneskelivet som noget uomgængeligt.

For det sjette er der noget, man let overser, fordi det er så selvfølgeligt. Det drejer 
sig om den fortolkning, der altid er indbygget i omsorgslivet. Man skal kunne se, at 
der skal gøres noget. Man skal kunne se omsorgsfordringen. Men ikke blot dette: 
Man skal også kunne se, hvad der skal gøres for at leve op til denne omsorgsfordring. 
Alt dette ser Sam uden tøven. Ikke fordi han har særlige evner, eller bedre end 
andre kan se fordringen i situationen. Fordringen er netop en fordring, hvorfor 
den ikke udfører sig selv. Der skal et menneske til at gøre noget. Ikke et menneske, 
der er noget supermenneske, blot et menneske, der er menneske, det vil sige er, som 
mennesker bør være. Det er umenneskeligt at gå forbi. Det er menneskeligt (korrekt) 
at yde omsorg.  Ikke at yde omsorg er forkert. Da pleje er at yde omsorg, er plejen 
et grundmenneskeligt forhold.

Sams ‘seen’ er svanger med alskens kundskab, ikke mindst værdimæssig kundskab. 
Det er ikke uden videre givet, at man ser situationen, som Sam ser den. Levitten 
og præsten ser for eksempel situationen anderledes. De ser vel nok en mand, der 
er kommet til skade, men de ser ikke omsorgsfordringen i situationen. Deres ‘seen’ 
er mangelfuld, ja direkte forkert, da de mangler de rette livsværdier. Ser man en 
tilskadekommen person, så skal man dermed se en person, der skal gøres noget over 
for: Han skal plejes, drages omsorg for.

Det er bygget ind i begrebet ‘tilskadekommen’, at det er en omsorgskrævende 
person, vi står over for. Man ser kun rigtigt, hvis man ser det. En stor del af pointen 
i Jesu lignelse er simpelt hen at pege på dette. Og dermed at korrigere den helt 
fejlagtige forståelse af situationen, som de to ‘svigtere’ lægger for dagen. Deres 
forståelse er moralsk forkastelig. Hvorfor de handler forkert. Jesus siger i grunden 
til ‘den skriftkloge’: “Selvom du måske er socialiseret ind i en tænkemåde, der 
indeholder samme forståelse af situationen, som findes hos dem, der gik forbi, så 
tænk dig om – hvem gjorde det rigtige ud fra en værdimæssig betragtning, hvad 
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er den rigtige forståelse af situationen og dermed den rigtige handling i en sådan 
situation?” Jesus behøver kun at stille spørgsmålet: Vi ved det alle godt, når vi hører 
historien. Genialiteten i lignelsen er blandt andet, at Jesus skærer ind til kernen i 
menneskelivet, alt det overflødige er væk, og kun ét svar er muligt. Det er hævet 
over diskussion, at det var den barmhjertige samaritaner, der gjorde det rigtige. Den 
skriftkloge har ikke anden udvej end at svare, at hans egne ‘åndsfæller’ gjorde det 
forkerte, den tilrejsende gjorde det eneste rigtige. Jesus siger egentlig: “Udtal dig 
som menneske her. Gør du det, ved du udmærket godt, hvem der gjorde det rigtige 
her.” Og ganske rigtigt, det ved han. Han kunne ikke godt have svaret: Det rigtige, 
det gjorde da de personer, der gik forbi og lod den nødlidende ligge. Noget sådant 
er ikke menneskeligt muligt at ytre. Man kan godt sige det, men man kan ikke mene 
det – det er umenneskeligt at mene.

Sam reagerer ikke blot, han reagerer korrekt. Havde nu NN været nødlidende på 
en anden måde, havde Sam stadig skullet yde omsorg, blot på en anden måde. Havde 
hans problem været psykisk sygdom, demens (han kunne ikke finde hjem) eller dette 
at være udviklingshæmmet og ude af stand til at klare sig selv, havde karakteren af 
omsorgsindsatsen været en anden. Var Sam kommet 10 minutter før, skulle han have 
forsøgt et indgreb med henblik på at forhindre, at NN overhovedet kom til skade. 
Nu var NN, som lignelsen er, ‘halvdød’, og det er udgangspunktet for Sams indsats. 
Et angstanfald hos NN skulle have været helt anderledes grebet an. Men omsorg 
skulle der under alle omstændigheder til.

For det syvende er der et aspekt i lignelsen, der ligeledes ofte overses, men som 
er et uhyre væsentligt aspekt. NN – den tilskadekomne – er ikke der fra egnen, 
men er tilrejsende, en fremmed. Han kommer fra én kultur til en anden, hvor der 
oplagt er sket ret uheldige ting med de kulturelle normer. I den kultur, han kommer 
til, risikerer man for det første helt åbenbart at blive overfaldet, for det andet ikke 
at blive hjulpet, hvis man ved overfaldet bliver nødlidende. En central pointe med 
Jesu lignelse er, at nok kan det gå skævt med de kulturelle normer, men vi ved 
udmærket godt, hvad de virkelige værdier er, der skal udpege det moralsk rigtige at 
gøre – her hjælpeværdien. Værdier skærer igennem kulturelle forskelle. Der er tale 
om et kulturmøde i og for sig, men det er ikke kulturens normer, der skal afgøre, 
hvad der er det korrekte at gøre. Det er endda muligt, at NN kommer fra en endnu 
mere forrået kultur end den, han kommer til og bliver overfaldet i, men det spiller 
ingen rolle: Han skal hjælpes, fordi han er et menneske i nød.3

Man kan tage sig af folk på andre måder end på ‘plejemåden’. En skolelærer 
sørger for folk ved at undervise dem. Det er ikke omsorg, men det er at sørge for 
deres ve og vel på en anden måde og med andre kundskaber. Hvis Sam havde taget 
NN på skolebænken og begyndt at undervise ham, var det en forkert måde at sørge 
for ham på. Han skal ikke undervises, han skal have omsorg, det vil sige, han skal 
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plejes. En særlig form for omsorg, som plejere kan. Undervisning er en lige så 
grundmenneskelig relation som omsorg, blot en anden relation. Forskellen er først 
og fremmest den, at mens omsorg er dette at drage omsorg for, at den pågældende 
kan restituere sig i forhold til et helbredsrelateret problem, så er undervisning en 
anden form for hjælpeindsats. Undervisning er en relation, hvor man skal have den 
modtagende part til at udvikle nogle evner, færdigheder og indsigter i den del af 
livet, der har med videnstilegnelse og vidensudfoldelse at gøre. Man skal lære at 
læse, skrive, finde information og bruge den i de forskellige livsudfoldelser, man 
involveres i, livet igennem. Lykkes det ikke, får man et mindre godt liv, end rimeligt 
er. Omsorg skal hjælpe én igennem et problemfyldt helbredsliv.

Der er andre sådanne grundmenneskelige forhold: behandling og rådgivning 
eksempelvis. Men pleje er væsentlig. Og nu om stunder uddanner man sig (videre) 
til det: Man skal udvikle de plejekundskaber, vi alle har, så man kan blive bedre til 
at pleje, end vi mennesker uden videre er som mennesker. Man skal udbygge sine 
‘omsorgskundskaber’, så man blandt andet kan sørge for mennesker, der har så 
svære helbredsproblemer, at almindelig omsorgskundskab ikke er nok. Eller det er 
så tidskrævende, at man ikke i almindelighed kan gøre det, selv om man havde de 
nødvendige kundskaber.

Når der således her tales om ‘omsorg’, er det ikke en lille lokal teori om 
omsorg som et lille hjørne af plejen. Omsorg er en menneskelig grundrelation 
uden hvilken livet simpelt hen ikke ville være menneskeligt. At det har denne 
helt grundlæggende karakter, er grunden til, at filosofiske teorier er relevante 
for forståelsen af den gode omsorg. En vigtig del af filosofien beskæftiger sig med 
menneskelivets grundbeskaffenhed: metafysikken. Da Platon, Aristoteles, Kant, 
Kierkegaard, Heidegger, Wittgenstein og Løgstrup (for blot at nævne nogle af de 
klassiske filosoffer) netop har omfattende indsigter om dette, er de ikke til at komme 
uden om i beskæftigelsen med omsorgen som noget grundmenneskeligt.

Det er tillige det, der gør, at for eksempel 2000 år ikke er nogen alder. At det stadig 
kan være relevant at se på for eksempel Aristoteles’ opfattelse, hænger sammen med 
det enkle, at de grundlæggende mennesketræk har været med os hele tiden. Disse 
grundtræk er ikke først dukket op for nyligt, sådan som eksempelvis teknologiske 
nydannelser i sagens natur er. Aristoteles har ikke meget at sige om genteknologi, 
men han har en del at sige om forholdet imellem det biologiske og det mentale hos 
mennesket, og derfor indirekte også noget om genteknologi.

Er omsorg en grundrelation i menneskelivet, så kommer den dog lidt forskelligt 
til udtryk i forskellige sammenhænge, om end der naturligvis også er meget fælles, 
eftersom det er pleje, der i alle tilfælde undersøges. I denne bog arbejdes der 
således på tre fronter: (a) afdækning af plejens generelle grundkarakter, uanset 
hvilken form for pleje, der er tale om, (b) afdækning af forskellige former for pleje 
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– somatisk pleje, demenspleje, psykiatrisk pleje og endelig (c) plejens regi, herunder 
institutionelle indretning, plejens placering (‘ude eller hjemme’), ledelse, plejens 
kulturelle perspektiv, plejens kulturelt-samfundsmæssige placering samt plejens 
arkitektoniske regi.

Om alle disse perspektiver er der bidrag. Nogle gange behandles flere af 
perspektiverne i samme artikel. Men der er en gensidig belysning, der går igennem 
bogen: Belyser man det almene perspektiv, belyser man også derigennem det mere 
specielle perspektiv; belyser man det mere specielle, belyser man dermed samtidig 
det mere generelle. Ideen er blandt andet at lade denne vekselvirkning løbe sammen 
i et samlet perspektiv – igennem perspektiver på pleje at frembringe et samlet 
perspektiv på dette særlige, plejerelationen.

Et par eksempler kan nævnes. Lad os gøre den antagelse, at et vigtigt perspektiv 
at få belyst i plejen er respektperspektivet. Så kan man undersøge, hvad denne side af 
plejen går ud på i det almene perspektiv – hvorledes det indgår i plejen som pleje, 
hvis den skal være god. Hvorledes skal man omgås eksempelvis følelseslivet hos de 
involverede, hvis man skal udvise respekt i plejen? Og man kan undersøge, hvorledes 
man praktiserer respektfuld pleje i specifikke sammenhænge: Hvorledes præsterer 
man respektfuld pleje, når man plejer mennesker, der er lammede, psykisk syge, 
har en anden kulturel baggrund, lider af demens osv., osv.?

Eller, hvis værdierne er sådan og sådan i plejen, hvordan kan man så praktisere 
disse værdier i et passende arkitektonisk regi, eller samfundsmæssigt-kulturelt regi? 
Er det for eksempel foreneligt med plejeværdierne at markedsgøre plejeindsatsen? 
Kan en markedsgørelse forenes med den ufravigelige værdi om respekt for 
mennesker, som må gennemsyre plejen? Hvorledes viser man respekt for mennesker 
fra en ‘anden kultur’? Uden en gensidig belysning – det almene og det specielle 
– ingen ordentlig belysning af plejen.

Ikke blot dette, men man opnår faktisk også indsigt om god pleje på andre af 
plejens områder, når man tager et mere specielt område op. For eksempel belyser 
det utroligt mange sider af plejens almene karakter, selv om man fokuserer på for 
eksempel demenspleje. Man bliver klogere på næsten enhver form for pleje ved 
at trænge ned i dette specielle område. Det hænger blandt andet sammen med, at 
det er menneskelige problemer, man har med at gøre, uanset hvor man kaster blikket 
inden for plejen. Mennesket flytter hele tiden med, og de problemer, eksempelvis 
demente får, hænger sammen med de problemer, alle får, idet problemerne er 
grundmenneskelige. 

En sidste indledende bemærkning. Bogen drejer sig først og fremmest om selve dette 
at udføre pleje, ikke at forske i plejen, ikke om plejevidenskab. I plejen skal man yde 
omsorg, det skal man ikke i forskningen. Her skal man indhøste viden om dette at 
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yde omsorg, og det er noget helt andet. Man kan formentlig ikke yde god omsorg, 
hvis man ikke forsker i dette at yde god omsorg, men man skal først vide, hvad god 
omsorg er, før man ret beset kan forske i det på en relevant måde.

Plejen har sine værdier, og det er dem, der forsøges indkredset. Forskningen har 
nogle andre, som er vigtige, før man kan lave god forskning. Disse værdier undersøges 
af videnskabsteorien.4 Og så er der værdier for sammenhængen imellem pleje og 
videnskabelig indsigt: Hvorledes skal dette forhold være, hvis det skal være godt? 
Dette sidste er det såkaldte evidensbaseringsproblem.5

Noter
1 Lukasevangeliet, kapitel 10, vers 30 ff.
2 En hel del andre analyseres i min kommende bog Hjælpearbejdets filosofi (Andreasen  
 kommende a).

3 Dette punkt, såvel som en hel del andre, er der en del mere om i min kommende bog Hjælpe- 
	 arbejdets	filosofi (Andreasen kommende a).

4 En del af de videnskabsteoretiske problemer, der er i sygeplejevidenskab, undersøges i en række  
 artikler i Tidsskrift for sygeplejeforskning. Se Andreasen (2006a); Andreasen (2006b); Andreasen  
 (2007a); Andreasen (2007b); Andreasen (2008a) og Andreasen (2008b). 

5 Hvilket der er en hel del om i Andreasen (kommende a).
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Kapitel 1

Det filosofiske grundlag for god pleje

Torben E. Andreasen

I

Indledende bemærkninger

At indkredse plejens natur kunne forekomme at være en forholdsvis enkel sag. I og 
for sig er det jo dog (typisk) blot et forhold imellem to mennesker: plejeren Per, der 
plejer den (på den ene eller anden måde) nødlidende NN. En så enkel relation, kan 
den være så vanskelig at karakterisere? Ja, det kan den bestemt, og én af grundene 
er, at begge ‘relater’ i forholdet er uhyre sammensatte væsner. Navnene, der fungerer 
som pladsholdere for de mennesker, der indgår i plejeforholdet, Per og NN, dækker 
over en overmåde stor kompleksitet. Ikke blot det, men det er helt forskellige træk, 
der udgør deres respektive væsen.

Et første kendetegn, der viser, at de i plejerelationen indgåede ‘elementer’ er 
forskellige, er selve plejerelationens grundstruktur: Den er asymmetrisk. Det vil sige, 
at mens det er Pers opgave at pleje NN, er det ikke NN’s opgave at pleje Per. Hele 
ideen i plejeforholdet er, at plejeopgaven går fra plejeren til den ‘nødlidende’. Det 
er den barmhjertige samaritaner, der skal drage omsorg for, pleje, den ‘halvdøde’, 
ikke omvendt. Det kan ikke udelukkes, at den ‘halvdøde’ selv er plejer, men det 
er irrelevant i situationen, idet han ikke indgår som sådan i relationen: Her er han 
nødlidende, det er ham, der skal hjælpes. Hvis en plejer kommer forbi en halvdød, 
han genkender som plejer, og i stedet for at hjælpe siger: “Du er selv plejer – hjælp 
dig selv!”, har han misforstået noget helt fundamentalt i plejerelationen.
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Et andet træk, man kan pege på som noget helt grundlæggende, er dette, at 
– som det fremgik af lignelsen om den barmhjertige samaritaner – den plejemæssige 
opgave, man ‘får’ i situationen, er styret af værdier for selve indsatsens karakter. Først 
og fremmest er der et ‘bud’: “Du bør drage omsorg for den halvdøde!” Grunden er, at 
ham, der skal drages omsorg for, er ‘halvdød’, det vil sige nødlidende på en bestemt 
måde. Man kan være nødlidende på mange måder: Man kan være syg (som igen udgør 
en mangfoldighed af tilstande), man kan have svære problemer af anden karakter (for 
eksempel være ‘udviklingshæmmet’, lam eller lignende), man kan have helt andre 
problemer, som kræver en plejemæssig indsats (fødsler eksempelvis), med mere. 
Det afgørende er, at der befinder sig en nødlidende over for plejeren – én, der har 
hjælp behov. Så er der en fordring om at træde til med en omsorgsindsats, som det 
blev klart ved analysen af lignelsen om den barmhjertige samaritaner.

Da denne værdimæssige fordring udspringer fra plejerens side – det er plejeren, 
der er underkastet fordringen – så inddæmmes kun plejerens indsats af værdier, 
‘omsorgsværdier’. Den nødlidende er ikke underkastet værdier, idet han ikke har 
anden opgave end at ‘være til stede’ som nødlidende. Han kan ikke opføre sig, som 
han vil (det gør de ‘halvdøde’ heller ikke), men det er ganske tæt på. Under alle 
omstændigheder er der ikke et værdisæt, der styrer det at være nødlidende, som 
der er værdisæt, der styrer det at være plejer.

Det betyder ikke, at der ikke er noget at sige om ‘modtageren’ af plejen – der 
er særdeles meget, men det er noget andet, end der er at sige om plejeren. Mens 
indkredsningen af plejerens omsorgsopgave i bund og grund består i at afdække noget 
om, hvad en god plejer bør gøre (indkredse værdigrundlaget for denne gerning), 
så er det noget helt andet for modtageren af plejeindsatsen. Skal man sige det kort, 
kan man pege på følgende: Den nødlidende skal ikke have fastlagt noget om, hvad 
han bør gøre som nødlidende, men noget om, hvad der er af muligheder for netop ham 
i hans situation for at komme videre i livet i forhold til sin ‘lidelse’. Man kan sige det med 
andre ord: I forhold til den nødlidende skal der redegøres for, hvad det vil sige at 
være menneske generelt, men specielt i en situation som nødlidende – hvilke sider 
i menneskelivet træder frem her, hvilke menneskelige muligheder er der at trække 
på netop her? Med atter andre ord: Vi skal have blotlagt en opfattelse af menneskets 
væsen og hvilke muligheder, det skaber i de forskellige plejesituationer af forskellige 
nødlidende individer. Vi skal indkredse en menneskeopfattelse.

Man kan ikke forholde sig ordentligt som plejer, hvis man ikke ved, hvad det 
vil sige at have med mennesker at gøre, og ikke blot mennesker i almindelighed, 
men menneskelige individer i en særlig situation – et menneskeligt individ, der er 
nødlidende på sin måde. Kurt er muligvis alvorligt syg af tarmkræft, men det er 
individet Kurt, der er således alvorligt sygt. Det er mennesket Kurt, der har fået 
sygdom ind i sit liv. Man skal vide noget menneskelivets generelle træk og om den 
måde, disse træk kommer ind i Kurts situation som nødlidende.
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Om såvel plejeren som den nødlidende er der en hel del at sige, herunder en 
afdækning af ‘plejemyter’. 

Den ‘følte’ pleje?  – følelseslivets veje og vildveje i 
plejelivet

Der har været to tendenser, der har været fremherskende i denne sammenhæng. 
Den ene er, at de tænkere, der har forsøgt at kortlægge plejens natur, meget ofte har 
tildelt plejerens følelsesliv en fremtrædende placering heri. Den anden tendens har 
været en forvrænget opfattelse af sammenhængen imellem følelses- og fornuftslivet 
hos os mennesker. Først plejerens følelsesliv og dets betydning i plejen.

I den såkaldte ‘care-filosofi’1 – har man tænkt således: Man kan kun finde frem 
til den sande plejeindstilling, hvis man trækker på det især kvindelige islæt i det 
menneskelige samkvem, hvor følelseslivet er fremtrædende. Hvor den strenge og 
kolde fornuft trænges tilbage og ud af plejen. Man har ment, at ordentlig pleje må 
grundes i, og udspringe af, de plejendes følelsesliv, hele den følelsesmæssige ‘care’-
indstilling til den anden. Man har taget moderens følelsesmæssige indstilling til sit 
eget barn som forbillede. Man har hævdet, at det er på tide at rehabilitere ‘empatien’ 
i plejen, at plejen omsider må være mere ‘indfølende’ – i modsætning til det kolde 
‘medicinske paradigme’, hvor man øjensynligt ikke føler sig ind i patientens situation, 
men angiveligt kun har blik for det følelsesforladte, koncentreret om sygdommen. 

Det skal ikke afvises, at det følelsesmæssige bør spille en vis rolle, men slet ikke 
på den måde, det er lagt op i dele af plejetænkningen, herunder ‘care-filosofien’. 
Hvis følelseslivet indgår på den måde, man her anbefaler, umuliggør man pleje, i 
hvert fald god pleje.

Hovedproblemet er, at bygger man plejen op om plejerens følelsesliv, blander 
man personlige relationer sammen med professionsrelationer. En plejerelation er ikke 
en personlig relation som for eksempel venskab, barn-forældre-relation, eller 
pårørende-patient-relation. Vi kan derfor ikke modellere plejeforholdet over 
eksempelvis mor-barn-forholdet, hvilket er nemt at se helt indledningsvist. Forældre, 
der får et barn indlagt med leukæmi, rammes givetvis af overstrømmende følelser af 
fortvivlelse, frygt og usikkerhed og lignende. Hvis de professionelle plejere rammes af 
de samme følelser og oven i købet lægger dem til grund for deres indsats, er de ikke 
blot ramt af følelserne, men også af plejemæssig uduelighed. Hvilket plejemæssigt 
gode skulle der komme ud af at rammes af fortvivlelse for plejerens vedkommende 
– andet end handlingslammelse og yderligere bidrag til forældrenes fortvivlelse? 
Usikkerhed, fortvivlelse og tristhed er forældrenes område, ikke plejernes. Hvis 
disse følelser bemægtiger sig plejerne, er det tegn på udbrændthed og stress, ikke 
udtryk for et plejemæssigt gode.
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Der er stor forskel på følgende to forhold:

(A) Dette at engagere sig personligt

(B) Dette at engagere sig i en person

Forældrene til et leukæmi-ramt barn kommer ikke til plejerne for at etablere nye 
personlige relationer, men for at etablere en god pleje- og behandlingsrelation, det vil 
sige en professionel relation. Plejerne skal ikke engagere sig personligt (de har ikke 
noget personligt forhold), men derimod i høj grad engagere sig i personen. Engagerer 
de sig ikke i personen, bliver det også dårlig pleje: Man kan ikke pleje en person 
uden at engagere sig i vedkommendes ve og vel. Hele ideen med plejen er, at man 
skal drage omsorg for den nødlidende person, og det kan man umuligt gøre uden 
at engagere sig i lige netop denne bestemte person. ‘Engagement’ har indlysende 
nok noget med følelser at gøre, men ikke personlige følelser. Det er en patient, man 
plejer, men man skal være engageret i plejen, ikke for eksempel ligegyldig, kold eller 
hysterisk. Følelserne skal kanaliseres ind i et professionelt forhold, så man kerer sig 
om den pågældende, drager omsorg for vedkommende, man nu har med at gøre. Det 
er et individrettet engagement: Man kunne ikke lige så godt pleje en anden, det er 
lige netop Kurt, man skal engagere sig i.

Hvor galt det kan gå, hvis man blander sit personlige følelsesliv ind i plejen, kan 
ses af følgende eksempel. Kathy Davis har blandt andet interviewet en kvinde, der 
har været ude for følgende ‘pleje’:

Ellen […] Had just given birth to her first child and was lying in the hospital bed 
– “exhausted but on top of the world”. She described how a nurse came in to give 
her a sponge bath.

And she says, “So, Mrs G., we’re just going to freshen you up a bit.” And she 
starts washing my face, and then she washes my breasts, and – “Gee, you’re as flat as 
a pancake, aren’t you?” (pause). “It was (voice breaks) like being stabbed with a knife; 
it was (begins to cry), it was awful, just really awful.”2

Det er muligt, sygeplejersken – lad os kalde hende Cilly – er god til at vaske hende, 
men hun er ikke god til at pleje patienten. Det er personen bag plejeren, der helt 
uberettiget kommer med et udbrud. Det kunne muligvis være på sin plads med en 
sådan bemærkning, hvis Cilly var Mrs. G’s bedste veninde. Det er hun imidlertid 
ikke, hun er derimod hendes plejer, og en sådan skal på ingen måde trænge ind på 
folk på en personlig måde.

Det var noget helt andet, hvis patienten selv kommer ind på, og lader forstå, at 
hun synes, hun er blevet påvirket af fødslen på en måde, hun ikke helt er tilfreds 
med. Så kan det være betimeligt for sygeplejersken at tage det op og diskutere sagen 
igennem med patienten. Men så er sagen også kommet ind i plejerelationen, gjort 
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til genstand for plejemæssige overvejelser. Idet en del af patientens problem så ville 
være den kropslige udvikling, hun har gennemgået i forbindelse med fødslen. Hun 
har muligvis fået et psykologisk problem i forhold til sin kropslighed. En opgave at 
tage fat på er derfor: Hvis det er et problem for hende – det tyder det på, hvis hun 
selv tager det op – så skal sygeplejersken forholde sig til det. Ikke ved at reagere og 
sige: “Jamen, det er da også forfærdeligt, godt det ikke er mig, der ser sådan ud!”, 
men ved at forsøge at yde et bidrag til at bringe patienten videre. For eksempel 
diskutere om et operativt indgreb kunne være på sin plads, hvis patienten antyder 
det. Eller finde frem til en måde at leve med det på, hvis det er det bedste.

Mrs. G. fik faktisk foretaget et brystændrende indgreb senere, og det er formentlig 
ikke blot på grund af Cillys personlige bemærkning, men antagelig fordi Mrs. G. 
havde en slags problem med det. Det kunne derfor godt være kommet op som et 
plejefagligt emne. Men plejeren skal blive i sin profession i processen, ikke træde 
ud af den og blive personlig.

Har en patient været igennem en brystkræftoperation og fået fjernet et bryst 
eller lignende, så kommer sagen givetvis uvægerligt op som et plejefagligt spørgsmål. 
Forholder man sig ikke til, hvad der skal gøres i relation til det drastiske indgreb, 
er plejen ufuldstændig. Imidlertid er det noget helt andet at være ægtefælle til en 
kræftopereret end at være plejer. Det er helt forskellige måder, man skal tage ‘sagen’ 
op på, alt efter om man er pårørende eller plejer. De følelsesmæssige indstillinger 
skal spille en helt forskellig rolle.

Plejeren skal nok være upersonlig, men ikke uengageret. Man har ganske givet 
ligget under for følgende fejlslutning: Hvis plejen er upersonlig, er den dermed uden 
engagement i personen og dermed dårlig pleje. Det følger ikke. Det er tværtimod, 
som vist, således at personlig pleje er dårlig pleje.

Der er en vigtig asymmetri i plejen. Patienter vil af og til være ‘personlige’, 
men det må ikke påvirke plejen. Patienter vil jævnligt komme med personlige 
bemærkninger, sågar direkte ubehagelige og nedgørende. Hvis Kurt, der er indlagt 
med brandsårsskader, kalder plejeren Per for et dukkefjæs, kan Per nok tillade sig 
at blive personligt stødt over det, men han kan ikke tillade sig at lade det gå ud over 
plejen. Kurt har stadig et brandsårsproblem, selv om han er ubehagelig – et problem, 
der kræver pleje. Hvis Per ikke kan klare det, og det rammer hans selvopfattelse hårdt 
at blive konfronteret med Kurt, kan han eventuelt bede en anden plejer om at pleje 
Kurt. Men pleje skal Kurt have, og man kan ikke unddrage sig denne forpligtelse, 
selv om patienten er irriterende og direkte modbydelig. Hvis Per reagerer på Kurts 
bemærkninger ved sporenstregs at gribe Kurts kuffert, ringe efter en taxa, køre 
Kurt ned med elevatoren og sende ham hjem, selv om han har et udtalt plejebehov, 
udfører Per uantageligt dårlig pleje. Det bør medføre en sag imod Per for grov 
‘pligtforsømmelse’.
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Det betyder ikke, at plejere skal ‘finde sig i alt’, men man skal, som plejer, finde 
en måde at pleje på, så man ikke desto mindre får plejet den pågældende. En god 
plejer kan omgå ubehagelighederne, så de ikke påvirker plejen. Én måde er ved 
humor, så der måske ligefrem kan opstå noget produktivt. Man kan under ingen 
omstændigheder afvise at pleje folk, der har pleje behov, men har det med tåbelige 
og upassende bemærkninger over for plejerne. Det er led i den professionelle 
holdning at lære at håndtere sådan noget. Fjernede man de ‘trælse’ patienter, kunne 
man formentlig hurtigt afhjælpe plejemanglen. Blandt andre demente, retarderede, 
psykisk syge ville gå glip af pleje tillige med en lang række patienter, der blot er 
‘almindeligt’ forfærdelige at have med at gøre.

Følelserne må ikke styre plejeindsatsen. Men man er heller ikke afhængig af 
følelseslivet, hvis man skal præstere ordentlig pleje. Lad os igen henvise til den 
barmhjertige samaritaner. Yder han en mangelfuld indsats? Det virker ikke spor 
rimeligt at sige således. Tværtimod vil nogle sige, at han faktisk ydede en langt større 
indsats, end man på nogen rimelig måde kunne forvente.3 Men mangler der noget i 
den barmhjertige samaritaners indsats? Det forekommer ikke at være tilfældet.

Han føler ikke noget særligt for den nødlidende: Han kender ham jo ikke. Mangler 
han indlevelse i situationen? Hvad hvis nu han havde reageret ved at udråbe: “Åh, nej, 
det var dog frygteligt, tiderne bliver da også værre og værre, stakkels mand! Det må 
sandelig være hårdt således at være halvdød. Jeg kan ikke klare at se sådan noget!”, 
var der sikkert ikke blevet præsteret megen hjælp. Nu gjorde den barmhjertige 
samaritaner det, at han, i stedet for at opløses i følelsernes vold, faktisk skred til 
handling – han hjalp den nødlidende. Kort sagt: Den barmhjertige samaritaner ydede 
en plejeindsats – på en aldeles forbilledlig måde. Følelserne ville ikke gavne, men i 
stedet komme i vejen for indsatsen.

Selv om det er følelsesmæssigt meget svært at få over sit hjerte at fortælle 
sandheden til en patient eller beboer, er det ikke desto mindre det rigtige at gøre. Det 
hører til den værdimæssige forpligtelse ved selve plejegerningen. Man må fortælle 
sandheden, alt andet er mangel på respekt for den pågældende. Derfor må en plejer 
lære at modulere sit følelsesliv ind i professionelle baner, så man fortæller patienten 
det, som det er, selv om det er følelsesmæssigt svært. Det er ikke spor behageligt 
at skulle fortælle en patient om prøver, der er negative og tyder på tilbagefald, men 
det er nødvendigt. Man kan simpelt hen ikke tillade sig som plejer at sige til en 
patient: “Dine prøver ser fine ud, du er hjemme i morgen igen!”, hvis sandheden er, 
at prøverne ser forfærdelige ud, og der må tages alvorligt stilling til, hvad der skal 
ske af gennemgribende tiltag, hvis ikke patienten skal være, ikke hjemme i morgen, 
men i kapellet.

Meget af det, der foregår i plejemæssig sammenhæng er svært, og man skal tage 
sig gevaldigt sammen for at gøre det rigtige, ikke blot det, man har det nemmest 
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med. Det er sådan set Kants indsigt: (a) Man kan ikke lade følelseslivet styre ens 
handlingsliv, for det vil medføre de mest urimelige handlinger – handlinger, som 
ikke er moralsk-værdimæssigt forsvarlige; man må motivere sig moralsk korrekt 
og eksempelvis sige det, som det er, selv om det er forfærdelig ubehageligt. Og (b): 
Man må tale sandhed af respekt for én selv og andre – at lyve er manglende respekt 
og umenneskelig svaghed (som vi ganske ofte falder for fristelsen til at gøre, men 
det bliver det ikke korrekt af).

At blive professionel er blandt andet at gennemgå en dannelsesproces, hvor man 
får styr på sig selv og sit følelsesmæssige liv på en sådan måde, at man kan engagere 
sig i plejelivet. Kan man ikke således danne sig, er man uegnet som plejer, idet man 
er uden plejemæssig dannelse. Plejemæssig dannelse er at danne sig i ‘værdighed’, 
det vil sige at (ud)danne sig i værdierne for gerningen. Herunder at lære, at man 
ikke kan følge sit personlige følelsesliv, men derimod det transformerede følelsesliv, 
ind i et fagligt engagement. ‘Engagement’ er i høj grad følelsesbetonet, men det er 
et fornufts- og værdibaseret følelsesliv, man danner i og med at blive en kompetent 
fagperson.

Menneskeopfattelse, fornuft og følelse

I stort set al tænkning, der har været udfoldet over menneskelivets genvordigheder, 
muligheder og begrænsninger, herunder også filosofisk tænkning, har der været en 
klar tendens til to særdeles vildledende og uheldige udlægninger af følelseslivets 
rolle i vort menneskelige liv som helhed. Disse to stærkt misvisende opfattelser går 
i al deres enkelhed ud på følgende:

Eliminativismen
Det menneskelige følelsesliv er et faretruende fremmedelement i vort liv, 
der trækker os i den decideret dårlige retning: Følelseslivet er en hindring 
for det gode menneskeliv og skal så vidt muligt elimineres herfra. Den 
menneskelige hovedbestræbelse er en bestræbelse på eliminering af dets 
indflydelse. Følelseslivet bør ikke spille ind (om end det rent faktisk gør det): 
I den udstrækning, det gør, bliver livet dårligt.

Emotivismen 

Det menneskelige følelsesliv er det egentligt menneskelige og bør fremmes og 
dyrkes ind i livet, så det bliver dette træk ved os, der bliver dominerende og 
styrende for os i ét og alt. Den kolde fornuftsside hos mennesket må trænges 
i baggrunden, så denne er uden betydning, til fordel for en udfoldelse af det 
gode menneskeliv, som er det følelsesdominerede. Vort liv som helhed og i 
detaljerne skal formes af vort følelsesliv.
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Den første holdning, har det antydningsvist heddet fra den anden side, gør vort 
liv koldt, kynisk beregnende og i det hele umenneskeligt, mens tilhængerne har 
ment, at det er den eneste måde at holde os på den gode kurs og undgå udskejelser, 
lidelsesfuldhed og ondskab. Om den anden holdning har det fra modstanderne 
heddet, at en sådan indstilling er ødelæggende og ensbetydende med menneskets 
undergang i selvdestruktiv følelsesfuldhed, hvor vi uvægerligt kommer til at gøre 
det forkerte på grund af følelseslivets ‘blinde’ karakter. Tilhængerne af emotivismen 
har derimod fremhævet, at det er vores eneste mulighed for redning, og noget, der 
gør vort liv som mennesker ‘varmt’ og godt.

Der har imidlertid været en grundlæggende anderledes måde at se på menneskets 
situation, herunder naturligvis også følelseslivets indgang i vort liv som mennesker, 
hvis dette liv skal være godt. Det er først og fremmest forfægtet af store filosoffer 
som Platon, Aristoteles og Kant, om end de ofte er blevet totalt misforstået som 
nogle, der forfægtede den håbløse eliminativisme. Det er på ingen måde tilfældet 
og yder slet ikke deres righoldige menneskeopfattelse retfærdighed. Denne tredje 
holdning kan siges at indeholde følgende:

PAK (Platon Aristoteles Kant)
Mennesket er et sammensat væsen, ikke mindst deri at dette væsen består 
af en række afgørende og uomgængelige sider, der uvægerligt hører os til, 
skal høre os til: 

(a) en driftsside (med drifter, instinkter osv.)

(b) et righoldigt følelsesliv

(c) et righoldigt fornuftsliv

Det er denne sammenhæng, der udgør såvel menneskets som det enkelte 
menneskes væsen. Intet af det er godt eller skidt som sådant (det hører i 
sin helhed nødvendigvis livet til), og for sig (som enkeltside), men kunsten 
er at få det til at indgå i en harmonisk helhed, at få det sammenhængende 
udfoldet i et liv som mennesker. Ingen af de afgørende menneskelige sider 
må tage magten på de andres bekostning, for så mister mennesket magten 
over sin tilværelse. Enhver af siderne skal ledes ind i livet som helhed. Dårlige 
og upassende følelser skal eksempelvis elimineres, omformes eller lignende, 
transformeres til, erstattes af, gode og passende følelser. Følelseslivet skal 
på ingen måde elimineres eller spille hovedrollen. Begge dele ville være 
menneskeligt ødelæggende. Kunststykket, det virkelige kunststykke, er at få 
dette til at hænge sammen i en samlet enhed på en harmonisk og god måde. 
Et sådant liv er godt, og det skal være bestræbelsen.
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I god overensstemmelse med Aristoteles’ ligefremme og ‘sunde’ udlægning af vort 
liv forekommer det indlysende, at eksempelvis dette at miste besindelsen og lade 
følelserne styre én aldeles, er en klar skævridning af den gode måde at være på. Vi 
skal ikke afskaffe følelserne – så ville vi ikke kunne være til og udfolde os overhovedet 
– men have vort følelsesliv passet ind i vort liv, så vi reagerer passende og ordentligt. 
Vi skal være vrede, når det er en passende reaktion på for eksempel uretfærdighed. 
Vi skal tage affære, protestere, være indignerede og samle modet til at stå frem, 
når det er påkrævet, men heller ikke før. Hvis vi er i følelsernes vold og farer op og 
protesterer over alt muligt, hele tiden fører os frem, er det en aldeles dårlig måde at 
være på. Men vi kan naturligvis ikke gøre noget som helst, hvis vi ikke er for eksempel 
harme over det uretfærdige. Hvis vi vader rundt i urimeligheder med nedværdigende 
behandling af andre mennesker lige for næsen af os i vores dagligdag, uden af vort 
følelsesliv at blive vækket til handling, er der noget galt – med vort følelsesliv. Men 
vi skal ikke bare reagere med følelsesudbrud og blindt, vi skal reagere velovervejet, 
så vi trækker på én af de andre sider, vi har, nemlig fornuftssiden, og får det oprørte 
følelsesliv formet ind i vort liv på en god måde.

Det er muligt, vi skal reagere med vrede og ophidselse, men så er det fordi, det 
er det rigtige at gøre i situationen. Hvis en plejer gang på gang lader sine kolleger i 
stikken, stikker af hver gang det brænder på, så er det eneste rimelige at blive vred 
og tale med store bogstaver. Men det er ikke rimeligt at reagere vredt, fordi ens 
kollega kommer for sent på arbejde og lader én i stikken, hvis det skyldes, at den 
pågældende plejer måtte bruge sin faglige indsigt i et trafikuheld på vejen. Det ville 
være forkert. Alt dette udtrykker den dydsetiske betragtning om mennesket og 
skyldes først og fremmest Aristoteles.

Det er dette umådelige arbejde, vi bestandigt har inde i livet: Vi skal have vore 
sider til at hænge sammen på en passende måde, så vi udfolder os godt. Platon, 
Aristoteles og Kant ville sige: Vi skal udfolde os fornuftigt og dermed godt. Hvilket 
ikke på nogen måde betyder, at vi skal lade fornuften råde, men at vi skal udfolde 
os på den rigtige, den gode, måde, hvilket igen blandt andet er at få vort følelsesliv 
udfoldet, som det skal. For uden følelseslivet går livet i stå. Men det gør det også uden 
fornuftssiden. Vi skal udfolde os velovervejet i vort liv. Aristoteles ville sige, at vi skal 
udfolde vores praktiske fornuft, hvilket blandt andet indeholder god dømmekraft, 
men også følelseslivet – følelseslivet er indbygget i den praktiske fornuft, men vi kan 
kun udfolde den ordentligt, hvis den gør vores udfoldelse fornuftig. Vi skal kunne 
dømme og handle på den rigtige måde, hvilket er den fornuftige måde, hvilket igen 
er den gode måde at udfolde sig på.

Om specielt Kant, ganske kort. Et afgørende træk for os mennesker er, at vi er en 
række tilbøjeligheder, hvilket omfatter en sammenhæng af instinkter, drifter, følelser 
og tillærte måder at reagere på. Det er en del af os, men ikke noget vi kan blive stående 
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ved, hvilket vi heller ikke behøver, idet vi tillige er fornuftsvæsner. Vi kan gøre os 
overvejelser over, hvorledes vi skal udfolde os. Vi kan ikke lade vort tilbøjelighedsliv 
styre os, idet dette kan være særdeles gale veje at gå. Tilbøjelighederne må styres 
ind i vort liv på en ordentlig, en god måde, hvorved denne del af os omformes til 
moralsk forsvarlige handlinger. Det kan kun gøres ved at realisere vores fornuftsside 
og eksempelvis spørge: “Kan jeg ville gøre det og det (som jeg er tilbøjelig til, eller 
måske netop ikke tilbøjelig til)?” Det er, i al sin forkortede enkelhed, Kants første 
formulering af det kategoriske imperativ. Som siger: “Spørg altid, om du (fornuftigvis) 
kan ville dette eller hint. Hvis ikke, skal du lade være, hvis du kan ville det, så skal 
du gøre det.” Følelsesliv med videre indgår i vort liv, hvis det skal være godt, men 
det skal ‘føres ind i livet’ på en fornuftig og ordentlig måde. At fremstille Kant som 
en kold fornuftsfanatiker er helt og aldeles forfejlet.4

Under alle omstændigheder har vi længe haft en god forståelse af det komplicerede 
menneskeliv, modsat de forarmede anskuelser, der kommer til udtryk i de desværre 
traditionelle udlægninger – takket være Platon, Aristoteles og Kant.5

Det gælder derfor blandt andet også om at få denne sammenhæng imellem 
fornufts- og følelsesliv undersøgt i den specielle sammenhæng, plejegerningen er. 
Grundmenneskelige fænomener som håb, skam, livsmod osv. skal ind i billedet.

Er ‘selvindsigt’ et gode i plejen?

Ganske tæt knyttet til den forkerte fokusering på plejerens personlige liv igennem 
fokusering på dennes følelsesliv er en anden uheldig antagelse i plejetænkningen. 
Denne anden opfattelse hævder, at selvindsigt hos plejeren er en uadskillelig 
bestanddel af god pleje. I den abstrakte og generelle form, hvori denne tese ofte 
fremføres, kan den for en umiddelbar betragtning lyde ganske rimelig. Ser man 
imidlertid nærmere på ‘selvindsigtstesen’, er den ikke på nogen måde rimelig.

Mange har i tidens løb forfægtet synspunktet. Én af de første teoretikere, der 
formulerede tesen om selvindsigt som tilhørende plejens væsen, er B. A. Carper.6 
Hun bringer det ind i billedet som del af en tese om, at det, hun kalder ‘personal 
knowledge’, er væsentligt. Det er ubestrideligt, at det er centralt, for så vidt patienten 
angår, men det hører ikke plejerens verden til. 

Carpers opfattelse sammenfattes – inklusive et indbygget citat – på denne måde 
af Steven D. Edwards:

‘Personal knowledge is concerned with the knowing, encountering and actualizing of 
the concrete, individual self’ […] Roughly speaking, the suggestion is that in order 
to nurse others, it is necessary to know oneself. As she states, ‘personal knowing 
extends not only to other selves but also to relations with one’s own self’ […] Indeed, 
for Carper, it seems that one can only understand what health is for someone else, 
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if one has personal knowledge. Not only is knowledge necessary to help patients 
become healthy, it is necessary even to encounter another self.7

Hvorfor skulle det være relevant for god pleje at vide noget om ‘one’s own self’? 
Hvad er det for viden, der skulle være relevant? Lad os antage, at Yrsa er en god 
plejer, idet hun præsterer god sygepleje over for patienterne. Gør hun det i kraft af 
personlige træk, hun har? Nej, det er i kraft af professionelle træk, kundskaber om hvad 
god pleje er, det vil sige hendes faglige egenskaber. Hvis nu Yrsa er en passioneret 
bridgespiller, så ved hun utvivlsomt med sig selv, at hun er dette, men er det relevant 
for hendes professionelle liv? Nej, tværtimod: Hvis hun inddrager det i plejen, så 
yder hun elendig pleje. Hvis patienten Kurt skal have sårpleje af Yrsa, er det komplet 
irrelevant, at Yrsa er passioneret bridgespiller. I hvilke situationer kunne det være 
relevant? Det er svært at se.

Det giver ingen mening at sige, at dette at være en passioneret bridgespiller hører 
plejen til, og uden dette klarer man sig ikke som plejer. Det er oplagt forkert. Det 
virker rimeligt at sige, at det, der skal til for at være en god plejer, er noget, der skal 
være der for at pleje godt. Det skal høre selve plejegerningen til, som et islæt i selve 
dette at yde lige netop pleje. Hvad plejeren måtte vide om sig selv er irrelevant. Det 
er ikke det, man skal vide. Hvad er det så? Hvad består faglighed i?

Ikke i noget personligt, men noget fagligt. Men, kunne man indvende, er det 
ikke vigtigt at vide noget om for eksempel bridge for at være en god plejer? Hvis nu 
eksempelvis patienten Kurt selv er passioneret bridgespiller, hvad så: Er det så ikke 
uvurderligt vigtigt, at Yrsa også er det, så de kan tale sammen om det i plejeforløbet? 
Nej!

Det, der her kommer til udtryk, er ikke, at det personlige hos plejeren er 
vigtigt, men derimod at dette at tale med patienten er vigtigt, det hører plejen til, 
og kan/vil en ‘plejer’ ikke tale med patienten, er vedkommende en elendig plejer. 
Man skal jo tale om noget, hvis man taler om andet end lige sygdom og elendighed, 
så derfor kan man jo tale om det, som tilfældigvis er noget, begge ved noget om. 
Det at relatere sig til patienter igennem sproget hører sygeplejen til. Ikke at kende 
sig selv som passioneret bridgespiller, eller hvad det nu måtte være, man havde af 
egenskaber. Det gør ingen forskel, om man ved noget om bridge eller ej, når man 
skal yde god pleje. Men det gør en væsentlig forskel, om man, som plejer, kan tale 
med patienterne eller ej.

Ligeledes gør det en væsentlig forskel, om man kan udvise respekt over for folk, 
hvis man skal pleje dem. Evnen til at udvise respekt er ikke noget, der tilfældigvis 
kan komme ind i plejen, hvis det lige falder sig sådan, at det ligger for Yrsa. Kan Yrsa 
ikke tilegne sig de kundskaber, der består i at udvise respekt over for patienterne, 
er hun ikke plejer. Det hører plejen til som noget væsentligt. Det er selvmodsigende 
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at sige, at Yrsa ydede en god pleje over for Kurt, den var blot ikke i mindste måde 
respektfuld.

Man skal heller ikke trække sit personlige følelsesliv ind i plejen. Hvis Yrsa 
arbejder på en onkologisk afdeling, men bliver følelsesmæssigt helt overvældet af at 
se kræftsyge mennesker, har hun ikke forudsætningerne for at blive en god plejer. 
At udvikle en faglighed er netop blandt andet at kanalisere sit følelsesliv ind i en 
professionel sammenhæng, så man engagerer sig følelsesmæssigt i at yde en god 
pleje, ikke at føle voldsomt med patienterne, som for eksempel en pårørende ville 
gøre. En plejer er ikke pårørende, men netop plejer, der har en opgave i at pleje det 
kræftsyge menneske godt.

Her er vi så fremme ved sagens kerne, idet dette at være en god fagperson er at 
have to sammenhængende træk:

(i) Man skal have gode faglige kundskaber
(ii) Man skal udfolde disse kundskaber ifølge plejens værdier

Plejens værdier er nogle, der ligger i plejen. Det er nogle, man skal forpligte sig 
personligt på, men det er vidt forskelligt fra dette at forpligte sig på personlige 
værdier. At forpligte sig på de faglige værdier er at forpligte sig på værdierne for 
god pleje. Man skal ikke forpligte sig på sine personlige idealer og normer: Hvis 
jeg i mit personlige liv har et ideal om ikke at bekymre mig for meget om andre 
mennesker, ikke at træde hjælpende til, hvis jeg kommer ud for folk, der kommer 
i vanskeligheder for næsen af mig (“det må de selv rode med”), så er det ikke lige 
de rigtige ‘værdier’ at føre ind i sygeplejen eksempelvis. Dem kan jeg ikke føre ind 
i sygeplejen, fordi de er aldeles fremmede for sådan noget som sygepleje. Uanset 
hvor alvorligt jeg tager dem i mit personlige liv, så kan jeg ikke tage dem med over 
i sygeplejen. Gør jeg det, skal jeg afskediges med det samme.

Det er uforeneligt med sygeplejens væsen at udvise kulde og ligegyldighed over 
for folk, der er i vanskeligheder. Det er ret beset hele ideen i den type gerning, som 
sygeplejen er, netop ikke at være sådan. Det er faktisk forholdsvis sikkert at antage, 
at en kerneværdi for plejen er den værdi, der er formuleret i lægeløftet som én af de 
bærende: Det gælder om at ‘anvende sine kundskaber til sine medmenneskers gavn’. 
Og hvis folk er tilskadekomne, har helbredsproblemer, som man kunne anvende 
sine kundskaber til at afhjælpe, så er det at krænke den værdi, hvis man udviser 
ligegyldighed og apati over for folk, der er i netop den situation. Det er muligt, man 
kan komme af sted med det i livet (godt bliver det aldrig), men ikke i plejen, idet 
det så ikke er pleje, man udøver. Igen: “Yrsa er en god plejer, hun er blot ligeglad 
med patienterne og tager sig ikke af dem!” er et ganske umuligt udsagn.

Hvis Tove er leder og skal ansætte en god plejer, skal hun ikke se på, om ansøgeren 
har samme interesser som hende selv, men derimod på, hvorvidt denne person er en 
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god fagperson, det vil sige har kundskaber, der kan anvendes til gavn for denne persons 
medmennesker. Hvis Ilse søger stillingen, men er uinteresseret i sine medmennesker, 
skal hun ikke pleje mennesker – men måske kan hun blive en glimrende dyrepasser 
(hvis hun interesserer sig for dyr).

Nu kunne man anføre: Er det ikke vigtigt at rådføre sig med sin indsigt om sig 
selv for at vide, hvad man skal gøre i en plejesituation? Hvad skal man ellers trække 
på, kunne man spørge? Svaret er henholdsvis ‘nej’ og ‘på sin faglige indsigt’.

Lad os tage en situation fra plejen. Kurt er indlagt med alvorlige komplikationer i 
forbindelse med sin sukkersygesygdom. Per er plejer og kan ikke rigtigt finde ud af, 
hvorledes han skal pleje Kurt, specielt hvad Kurts pårørende angår. Det er svært at få 
det til at falde i hak med dem, og de synes ofte at irritere Kurt med deres indblanding 
osv. Per har lige været på kursus, hvor en oplægsholder forfægtede synspunktet, at 
man skulle trække på sin egen personlige viden og personlige indstillinger til det 
alt sammen.

Derfor overvejer Per: “Hvis det nu var mig, der lå der, som Kurt nu gør, og 
mine pårørende kom rendende og blandede sig, hvad ville jeg så have gjort? Hvad 
er egentlig mit forhold til mine pårørende, hvis jeg skal gøre mig det klart for at 
bringe det ind i min pleje af Kurt?”

Per overvejer videre: “Jeg ved jo egentlig udmærket noget om mine personlige 
relationer og indstillinger i forhold til mine pårørende – jeg kan egentlig ikke 
fordrage nogen af dem. Jeg så helst dem alle forment adgang til mig, hvis jeg var i 
Kurts situation. Hele slænget smidt på porten!” Skal Per lægge det til grund for sin 
pleje? Næppe. At plejeren Per har et meget anstrengt forhold til sine pårørende og 
helst så dem hen, hvor peberet gror, er komplet irrelevant i hans pleje af Kurt. Hvad 
har Pers personlige forhold med hans plejeindsats at gøre? Lagde Per sine personlige 
forhold til grund for sin plejeindsats, ville han være inkompetent som plejer. For 
plejeindsatsen er det lige så spændende at høre om plejeren, Pers, forhold til sine 
pårørende, som det er at høre om Yrsas forhold til bridge. Intet af det har noget at 
gøre i plejen.

Medmindre vi med ‘selvindsigt’ mener indsigt i det værdigrundlag, der skal 
gælde for plejeindsatsen, det vil sige indsigt i sig selv og sin situation som plejer, 
er selvindsigt fra plejerens side uden fjerneste interesse for plejen. Hvis det er af 
interesse at vide om sig selv, at man er noget opfarende af natur, er det ikke for at 
bringe den selvindsigt ind i plejen, men for at modvirke det uheldige træk, man 
har, med henblik på at bringe ens væremåde i overensstemmelse med værdierne i 
plejen. At være opfarende og for eksempel overfuse patienterne, gøre dem kede af 
det osv., er nemlig uforeneligt med god plejeindsats. Det, det gælder om, er at få sig 
fagliggjort, og det kan indebære forholdsvis omkalfatrende ændringer af én. Hvis disse 
ændringer i retning af værdierne for plejeindsatsen er umulige at få gennemført, må 
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man muligvis lade være med at blive plejer. En hystade kan ikke blive en god plejer. 
Hysteriet må omformes i en produktiv og bæredygtig retning, hvis man skal pleje, 
for eksempel transformeres til fagligt engagement i stedet. Så er det godt. At være 
opfarende og ødelægge patienternes liv er ikke det bedste i plejen. Da grundværdien 
er at gavne, kan det vanskeligt passes ind i plejen at ødelægge folks liv.

Plejen og personlige relationer

Ikke blot er følelsesliv og selvindsigt irrelevante elementer i den gode pleje – i hvert 
fald, som det bliver fremstillet normalt – der gælder noget endnu stærkere: Som 
plejer skal man træde helt ud af den personlige verden og ind i den professionelle 
plejeverden. Man skal praktisere en profession. Personen Per går ind som plejer (hvis 
han altså vælger sit liv således), hvilket vil sige, at han ikke skal bruge sin person 
som sådan, men dreje sin person ind i plejegerningen, udfolde sig ifølge plejens 
værdier.

Der er stor forskel på dette at ‘miste’, alt efter om det er en plejer eller en 
pårørende, der mister. For en plejer at miste en patient er én ting, for en far at 
miste sit barn noget helt andet. Man er bundet sammen på helt forskellig måde. 
Pleje-patient-forholdet er et professionelt forhold, mens far-barn-forholdet er højst 
personligt. Hvis plejeren oplever det at miste sin patient, et barn for eksempel, på 
samme måde som faderen oplever at miste sin søn, er der noget alvorligt galt med 
plejerens professionsholdning. Det kunne tyde på, at plejeren havde fået et forkert 
forhold opbygget til patienten, nemlig et personligt forhold, hvilket ikke bør ske.

At man ikke må opbygge personlige forhold til sine patienter eller plejehjemsbeboere 
eksempelvis, betyder på ingen måde, at man skal være følelseskold og gennemsyret 
af distanceret ligegyldighed som plejer. Man skal, hvis plejen skal være god, styre 
sit følelsesliv ind i produktive professionsbaner. Hvad vil det sige? Det vil sige, at 
man skal engagere sig i plejen, i gerningen, for at gøre den så god som muligt. Med 
andre ord skal man engagere sig i værdierne for plejen, som overordnet set går ud 
på at gavne den enkelte patient/beboer, man har med at gøre. Engagerer man sig i 
de værdier, præsterer man god pleje, fordi man ikke kan engagere sig således uden 
at gavne individer, der har hjælp behov.

Engagerer man sig i personen – etablerer personlige relationer til dem, man 
plejer – i stedet for i plejen, sker der en række uheldige ting. For det første bukker 
man meget hurtigt under, idet man ikke kan etablere alle de personlige forhold, der 
skal til, og man brænder ud følelsesmæssigt. Når man ved, hvor følelsesmæssigt 
opslidende, på grænsen til det ødelæggende blot at miste én nærtstående person, 
for eksempel en ægtefælle, er, kan man hurtigt indse, at dette at miste på denne 
måde hver, eller hver anden, dag, ødelægger en plejer inden for den første uge eller 
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to. At gøre noget sådant er ren selvdestruktion som plejer. Ikke at det nødvendigvis 
er let at engagere sig på den rigtige måde – nemlig professionelt – men det er ikke 
desto mindre opgaven.

For det andet krænker man en afgørende værdi i plejen, hvis man som plejer 
engagerer sig personligt. At engagere sig personligt er nemlig at engagere sig 
forskelligt i folk og lade sit forhold til patienterne variere alt efter, om man kan 
lide dem eller ej, efter hvor tæt et personligt forhold, man har etableret til den 
enkelte. Det ligger i dette at have personlige relationer, at man tager sig mere og 
bedre af dem, man har tætte forhold til, end dem, man har overfladiske eller dårlige 
personlige forhold til. Gør man dette som plejer, vil man således komme til at gøre 
forskel på folk. Det er i orden for en ægtefælle ikke at være lige så meget hos, tage 
sig lige så meget af, de andre, der er på plejehjemmet eller på afdelingen. Men det 
er ikke i orden for en plejer.

En plejer kan ikke anbringe det meste af sin tid og sin plejeindsats hos Vera 
frem for Kurt, fordi plejeren har fået etableret tættere forhold til Vera og bedre 
kan lide hende end Kurt. Medmindre Kurt ikke har brug for nogen pleje, og det er 
plejemæssigt forsvarligt at bruge al tiden hos Vera, kan plejeren ikke tillade sig det. 
Hvis Kurt har lige så meget brug for pleje som Vera, men ikke får det, bliver Kurt 
forfordelt, det vil sige man krænker lighedsværdien, og dermed Kurt, igennem en 
sådan ‘pleje’.

Står man, som plejer, med to patienter, der har lige meget brug for pleje, så man 
er nødt til at fordele plejeindsatsen imellem dem, så er man nødt til at prioritere 
indsatsen, men det er noget helt andet end at lade indsatsen styre af, hvem man 
foretrækker at være hos. ‘Foretrække’ at være sammen med den ene frem for den 
anden, er noget, man kan tillade sig i personlige forhold, men ikke i professionelle 
plejeforhold. Eller rettere: Det er muligt, man foretrækker Vera frem for Kurt (“Kurt 
er så brovtende og dum at høre på”), men det må ikke spille ind på plejen. Sker det 
alligevel, laver man dårlig pleje.

At prioritere indsatsfordelingen i plejen er at honorere værdierne i plejen, 
blandt andet om lighed: Det er, fordi der er en lighedsværdi i plejen, at man skal 
have fordelt plejeindsatsen på en retfærdig måde. I personlige forhold skal man ikke 
prioritere værdier, men finde ud af, hvad man vil. Man skal ikke fordele sin gunst 
ligeligt imellem alle mennesker: Man må gerne foretrække at tilbringe langt mere 
tid sammen med vennerne end med naboen. Det er hele ideen i et venskabsforhold, 
at det er personlige relationer, man gør meget mere ved end naboforhold. Naboen 
kan ikke tillade sig at blive stødt over, at jeg investerer meget mere tid og energi i 
min ven end i ham. Vi kan tillade os at skalte og valte i vore personlige forhold på en 
måde, vi ikke kan med professionelle forhold som pleje eksempelvis.




