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Dansk resume: 

Omsorg i teknologien? – Teknologi i omsorgen?: Et STS studie af telepraksis 

Denne afhandling er en undersøgelse af omsorg i telepraksis, sådan som den udspiller sig i det 

telemedicinske projekt Horsens på forkant med sundhed (Horsens på forkant). Empirisk er 

afhandlingen placeret i den kvalitative forskningsgenre i form af etnografisk inspireret feltarbejde 

med brug af interviews, observationsstudier, kildestudier og fotodokumentation. Teoretisk er 

afhandlingen funderet i Science-Technology Studies (STS) feltet, nærmere bestemt Aktør-

netværksteori (ANT) og andre beslægtede tilgange indenfor videnskabs- og teknologistudier. 

Afhandlingen er delt i to dele. Del 1 omhandler de ’udredende’ kapitler (1-6), der danner baggrund 

for forståelsen af afhandlingens Del 2 (7-11), hvor de empiriske fund udfoldes og analyseres.   

Del 1: 

Kapitel 1 omhandler afhandlingens indledning, hvor det umiddelbare afsæt til afhandlingens fokus 

på telemedicin og omsorg afklares med betoning af sygeplejefagets manglende diskussion af brugen 

af konkrete teknologier i klinisk og teoretisk sygeplejepraksis. Omsorg er et gennemgående tema i 

afhandlingen og kapitlet har opmærksomhed rettet mod de ændringer, som omsorgen undergår i 

forbindelse med anvendelse af telemedicin samt mod de bevæggrunde, der grundlæggende har 

affødt brugen af telemedicin i dansk omsorgspraksis. Kapitlet indrammer afhandlingens ambition 

om dels at ’blande’ to ellers modsætningsfyldte fænomener, her omsorg og telemedicin. Dels at 

undersøge den teknologisk medierede praksis som en måde at forstå, hvordan agens finder sted, når 

forskellige aktører mødes i Horsens på forkant.  

Kapitlet munder ud i en præcisering af afhandlingens forskningsspørgsmål: Hvordan mødes 

sygeplejepraksis og forskellige humane og non-humane aktørers agens i bestræbelse på at skabe 

omsorg i telemedicinsk praksis? Hvordan gøres omsorg i den heterogene telemedicinske praksis? 

Hvordan dannes den telemedicinske sygeplejerske og den telemedicinsk patient i forskellige 

kulturelle, diskursive og materielle processer i telemedicinsk praksis? 

Kapitel 2 udfolder afhandlingens teoretiske ståsted, ANT, der karakteriseres som en 

translationssociologi i feltet af nyere videnskabs- og teknologistudier, her Science-Technology 

Society Studies (STS). Kapitlet har især fokus på at præsentere grundlæggende forståelser og 
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relevante begreber i ANT, der danner baggrund for afhandlingens forståelse af telemedicinsk 

praksis. Derudover fremhæves væsentlige kritikpunkter, der gennem tiden er fremsat omkring 

ANT. Endelig beskrives, med reference til den franske sociolog Bruno Latour, hvordan handlinger 

og relationer er frugtbare centrale perspektiver, både i forhold til besvarelse af afhandlingens 

forskningsspørgsmål og til feltets ’udredning’ i praksis. 

I kapitel 3 fortsættes arbejdet med udredning af afhandlingens analytiske fokus; omsorg. Kapitlet 

beskriver omsorgens nødvendighed og dens relation til og i sygeplejen. Først i et genealogisk og 

dernæst i et mere nutidigt perspektiv. Derefter udredes fænomenet omsorg med udgangspunkt ud 

fra sygeplejeteoretikerne Kari Martinsens, Merry Scheels og Katie Erikssons forståelser. De tre 

teoretikeres arbejder er med til at belyse væsentlige vinkler til omsorg, sådan som omsorg fremstår i 

sygeplejerskeuddannelsen. Problemet, der optrævles i kapitlet, er, at omsorgen i teoretikernes 

forståelse udelukkende refererer til relationen mellem mennesker og synes renset for teknologisk 

medierede relationer. Latours begreb om purificering (renselse) dannes baggrund for 

problematisering af omsorgsteoriers ensidige fokus på menneske-til-menneske relationen, hvor 

spændingsfeltet mellem mennesker og teknologi forbliver uudtalt og uudforsket. 

Kapitel 4 bidrager med udredningen af telemedicin, der refererer til mange forskellige entiteter og 

til et større felt af relaterede begreber, snarere end til telemedicin som en fast defineret standard. I 

kapitlet tilføjes telemedicin en ændret omsorgsgeografi til praksisfeltet ud fra forståelsen af, at 

telemedicin bryder generelle forståelser af, hvor, hvordan, hvornår og gennem hvad pleje, omsorg 

og behandling finder sted. Desuden introduceres det centrale begreb telepraksis som et kollektiv, 

hvor både humane og nonhumane aktører er konstituerende for, hvordan telemedicin gøres og 

hvordan omsorg distribueres i den aktuelle praksis. Kapitlet undersøger endvidere den 

telemedicinske diskurs, sådan som den udspiller sig i sundhedspraksis og med inspiration fra 

forventningssociologien undersøges, hvordan forventninger til nutiden former og konstituerer 

fremtidig anvendelse af telemedicin.   

Kapitel 5 beskriver projekt Horsens på forkant som forskningsprojekt og som telemedicinsk 

hverdag. Teoretisk udfoldes projektet som et socioteknisk agencement og ud fra ’det nærværende’ 

og ’det fraværende’, der begge som begreber refererer til det heterogene, uordentlige og ustabile 

som vilkår i Horsens på forkant. Kapitlets formål er primært at hjælpe læseren og undertegnede til 
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overblik over projektet samt at accentuere afhandlingens fokus på, at ’det heterogene’ byder ind på 

mange måder i telepraksis.  

I kapitel 6 introduceres afhandlingens empiriske studie gennem udredning af, hvordan studiet 

metodisk er udført og hvordan de indsamlede data er analyserede. Med udgangspunkt i dels 

etnometodologiens forståelse af ’hverdagens praksis’ som agentelt rettet og dels den praksiografiske 

tilgang som heterogent relateret, karakteriseres feltet som handlingsrettet og relationelt orienteret. 

Telepraksis bestemmes i kapitlet som afhandlingens felt, der udredes gennem deltagerobservation, 

interview og fotodokumentation. Kapitlet har ydermere fokus på forskerdeltagelse og -refleksivitet, 

forskningsetik samt på datagenerering som en translativ proces, hvor viden og kendsgerninger 

konstrueres for til sidst at udkomme som givne ’fakta’, der udgør afhandlingen i sin fulde 

udstrækning. 

Del 2: 

Kapitlerne 7, 8, 9,10 og 11 udfolder afhandlingens analyser af det empiriske felt og tilsammen 

udgør kapitlerne afhandlingens 2. del.  

Kapitlerne 7, 8 og 9 omhandler, hvordan telepraksis gøres i Horsens på forkant og de vekselvirker 

mellem analyse af telepraksis og teoretiske pointer, der løbende udfoldes og udvikles i forhold til de 

centrale temaer; tal, sanser og relationer. Kapitel 10 og 11 viser, hvordan telepraksis, 

sygeplejersker og patienter dannes i Horsens på forkant. 

Kapitel 7 peger på, hvordan tal i vid udstrækning er et kardinalbegreb i telepraksis og hvordan tal og 

målinger er foldet ind i omsorgspraksis. Og at det ’at tælle’ er en translativ proces, der ændringer 

handlinger og ’det talte’ på forskellige måder.  

Ved at ’gå ind’ i tallene og deres betydning viser kapitlet, at tal udgør en vigtig ressource, der er 

sammenfiltret med andre aktører, som jeg har forsøgt at opspore i telepraksis. Kapitlet følger 

blodsukrene i artikulationsarbejdet, inklusionsarbejdet og i det affektive arbejde og undersøger, 

hvordan blodsukrene dels fungerer som omsorgsaktører i telepraksis i bestræbelserne på at skabe 

overblik og tryghed for patienten. Dels som utryghedsskabende aktør, når tallene ikke er ’gode’. 

Kapitlet udfolder begrebet det kliniske blik som en måde at skabe overblik på gennem identificering af 

nødvendige data frem mod det faglige skøn, som danner grundlaget for relevante handlinger i 
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telepraksis. 

I kapitel 8 udfoldes, hvordan sanser og det sanserelaterede er medkonstituerende for telepraksis. 

Brugen af sanser er et kardinalpunkt i afhandlingen. Ikke mindst fordi afhandlingens udgangspunkt 

er omsorgspraksis, hvordan ’det sansede’, her defineret som levede og perciperede fænomener, er 

’underlægningsmusik’ for de skøn, som sygeplejersken gør i bestræbelserne for at gøre det bedst 

mulige for patienten.  

Spørgsmålet om sanser i telepraksis antager flere former ved, at forskellige sanser enten er i spil 

eller ikke er i spil i telepraksis og kapitlet undersøger nogle grundlæggende temaet og 

problemstillinger om, hvordan det sansede spiller ind, når telepraksis gøres i projekt Horsens på 

forkant. 

Kapitel 9 omhandler det relationelle i den teknologisk medierede praksis og har fokus rettet mod, 

hvordan relationer gøres og transformeres. Både gennem skærmen, men også udenfor skærmens 

medierende tilstedeværelse i gængs ambulatoriepraksis. Kapitlet indeholder en afsøgning af det 

relationelle, der i udvalgte teoretiske perspektiver trækker på forskellige måder at være ’på 

skærmen’ på. I praksis viser det relationelle etableringen af det gensidige forhold mellem patient og 

sygeplejerske, der åbenbarer, at det relationelle aldrig er et fritstående fænomen, men i stedet 

relaterer til en kompleks sameksistens af aktører, hvor sygeplejerske og patient blot er nogle af dem. 

Kapitlerne 10 og 11 omhandler dannelse af sygeplejerske og patient i telepraksis og bidrager i 

afhandlingen til at holde fokus på telepraksis som a matter-of-concern. Ikke mindste fordi 

telepraksis danner patienter som nye brugere, der formår at håndtere telepraksis ’på afstand’ og 

skabe egne dagsordner i Horsens på forkant. Dannelsen af sygeplejersken som bruger fanger 

centrale måder, hvor på hun efterstræber kompetencer i det daglige arbejde, men også at telepraksis 

udfordrer sygeplejerskens professionsidentitet, når teknologier som telemedicin sætter rammer for 

omsorgssituationen. Kapitlerne er overordnet bearbejdet gennem governmentality analytikken, hvis 

primære funktion i afhandlingen er at vise, hvordan dannelse ikke kun forgår gennem ’ydre’ 

påvirkninger, men også involverer brugernes ’indre’ selv-dannelse. 

De nævnte kapitler efterfølges af en refleksion over afhandlingens arbejde med telemedicin og 

omsorg, her foldet i telepraksis som et samlende begreb i afhandlingen. Refleksionen indeholder 
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desuden et ’opgør’ med den menneskecentrering, som dels er til stede i sygeplejens 

omsorgstænkning og dels i projekt Horsens på forkant. Her svarende til ’ideen om det rene 

menneske’ i en ’oprenset’ verden, hvor enten kun mennesker eller teknologier er til stede. Og et 

opgør med instrumentaliseringstænkningen, hvor teknologier som telemedicin ’blot’ er nyttige og 

’ufarlige’ redskaber til at forbedre verden med. Pointen er, at en sådan forståelse af teknologier som 

neutrale midler, der ’hjælper’ i opfyldelsen af forskellige strukturelle mål for omsorgspraksis, 

overser de implikationer, som teknologier har i specifikke praksisser. Og disse implikationer har en 

fremtrædende plads i afhandlingen.  

Samlet set er afhandlingen et bidrag til den forholdsvis ny, men forhåbentlig fortløbende fremtidig 

diskussion i sundhedssystemet om, hvordan mennesker og teknologi er vævet sammen og hvordan 

de til sammen skaber begivenheder med overraskende og uforudsigelige effekter. Den nævnte 

diskussion skal fremmes, ikke mindst i sygeplejerskeuddannelsen, hvor begreber til forståelse af 

teknologi og teknologiers implikationer er en mangelvare.  
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English abstract: 

Care in technology? – Technology in care?: An STS-study of telepractice 

The present thesis is a study of care in telepractice such as it unfolds in the telemedicine project 

Horsens på forkant med sundhed (Horsens på forkant). Empirically the thesis belongs in the 

quantitative research genre in the form of ethnographically inspired fieldwork using interviews, 

observational studies, source studies, and photographic documentation. Theoretically the thesis is 

grounded in the field of Science-Technology Studies (STS), more specifically Actor Network 

Theory (ANT) and other related approaches within science and technology studies. The thesis 

consists of two parts. Part 1 covers the ‘explanatory’ chapters (1-6) establishing the background for 

understanding Part 2 (7-11) of the thesis, in which the empirical discoveries are laid out and 

analyzed.   

Part 1: 

Chapter 1 covers the introduction to the thesis wherein the immediate take-off for the focus of the 

thesis on telemedicine and care is explained emphasizing the lacking discussion within the nursing 

profession on the use of specific technologies in clinical and theoretical nursing practice. Care is a 

consistent theme of the thesis, and this chapter is directed at the changes, which the care is 

undergoing in connection with the use of telemedicine as well as the motives that basically have 

resulted in the use of telemedicine in Danish care practice. The chapter frames the ambition of the 

thesis to partly ‘mix’ two otherwise conflicting phenomena, care and telemedicine, and partly to 

research the technologically mediated practice as a way to understand how agency takes place when 

different actors meet in Horsens på forkant.  

The chapter ends by elaborating upon the research question of the thesis: How do different human 

and non-human agents meet in the attempt to create care in telemedicine practice? How is care 

performed in the heterogeneous telemedicine practice?  How are the telemedicine nurse and the 

telemedicine patient formed in various cultural, discursive and material processes in telemedicine 

practice? 

Chapter 2 lays out the theoretical position of the thesis, ANT, which is characterized as a translation 

sociology in the field of more recent science and technology studies, specifically Science-
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Technology Society Studies (STS). In particular, the chapter focuses on presenting basic 

understandings and relevant concepts in ANT, forming the background to the understanding of the 

thesis on telemedicine practice. Additionally, essential points of criticism are highlighted, which 

have been stated about ANT over time. Finally, with reference to French sociologist Bruno Latour, 

the chapter describes how actions and relations are fruitful central aspects, both as regards to the 

answer to the research question of the thesis and to the ‘explaining’ of the field in practice. 

In Chapter 3 the work is continued by explaining the analytical focus of the thesis – care. The 

chapter describes the necessity of care and its relationship to and within nursing. First 

genealogically and then in a more contemporary perspective. Thereupon the phenomenon of care is 

explained based om the understandings of the nursing theoreticians Kari Martinsen, Merry Scheel 

and Katie Eriksson. The works of these three theoreticians contribute in elucidation essential 

aspects of care, in the way care appears in the nursing education. The problem, which is unraveled 

in the chapter, is that care in the understanding of the theoreticians solely refer to the relations 

between humans and it seems purged of technologically mediated relationships. Latour’s concept of 

purification forms the basis for problematizing the one-sided focus of the care theories on the 

human-to-human relationship, in which the field of tension between humans and technology 

remains unspoken and unraveled. 

Chapter 4 contributes an explanation of telemedicine, which refers to many different entities and to 

a large field of related concepts, rather than a to telemedicine as a firmly defined standard. To 

telemedicine is added, in this chapter, a changed care geography to the field of practice based on 

the understanding that telemedicine breaks the general understanding of where, how, when and 

through what nursing, care and treatment take place. Furthermore, the central concept telepractice 

is introduced as a collective, in which both human and non-human actors are constituents to how 

telemedicine is done and how care is distributed in actual practice. Additional the chapter examines 

the telemedicine discourse as it plays out in health practice, and with inspiration from the Sociology 

of Expectations, it examines how expectancy in the present form and make up future application of 

telemedicine.   

Chapter 5 describes the project Horsens på forkant as a research project and as daily life in 

telemedical practice. Theoretically, the project is unfolded as a socio-technical agencement, and 
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based on ‘the present’ and ‘the absent’, which as concepts both refer to the heterogeneous, 

disorderly and unstable as conditions in Horsens på forkant. The purpose of the chapter is primarily 

to assist the reader and the author in getting an overview of the project as well as to emphasize the 

thesis focus on the idea that ‘the heterogeneous’ in many ways interferes in telepractice.  

The empirical study of the thesis is introduced in Chapter 6 through an explanation of how the 

study has been methodically carried out and how the collected data have been analyzed. Based on 

the ethno-methodological understanding of ‘every day practice’ as agently directed and partially as 

a practice geographical approach as heterogeneously related, the field is characterized as action 

oriented and relation oriented. Telepractice is established in this chapter as the field of the thesis, 

which is explained through participant observations, interviews, and photo documentation. 

Furthermore, the chapter focuses on researcher participation and reflexivity, research ethics, and 

data generation as a translative process, in which knowledge and facts are constructed to eventually 

appear as given ‘facts’, which constitute the thesis in its full extent. 

Part 2: 

Chapters 7, 8, 9, 10, and 11 lay out the analyses of the thesis of the empirical field, and together 

these chapters constitute the 2nd part of the thesis.  

Chapters 7, 8, and 9 lay out how telepractice is done in Horsens på forkant, and they interact 

between analysis of telepractice and theoretical points, which continuously unfold and develop in 

relation to the central themes – speech, senses and relations. Chapters 10 and 11 shows how 

telepractice, nurses and patients are formed in Horsens på forkant. 

Chapter 7 points out how numbers to a large extent is a cardinal concept in telepractice and how 

numbers and measurements are woven into care practice. And that ‘counting’ is a translative 

process that changes actions and ‘what is counted’ in different ways.  

By ‘going into’ the numbers and their meanings, the chapter indicates that numbers are an 

important resource, which is entangled with other actors, which I have attempted to trace in 

telepractice. The chapter follows the blood sugars in the articulation work, the inclusion work and 

the affective work, and it examines how the blood sugars partly function as care actors in 

telepractice in the efforts to create an overview and comfort for the patient, and partly as discomfort 
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creating actors when the numbers are not ‘good’. The chapter unfolds the concept the clinical view 

as a way to create an overview through the identification of necessary data toward the professional 

estimate that form the basis for relevant actions in telepractice.  

How senses and the sense related are co-constituents for telepractice is laid out in Chapter 8. The 

use of senses is a cardinal point of the thesis. Not the least because the starting point of the thesis is 

that care practice, how ‘the sensed’, defined here as living and perceived phenomena, is the 

‘background music’ to the estimates that the nurse makes in her efforts to do the best possible for 

her patient.  

The question of senses in telepractice assumes multiple forms, in that, different senses either are in 

play or are not in play in telepractice, and the chapter examines some basic themes and issues on 

how the sensed interacts when telepractice is performed in project Horsens på forkant. 

Chapter 9 is about the relational in the technologically mediated practice, and it centers on how 

relations are made and transformed, both through the screen, but also outside the mediating 

presence of the screen in an ordinary outpatient practice. The chapter contains an examination of 

the relational, which in selected theoretical perspectives draws on various ways in which to be ‘on 

the screen.’ In practice, the relational shows the establishment of the mutual relationship between 

the patient and the nurse, which reveals that the relational is a never a stand-alone phenomenon, but 

instead relates to a complex coexistence of actors, whereby the nurse and patient are but some of 

these.  

Chapters 10 and 11 deals with the formation of nurse and patient in telepractice, and in this thesis, 

it contributes to keep the focus on telepractice as a matter-of-concern. Not the least because 

telepractice forms patients as new users who manage to handle telepractice ‘at a distance’ and 

formulate their own agendas in Horsens på forkant. The formation of the nurse as a user captures 

the central ways in which she strives for competencies in her daily work. Moreover, telepractice 

challenges the nurse’s professional identity when technologies like telemedicine frames the care 

situation. On a high level, the chapters have been processed using governmentality analytics, the 

primary function of which in this thesis is to show how formation not only takes place through 

‘external’ impacts, but also involves the users’ ‘internal’ self-formation. 
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The referenced chapters are followed by a reflection of the work in the thesis with telemedicine and 

care, in this case enveloped in telepractice as a collective concept of the thesis. Additionally, this 

reflection contains a ‘break with’ the human concentration which is partly found in nursing care 

thinking and partly in the project Horsens på forkant. Here corresponding to the ‘idea of the pure 

human being’ in a ‘purified’ world where either only humans or technologies are present. And a 

break with the instrumentalization thinking in which technologies like telemedicine are ‘merely’ 

useful and ‘safe’ tools with which to improve the world. The point is that such an understanding of 

technologies as neutral means ‘helping’ with the fulfillment of various structural goals in care 

practice overlooks the implications, which the technologies have in specific practices. And the 

implications have a senior role in this thesis.  

Overall, this thesis is a contribution to the relatively new, but hopefully continuing future discussion 

in the health system on how human beings and technologies are interwoven and how they together 

create events with surprising and unpredictable effects. The aforementioned discussion should be 

encouraged, especially within the nursing education where concepts to understand technology and 

the implications of technology are lacking.  
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Prolog: 

Min mor blev uddannet sygeplejerske i 1952 fra Silkeborg Centralsygehus’ sygeplejeskole. Billedet 

af min mor som nyuddannet med kappe, stivet forklæde og stort smil på dagen er noget af det, jeg 

tydeligt erindrer, sammen med de historier min mor fortalte omkring sin elevtid og senere om sit 

virke som uddannet sygeplejerske. Min interesse for sygeplejen blev ganske enkelt vakt gennem 

disse historier, hvor min mor havde evnen til at koble patienternes sygehistorier med brugen af 

nødvendige måleinstrumenter og teknologiske virkemidler, lægers behandlinger og egne tanker og 

refleksioner omkring ’gode’ og ’dårlige’ omsorgshandlinger i hverdagens sygepleje på forskellige 

sygehuse i Danmark. Hvordan bændelorm blev målt med målebånd og hvordan operationer blev 

gennemført, ind imellem uden forudgående information og patientens billigelse. Også min mors 

tvivl på egne og andres handlinger var noget, der gjorde indtryk. Var det godt nok? Hvad kunne jeg 

(eller den anden) have gjort anderledes? Der er nok ingen tvivl om, at min mors historier var med til 

at forme min noget forhastede ide om at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen tilbage i foråret i 

1982. 

Adskillige år efter forærede min mor mig sine to lærebøger, som dannede grundlag for den 

teoretiske del af hendes uddannelse. Bøgerne ”Lærebog og Haandbog i Sygepleje” bind I og bind II, 

udgivet af Dansk Sygeplejeråd i 1929 og revideret i 1944, er indbundet i rødt lærred og godt slidte. 

Jeg har gennem årene brugt lang tid på at nærlæse bøgerne. Ikke kun fordi de gav et indblik i min 

mors sygeplejefortid, men også fordi de omhandlede den sygepleje- og omsorgskultur, der var 

herskende i tiden. I bøgerne ligger fortsat min mors noter1 fra uddannelsen. Noterne rummer, ud 

over relevante informationer fra fagene2, også private korrespondancer med de respektive 

medstuderende. 

Hvordan lægerne (underviserne) var klædt, hvad den enkelte skulle lave i weekenden, hvem der var 

på vagt hvornår, eller hvor hård vagten havde været, blev flittigt noteret.  

Med andre ord ligner min mors notater dem, som jeg i sin tid skrev og som sygeplejerskestuderende 

for nuværende også bruger tid på i uddannelsen, dog med den forskel, at de studerende noterer 

flittigt på Facebook og Twitter, hvorimod jeg anvendte kuglepen og spiralblok.  

1 En del af notaterne er forfattet på gammelt notatpapir fra min mormors købmandsbutik. På den måde slap 
min mor for at betale blokke under uddannelsen 
2 Her tænker jeg specielt på de naturvidenskabelige fag, anatomi og fysiologi og lægemiddellære, samt 
gennemgang af relevante måleinstrumenter. Egentlig sygeplejeteori omhandlede primært Florence 
Nightingale (DSR 1949). 
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Min mors hverdag som sygeplejeelev var fysisk krævende. Eleven indgik i normeringen og ud over 

at passe og pleje patienterne, skulle hun gøre rent på sygehuset. Gulvvask og rengøring af utensilier 

var oftest henlagt til nattevagten, så den ikke forstyrrede læger, afdelingssygeplejersker eller 

uddannede sygeplejersker i deres arbejde. I dagligdagens sygepleje skelnedes mellem inventar 

(borde, stole og seng etc.) og ’ting’ (utensilier), som brugtes i omsorgs- og behandlingspraksis, 

eksempelvis bækkener, spyttekrus, termometre og kanyler samt gummivarer som dræn, sonder og 

katetre. Disse ting var som oftest anvendt af sygeplejersker i plejen, hvorimod mere teknologisk 

rettede undersøgelser og monitoreringer som eksempelvis hjertediagram (EKG), var lægens3 

domæne. Kompetenceniveauerne var nøje udpenslede; hvad kunne eleven eller den nyuddannede 

sygeplejerske og hvad skulle varetages af erfarne sygeplejersker eller af afdelingssygeplejersken. 

Det var ofte afdelingssygeplejersken, der målte blodtryk på patienterne, da anvendelse af 

blodtryksapparatet blev anset som en specialistopgave.  

Hverdagen var rammet ind i ”den rette Orden og Disciplin, også kaldet Hospitalsetikette, hvor …. 

Ordrer udføres uden Diskussion. Der kræves ingen slavisk Underdanighed, men en glad og villig 

Indordnen sig under Forholdene” (Ibid s. 90). Sygepleje og behandling indikerede stabilitet, ro og 

regelmæssighed. En uforanderlighed, som nutidig sygepleje ofte måler sig op imod med betegnelser 

som ’de gode gamle dage’ i sundhedssystemet, hvor der var tid og ro til at imødekomme 

patienternes behov. 

Hvor min mors historier er brudte, mangesidede og kontekstuelt indrammede, så er bogens 

instruktioner korte og præcise; et konkret svar på en bestemt handling i relation til pleje, omsorg og 

behandling. Handlingerne var essentielle i omsorgen, hvad enten det drejede sig om observation af 

patientens velbefindende, sengebad, forflytninger eller dokumentation af udført sygepleje på dertil 

indrettede kurver. En direkte beskrivelse af fænomenet omsorg er mindre eksplicit. Eksempelvis 

findes kun sporadiske betegnelser for de opmærksomhedsfelter, som i et nutidigt perspektiv ville 

karakteriseres som omsorg mellem den omsorgsprofessionelle og patienten. Handlingerne i plejen 

var det essentielle:  

 

                                                
3 Sygepleje og omsorg blev vurderet som et ’vedhæng’ til lægernes kerneydelse, behandlingen: 
”Sygeplejersken skal have noget Kendskab til den rutinemæssige Undersøgelse af enhver nytilkommen 
Patient, saadan at hun som Lægens Hjælper kan efterkomme hans ønsker, førend de er udtalt” (Ibid s. 158). 
Det er ikke tilfældigt, at lægestanden, på trods af, at udgiveren er Dansk Sygeplejeraad, er rigt repræsenteret 
i bogens redaktionsgruppe.  
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”Praktisk anlæg er uundværligt. Ganske vist kan dette opøves, men savnes Virkelighedssans og 
betragtes Gentagelse af det daglige, regelmæssige Arbejde som trættende kedsommeligt, maa man 
hellere ikke indlade sig på et Arbejde, hvor netop Udholdenhed og Forstaaelse af enhver lille Tings 
betydning er så uundværlig” (Ibid:86) 

Jeg vil gå så langt som til at sige, at handlingerne var omsorgen4 og at handlingerne i omsorgen 

altid involverede ting. Og at brugen af ting repræsenterede fremskridt i sygeplejen, også i et 1952 

perspektiv. 

Men hvad handler denne historie egentlig om? Er den et billede på det hårde liv, det uden 

utvivlsomt var at være elev eller sygeplejerske i 1950’erne? Eller er det sygeplejens manglende 

genklang i samfunds- og lægekredse i relation til sygeplejens kompetenceområde? Er det de 

forandringer, der over tid har sneget sig ind i omsorgstænkningen, der er i fokus? Disse 

opmærksomhedsfelter er uden tvivl også relevante, men samtidig er meget andet og mere i og på 

spil.  

Uden at henfalde til et ”anakronistisk blik” (Latour 2002:19) på sygeplejen og på den måde 

fremture, at den for nuværende er mere teoretisk ’fremme i skoene’, mere teknologisk vidende eller 

mere eller mindre omsorgsfuld, vil jeg træde ud af den beskrivende tilgang og over i en mere 

forståelsespræget og analytisk tilgang til omsorg og brug af ting i sygeplejen. 

I bogen We have never been Modern (1997) argumenterer den franske videnskabssociolog Bruno 

Latour for, at den vestlige, industrialiserede verden lever i troen på, at den befinder sig i den 

moderne tidsalder. En moderne verden, hvor teknologiske fremskridt, videnskab og objektivitet 

rummer løsningen på mange af verdens problemer. Hvor brugen af teknologi repræsenterer en 

optimisme og hvor mennesket, som styrende over teknologierne, fortfarende skaber goder og 

fremskridt for menneskeheden i almindelighed og sundhedssystemet i særdeleshed. Der er ingen 

tvivl om, at min mor og hendes kolleger anså brugen af nye ting og behandlinger som 

landvindinger, ligesom anvendelsen af ny teknologi i nutidig klinisk praksis skaber håb og tiltro til, 

at pleje og behandling kan forbedres. Eller at vi gennem brugen af ny teknologi kan øge vores 

indsigt i den objektive natur (menneskekroppen) til glæde for de mange.  

Latour stiller sig tvivlende, ikke kun over denne optimisme omkring teknologiers ’evner’ som 

’stand-alone’ løsninger, men overfor hele modernitetstanken. Hans pointe er, at mennesket ikke på 

4 Fænomenet omsorg, set i et nutidigt perspektiv som omsorg for det hele menneske (Scheel 2013:135), 
figurerer ikke entydigt eksplicit i bogen. Omsorgen kan i stedet ses som en sociomateriel praksis, hvor ting, 
mennesker og omsorg ’flyder sammen’ i praksis.  Dette uddybes hos Hasse & Wallace (2014:101), Mol, 
Moser & Pols (2010) og til slut i kapitel 3.  
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noget tidspunkt har været moderne, idet det, i forsøget på at adskille mennesker, teknologi, viden, 

religion, politik og samfund, er med til at forenkle og strømline de heterogene processer og 

situationer, som verden består af. I stedet åbner Latour for diskussioner omkring hvordan vi kan 

forstå verden, når verden er medieret gennem ting (teknologier), mennesker og relationer mellem 

dem. Diskussionerne er, i mit perspektiv, produktive, fordi de rummer mulighed for at stille skarpt 

på forholdet mellem natur og kultur, mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige og dermed 

mellem teknologi og omsorg.  

Latours pointer i historien om teknologiers kobling med mennesker, skæbner, arbejde og teknologi 

kan overføres til historien om min mor. Hendes beskrivelse af hverdagen som sygeplejeelev og 

senere sygeplejerske, dens gøremål og brugen af ting i et bredere perspektiv, rummer samtidig 

beskrivelsen af det travle og handlingsmættede, men ofte usynlige arbejde, som sygeplejen bestod 

af. Hvor sygeplejen og den implicitte omsorg for patienten forekom regelret, men samtidig ofte 

unddrog sig opmærksomhed og på den måde blev usynlig. Det tavse og usynlige gør imidlertid ikke 

sygeplejen mindre kompliceret eller mindre vigtig at undersøge, så jeg vil, inspireret af Latour, gøre 

udsynet bredere og dybere i håbet om at kunne tilføje mig selv og læseren nye indsigter. Gennem 

det, som Latour benævner som ’symmetrisk antropologi’5 (Latour 2006, Blok & Elgaard 2009:25), 

vil jeg undersøge, hvordan teknologi og omsorg som dynamiske relationer mellem mennesker og 

ikke-mennesker er med til at skabe den verden, som er i fokus i denne ph.d. afhandling.  

5 Symmetrisk antropologi henviser til Latours tanker omkring modernitetstænkningen og dens adskillelse af 
menneske og materialiteter, natur og kultur (Latour 2006). Et tænkning, der løbende bliver uddybet i 
afhandlingen.  
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Del 1: 

Kapitel 1:  Indledning og forskningsspørgsmål 

Afhandling en er sammentænkning af to anliggender, som jeg har interesseret mig for gennem 

adskillige år. Det første anliggende er ’tings’ (teknologiers) tilstedeværelse og hvordan de ’gøres’ 

i klinisk sygeplejepraksis. Umiddelbart udspringer interessen af en undren, som fyldte mere og 

mere i min tid som anæstesisygeplejerske, hvor teknologier og deres anvendelse var og er en 

naturlig del af hverdagen. Det har undret mig, at opmærksomhed på og diskussioner omkring 

anskaffelse og anvendelse af teknologi har fyldt så lidt i en klinisk hverdag, hvor patienter, 

bookingsystemer, sygeplejersker, anæstesiapparater, læger, forskelligt monitoreringsudstyr, 

blodprøver, elektroniske patientjournaler, retningslinjer og standarder skal spille sammen i 

bestræbelserne på at gøre patienten rask eller, i det mindste, afhjælpe lidelse. Hvilken plads har 

teknologierne, hvordan omtales de og hvordan ’gøres’ de i den kliniske hverdag? Hvilke 

forandringspotentialer har de? Og hvordan agerer sygeplejen med nye teknologier, der 

fortfarende ruller ind over det danske sundhedssystem?  

Det andet anliggende handler om omsorg, sådan som den udfolder sig i forbindelse med 

anvendelse af teknologi i sygeplejen. Omsorg har en central plads i den sygeplejefaglige verden 

og er som fænomen forsøgt begrebsliggjort gennem årtier. Kort fortalt, så er såvel omsorg som 

teknologi til stede i den brede vifte af sygeplejefunktioner, som hverdagen er sammensat af og 

tilsammen danner de basis for en nærmere undersøgelse af ’væren’ og ’gøren’ i sygeplejen. De to 

anliggender vil blive udfoldet løbende i afhandlingen.  

1.1 Omsorgens spatielle ændringer 

Mit fokus i afhandlingen er rettet mod en anden form for teknologi og en anden form for omsorg, 

end den anæstesiologiske verden stiller med. Jeg har fokus på en verden, hvor den sundhedsfaglig 

diskurs og hverdag er rettet væk fra den sygehusbaserede praksis og frem mod pleje og 

behandling af patienterne i eget hjem. Denne spatielle ændring har gennem de senere år haft øget 

bevågenhed som overordnet strategi indenfor såvel stat, som regioner og kommuner og når 

ændringen overhovedet er realisabel, skyldes det et langt stykke hen ad vejen indførelsen af 

forskellige velfærdsteknologiske løsninger i patienternes hjem (Pols 2012: II, Aaløkke Ballegaard 

2012, Oudshoorn 2011:125). En af disse velfærdsteknologiske løsninger er telemedicin, som i 
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forskellige udformninger er med til at realisere og legitimere politiske ønsker om aktive patienter, 

som i stigende grad forventes at kunne tage ansvar for og vare på sig selv i eget hjem (Hasse & 

Wallace 2014:85, Oudshoorn 2011:64, Pols 2012:II). Dermed stimuleres den politiske og 

organisatoriske tænkning om, at patienter, der kan udøve egenomsorg i hjemmet, også kan være 

en del af løsningen på de samfundsmæssige udfordringer, der for nuværende presser sig på i form 

af et stigende antal ældre og patienter med kroniske sygdomme i et sundhedssystem, der samtidig 

er genstand for besparelser (Huniche og Olesen 2014:19, Hull Frich og Olesen 2015:26). 

Denne kortfattede genealogiske redegørelse for velfærdsstatens dilemma er helt bevidst. Dels 

redegør den for det politiske pres, som er lagt på velfærdsstatens institutioner for at opnå 

besparelser. Dels beskriver den en fugleflugtslinje gennem de institutionelle tankegange, der har 

medført, at det offentlige sundhedssystem åbner dørene for telemedicin i hjemmene. Men hvordan 

kobler man denne let kyniske og forsimplede redegørelse omkring grundlaget for indførelsen af 

telemedicin i det danske sundhedssystem til denne afhandling uden at grave grøfter mellem 

deltagende aktører i et ’for eller imod telemedicin’? Jeg ser her en mulighed for at komme ind 

’bagved’ telemedicin og omsorg i en konkret omsorgspraksis uden nødvendigvis at gå andres 

ærinde i relationen. 

1.2  Et studie af modsætninger 

Afhandlingens anliggende bliver af mange i sygeplejen set som en ’underlig’ hybrid og et 

risikabelt forehavende. Risikabelt i den forstand, at jeg risikerer at sidde mellem to stole i mine 

bestræbelser på at undersøge forbindelserne mellem omsorg og teleteknologi i lokale specifikke 

kontekster. For hvordan kan man sammenstille to så modsætningsfyldte fænomener som 

teknologi (teleteknologi) og omsorg? Kan man overhovedet sammenstille disse to fænomener? 

De ’varme’ hænders regime mod den ’kolde’ og upersonlige teknologi (Hasse & Wallace 

2014:87, Pols 2012:26)? Det menneskelige mod ”det teknologiske herredømme” (Martinsen 

1991:6)? 

Når jeg alligevel vælger at tage udfordringen op i mit ønske om at sammenstille og beskrive 

fænomener, som ikke er ’naturligt’ sammenhængende og med forskellige ontologiske 

betydninger, så skyldes det inspiration fra den franske sociolog Michel Callon. I artiklen ”Some 
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Elements of a Sociology of Translation Domestication of the Scallops of the St Brieuc Bay” 

(1986) fortæller han historien om, hvordan tre biologer arbejder sammen i forsøget på at opnå en 

bæredygtig løsning til bevarelse af kammuslingebestanden i den franske St Brieuc Bay. Man kan 

synes, at muslinger, fiskere, net og forskere forekommer underlige i en afhandling omkring 

telemedicin og omsorg. Omvendt giver de et billede af komplekse sammenhænge og netværk 

mellem ikke-kompatible størrelser, som verden er sammensat af. Og samtidig er de med til at stille 

skarpt på, at ikke kun mennesker handler; også nonhumane aktører har handlepotentiale og behøver 

ikke nødvendigvis at bliver aktiveret af mennesker for at kunne udfylde rollen i relationen. 

Bruno Latour1 rammer samme opmærksomhedsfelt. I bogen ”En ny Sociologi for et nyt Samfund” 

(2008) tager han et af sine mange opgør med den etablerede sociologiske tænkning, til dels 

personificeret ved sociologen Bourdieu, som gennem mange år fungerede som Latours 

kombattant i diskussioner omkring ellers fasttømrede sociologiske begreber omkring mennesker 

og ’det sociale’: ”For hvad er det, der udgør det sociale2? Hvad er det, der agerer, når vi 

agerer”(Ibid:166). Latour undrer sig over den inferiøre indplacering af de non-humane kategorier 

i sociologien, for:  

”umiddelbart skulle det synes ganske uproblematisk …. For der er vel næppe nogen, der tvivler 
om, at kedler ’koger’ vand, knive ’skærer’ kød … at hamre ’rammer’ søm, at gelændere 
’forhindrer’ børn i at falde …. at sæbe ’fjerner’ skidt?” (Latour 2008:94). 

Set ud fra det ’sociales sociologi’ vil Latours betragtninger falde til jorden. De rummer ikke de 

menneskelige handlinger, der retfærdiggør, at kun ’det sociale’ har forklaringskraft: ”Som aktiv 

faktor står intet andet tilbage end selve det menneskelige miljø” (Durkheim 1966:113). Rammen 

er således sat til en diskussion af ikke kun mennesker, men også andre aktører og deres relationer 

til hinanden. 

1 Den nærmere beskrivelse af Bruno Latour må læseren have til gode til det kommende kapitel. 
2 For at være mere præcis, så skelner Latour mellem to former for sociologi. For det første ’det sociales 
sociologi’, hvor ’det sociale’ (samfundet) repræsenterer en stabil og sikker grund, hvor andre aktiviteter 
udspiller sig (Latour 2008:22-23). Det ’sociales sociologi’ repræsenterer en ordnet verden, hvor begreber 
som ’kultur’ og ’samfund’ figurerer som stabile kategorier. Non-humane kategorier er ganske vist til 
stede, men fungerer som modsætninger til ’det sociale’, hvor mennesker fremstår som styrende og 
initierende i alle processer. Den anden sociologi, associationssociologi (alias translationssociologi, 
innovationssociologi o.a.), vil blive nærmere udredt i kapitel 2. 
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Set i lyset af såvel Latours som Callons beskrivelser af non-humane og humane aktører og deres 

handlepotentialer, omfatter afhandlingen et teoretisk og analytisk brud med gængse måder at 

undersøge omsorg på. Den er ikke en fortælling om sygeplejefaglig omsorg, hvis den 

udelukkende adresseres som en mellemmenneskelig relation. I stedet har jeg fokus på heterogene 

praksisser, som både inkluderer mennesker og teknologi. Forskellige scenarier, som alle er 

mættede af kontraster, modsætninger og uorden. Rollerne er besat med ord, handlinger, 

organisatoriske verdener og tiltag, teknologiske entiteter og mennesker, som samlet kan beskrives 

som sociomaterielle aktører (Aaroe Clausen 2014:64), som alle ændres i takt med, at 

afhandlingens fortælling skrider frem.  

Samtidig ønsker jeg at undvige et privilegium af enten det humane eller det materielle (non 

humane), men i stedet pege på de kræfter og sammenhænge, som afhandlingen er sammensat af. 

Min ambition er at blande verdener og lade mig inspirere af sprogbrug, situationer, mennesker og 

ting, der alle har en rolle, men som ikke umiddelbart fremtræder ’naturlige’ sammen.  

Afhandlingen er et etnografisk3 studie af telesygeplejerskers og patienters arbejde, sådan som det 

udspiller sig i hverdagen i forbindelse med anvendelse af telemedicin i klinisk sygeplejepraksis. 

Mit afsæt er det telemedicinske projekt, Horsens på forkant med sundhed (Horsens på forkant), 

som blandt andet har til huse i Hospitalsenheden Horsens. Projektet er et samarbejde mellem 

Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens, byens praktiserende læger, Falck m.fl., 

inkluderer patienter med kroniske sygdomme som KOL, hjertesvigt og diabetes, har lagt ramme 

til mine undersøgelser i perioden oktober 2014 til august 2015. Projektet har til formål ”at 

forbedre livskvaliteten for borgere i Horsens Kommune med en kronisk sygdom og samtidig give 

hver enkelt borger bedre indsigt i sin sygdom” (Horsens på forkant 2013:1). 

  

Mit arbejde i denne afhandling er ikke hverken at be- eller afkræfte, hvorvidt disse hypoteser 

holder stik eller hvorvidt telemedicin virker eller ikke virker. Mit udgangspunkt er heller ikke at 

dekonstruere telemedicinsk praksis eller at kritisere den. I stedet ønsker jeg at blive klogere på, 

hvordan telemedicinsk praksis er skruet sammen og hvordan den fungerer. At undersøge hvilke 

humane og non humane arrangementer, der er i spil, for at den fungerer. Og hvordan denne 

praksis ’gøres’ og hvordan den vedligeholdes og forhandles. Afhandlingen er dermed et studie i 

                                                
3 Da jeg ikke er uddannet indenfor etnologien, er der snarere tale om, at jeg lader mig inspirere af den 
etnografiske forskningstilgang 
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de forbindelser, knudepunkter, styrker, svagheder, transformationer og brud (Deleuze & Guattari 

1987, Jespersen 2007), der kommer til syne, når hverdagens telemedicinske praksis stykkes 

sammen.  

Det er min ambition, at denne afhandling skal tilskynde læseren til at forholde sig refleksivt til 

omsorg og telemedicin og til de relationer, der ligger i og mellem dem, snarere end at anvise, 

hvordan fænomenerne bør opfattes i dette specifikke praksisfelt. Feltet skal undersøges, 

diskuteres og eventuelt videreudvikles af læseren, som derfor på længere sigt kan være 

medspiller i diskussionen af telemedicinsk praksis. Men lad mig gå et skridt videre og se 

nærmere på de forskningsspørgsmål, som jeg ønsker at undersøge i denne afhandling: 

1.3 Afhandlingens forskningsspørgsmål 

• Hvordan mødes forskellige humane og non-humane aktørers agens i bestræbelse på at

skabe omsorg i telemedicinsk praksis?

• Hvordan gøres omsorg i den heterogene telemedicinske praksis?

• Hvordan dannes den telemedicinske sygeplejerske og den telemedicinsk patient i

kulturelle, diskursive og materielle processer i telemedicinsk praksis?
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Kapitel 2: Et studie i relationer og handlinger: Aktørnetværks-teori (ANT) som ontologi 

og samfundsteori 

 
 

En måde at få mine ambitioner opfyldt på, går gennem Aktør-netværksteorien (ANT), der som 

analytisk tilgang netop tilbyder muligheden for empirisk at undersøge og analysere de nævnte 

områder, hvor både humane og nonhumane aktører er til stede.  

Mit primære teoretiske ståsted i afhandlingens forståelse af omsorg er ANT. Resten af dette 

kapitel vil derfor være reserveret til en gennemgang af centrale begreber og temaer i ANT for 

derigennem at udvikle afhandlingens teoretiske position og introducere dens analytiske begreber. 

Dernæst vil jeg forholde mig til de kritikpunkter, som fortløbende fremsættes i forhold til ANT 

tilgangen for på den måde at gå i dialog med andre teoretiske tilgange, der kan tilføje nye vinkler 

til afhandlingen. Til slut vil jeg præcisere den pragmatiske tilgang til ANT, som denne afhandling 

opererer indenfor. 

 

I afhandlingen oscillerer jeg mellem forskellige andre positioner indenfor Science-Technology-

Society Studies4 (STS) eller tilgrænsende positioner, der alle på forskellige måder har relevans i 

min udlægning af de valgte problemstillinger. De forskellige positioner blive introduceret og 

beskrevet i forbindelse med deres ’tilstedeværelse’ i afhandlingen. Når ANT, til forskel fra 

afhandlingens andre analytiske positioner, får tildelt et kapitel, skyldes det, at ANT som 

metodisk, analytisk og teoretisk pejlemærke på mange måder indeholder de sensitive kvaliteter, 

som i større omfang bidrager til besvarelse af mine forskningsspørgsmål.  

 

                                                
4 STS kan karakteriseres som en ’paraplyorganisation’ for et heterogent felt af forskningstilgange (ANT, 
Social Construction of Technology (SCOT), Symbolsk Interaktionisme (SI), Postfænomenologi, 
Etnometodologi, Governmentality m.fl.). STS har gennem de sidste cirka 30 år haft en stadig større rolle 
som overordnet forskningstilgang i videnskab, teknologi, filosofi, historiefaget, sundhedsfeltet o.a. på 
internationalt plan. Noget mindre opmærksomhed har feltet haft i perioden i Danmark, hvilket dog er 
ændret i de senere år. STS kan siges at interessere sig for, hvordan viden bliver til og hvordan de nævnte 
felter er sammenhængende og gensidigt afhængige (Højgaard & Søndergaard 2010). For nærmere 
læsning, se Huniche og Olesen (2014), Bruun Jensen, Lauritsen & Olesen (2007) eller Hackett et al. 
(2008). 
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2.1 Aktørnetværks teori 

Aktør-netværksteori (ANT) kan karakteriseres som en position indenfor STS og bevæger sig på 

samme måde igennem mange discipliner og fagområder såsom studier af teknologi og videnskab, 

sundhed, økonomi o.a.  

Den klassiske ANT er en teoretisk tilgang, som i 1980’erne blev formuleret af den franske 

antropolog og videnskabssociolog Bruno Latour (f. 1947) og sociologerne Michel Callon (f. 1945) 

og John Law (f. 1946)5. I dens oprindelig form var ANT tænkt som en provokation vendt mod 

veletablerede samfundsteoretiske begreber og det i forvejen etablerede forskningsunivers. 

Provokation i kraft af spørgsmålstegn ved den sociale og videnskabelige orden og som nævnt 

formet som et opgør med den traditionelle sociologiske analyse, der forudsætter, at mennesker er de 

eneste aktører i sociale rum. Pointen er, at ANT ikke tager udgangspunkt i en defineret social orden 

såsom samfund, grupper af mennesker eller kulturer, men samtidig siger teorien heller ikke, at disse 

’sociale aggregater’ ikke findes. I stedet træder de frem i de strukturer og netværk, som emergerer i 

en given situation: ”Der er ingen gruppe, kun gruppedannelse” (Latour 2008: 49). Disse 

gruppedannelser relaterer Latour til kollektiver af natur, mennesker og ting, som tilsammen 

modsvarer det, der i andre sammenhænge kaldes ’samfund’ eller ’kultur’.  

Jeg har nu taget hul på den begrebslige tænkning omkring aktører, der i kollektivet er relateret til 

andre aktører, og jeg vil her gå dybere ned mod de mindste enheder i en ANT analyse (Callon 

&Latour 1981:280, Olesen & Kroustrup 2007:84-5). Hvor en aktør indenfor ’det sociales 

sociologi’ altid er repræsenteret gennem det intentionelt handlende menneske, så er aktøren i ANT 

snarere en analytisk betegnelse for hvad som helst, der handler i en given situation. Ofte anvendes 

begrebet aktant6 ud fra ønsket om distance fra traditionelle skel mellem mennesker og ting (Latour 

1987:84). En aktant har en selvstændig rolle, men behøver ikke nødvendigvis at være hverken 

’robust’ eller ’fast’ konstitueret i fortællingen. Begrebet signalerer en mere neutral tilgang til, at alt 

som sådan kan være en aktant; når blot den handler og dermed er med til at opretholde og udvikle 

et netværk (Ibid:84).  

5 For at holde fast i symmetrien ønsker jeg ikke at prioritere den ene forfatter frem for den anden og 
dermed indikere, at den ene har mere betydning end den anden i ANT; alle tre har bidraget til udvikling og 
videreudvikling af ANT på vigtige områder, men Bruno Latour må siges at være den mest litterært 
produktive af de tre og den, der har størst betydning af de tre i denne afhandling. 
6 Jeg anvender begreberne aktør og aktant synonymt i afhandlingen. 
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Samlet fremstår ANT som en tilgang, der kan hjælpe til forståelse og analyse af komplicerede 

netværk (relationer) mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører: 

”ANT is a semiotics7. That is, it is a Method (or better, a sensibility) that has to do with and explores 
relations, relationality….All entities, it says, achieve their significance by being in relation to other 
entities…..Nothing that enters into relations has fixed significance or attributes in and of itself. 
Instead, the attributes of any particular element in the system, any node in the network, are entirely 
defined in relation to other elements in the system, to other nodes in the network. And it is the 
analyst´s job ….. to explore how those relations – and so the entities that they constitute –are 
brought in being” (Law 1996). 

Netværket er som sådan en beskrivelse af dynamiske forbindelser, der strømmer i alle retninger i 

aktiv bevægelse og som ikke umiddelbart lader sig beskrive og indfange: ”Et netværk er ikke en 

ting, men den registrerede bevægelse af ting” (Latour, 1996: 61). Et billede på ANT er et net af 

forbindelser (aktører, aktanter eller netværk, om man vil), der som udgangspunkt er uden et 

egentligt naturligt centrum og som ændrer sig i relation til den empiriske sammenhæng, de er en del 

af. Nogle relationer er kortvarige, andre er mere standhaftige. Stabilitet, størrelse, varighed eller 

typer af forbindelser i aktørnetværket er ikke, a’ priori, defineret og bliver derfor, med John Laws 

ord, den udfordring, som forskeren står overfor, når feltet eksploreres.  

Samtidig kalder ANT ifølge Law på et sensitivt begrebsapparat, der kan varieres i forhold til den 

praksis, der undersøges. En centrale præmis i ANT er, at analyser skal være symmetriske, hvilket 

betyder, at forskeren skal kunne fralægge sig sine antagelser om, hvem eller hvad der handler i en 

given situation. Samtidig implicerer symmetrien, at analysers sprogbrug vælges ud fra ønsket om 

en ensartet forklaringsstil med et ligeværdigt syn på alle overbevisninger. Hvad der er sandt eller 

falsk, rigtigt eller forkert, fornuftigt eller irrationelt er som sådan ikke en analytisk ambition i ANT 

(Law 1989:113). ANT kan i stedet være med til at artikulere og specificere aktørers eksistens og de 

implikationer, som realiseringen af de etablerede netværk har i en given praksis.  

At en aktør defineres ud fra til hvad tingen egentlig er og ud fra dens implikationer i en ANT 

analyse, knytter an til ANT’ s relationelle ontologi:  

7 Semiotik (græsk: semeiotikos, ”tegnfortolker”) er læren om tegn. Semiotik kan bruges til analyser af ord, 
billeder og handlinger og alle andre betydningsbærende tegnsystemer. (Gyldendals Store Danske 2015). 
ANT bliver ofte karakteriseret som en hensynsløs applicering af semiotik (Law 1999:3) ud fra dens 
’flydende’ netværk. 
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”Vi … interesserer os ikke for repræsentationer, men for ting. Det handler om, hvad tingene virkelig 
er. Interessen drejer sig ikke om repræsentationer; ikke om sprogspil; ikke om skygger. Det er ikke 
bevidsthedens struktur, der er påtvunget tingene; det er om ting” (Latour 2008:237). 

For at konkretisere teoriens netværkslignende ontologi og dens status som samfundsteori 
yderligere, vil jeg fremhæve to gennemgående perspektiver i teorien, begge perspektiver, der vil 
blive brugt som analytiske rettesnore i afhandlingen; det handlingsrettede og det relationelle 
perspektiv. 

2.2 Aktør netværkets ontologi  

Når noget fremstår som et ontologisk udsagn, så handler det om, at udsagnet hævder, at verden 

opfører sig på en bestemt måde. Man kan også hævde, at et ontologisk udsagn refererer til verdener 

som stabile og afgrænsede entiteter i en konstant søgen efter faste udgangspunkter (Latour 

2008:69). Dette er ikke tilfældet indenfor ANT, som i stedet fremstår med åbne formulerede udsagn 

omkring stabilitet, størrelse og typer af forbindelser i netværket (Blok & Elgaard Jensen 2003:58-

60). Dette bringer mig videre til et fokus frem mod det netværkskonstituerende i ANT, til det 

konkrete, der følger det at beskrive de relationer, der dukker op, når forskellige kollektiver 

undersøges. 

2.3 Relationer 

ANT som netværkslignende ontologi peger tilbage til Callon og hans fortælling om muslingerne, 

som netop illustrerer, hvordan netværk er flydende og uden egentlig hierarki mellem mennesker og 

ting.  Kammuslinger, kolleger og fiskere har alle bestemte handlinger i fortællingen og de er alle 

som interessenter sammenkoblede i projektet omkring muslingernes opformering i St Briouc 

Bay. Dermed kan ANT forklares som et relationelt opsporende forehavende, hvor aktanterne 

udfylder en eller anden rolle i fortællingen. Sagt på en anden måde, så er en aktør et netværk, der 

handler. Callon sammentrækker termerne agency og arrangement til det mere betegnende 

agencement, hvilket henleder opmærksomheden på forskellige materielle entiteter, der alle 

indvirker i en relation og som samtidig indbyder til handling (Callon 1986). Jeg har dermed at gøre 

med en distribueret handlingsforståelse, som ikke alene rummer blandede aktører, men som 

samtidig peger på, at ingen aktører i en fortælling har fuld kontrol med eller mestrer en given 
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situation (Latour 1999:281). Pointen er, at det, der handles i forhold til, svarer igen. Ofte i form af 

modstand og handlinger, der har overraskende konsekvenser i et praksisfelt. 

 

2.4 Handlinger 

For at handlinger kan ske, er der altid et eller andet, der ansporer handlingen. At en bilist vælger at 

tage sikkerhedssele på, kan ikke forstås som en ren menneskelig subjektiv handling, da alarmen i 

bilen ansporer bilisten til at tage selen på (Latour 1999:181-5). Handlingen kan dermed ikke 

tilskrives mennesket ud fra en normativ (lovgivningsmæssig) eller moralsk stillingtagen til det at 

anvende sikkerhedssele. Samtidig kan situationen i bilen heller ikke tilskrives en ren materialistisk 

tilstedeværelse; sikkerhedsselen bestemmer som sådan ikke bilistens handling, men den animerer til 

handling ud fra alarmens vedholdenhed og den kan derfor tilskrives agens (Ibid). Ansvaret for 

handlingen omkring det at anvende sikkerhedssele (eller at undlade det) placeres i ANT således 

hverken hos bilisten eller hos sikkerhedsselen eller alarmen, men samlet kan aktørerne forstås som 

et plot, der medvirker til handling. Den endelige årsag til plottet kan derfor aldrig lokaliseres, men 

ligger delt mellem aktørerne (Latour 2008:51, 95). Lad mig erindre om min mor og hendes 

sygeplejehverdag, hvor mange forskellige utensilier var ’med’ i omsorgens handlinger; fra 

sygeplejeelevens tømninger af bækkener i skyllerummet og til afdelingssygeplejerskens modtagelse 

af den ny-ankomne patient, hvor det at måle blodtryk var en vigtig funktion. 

At nonhumane aktører tilskrives ansvar og handlinger skal ikke ses som en antropomorfisering8 af 

aktøren. Det, der er interessant, er de forbindelser, der skabes mellem dem som et resultat af de 

translationer, som krydser de forskellige kategorier (Latour 2006:233, Olesen & Kroustrup 

2007:77, Blok & Elgaard 2009:24). 

 

Translation er et centralt begreb i ANT og henviser til både relation og handling. Begrebet knytter 

an til det processuelle i netværket, idet det peger på den proces, hvori aktøren og netværket 

etableres og transformeres. 

På latin betyder begrebet at noget ’flyttes over’, hvorimod det i dagligdagens tale ofte forstås som 

oversættelse fra et sprog til et andet. Begrebet kan, i ANT tænkningen, tilskrives filosoffen Michel 

                                                
8 Betegnelsen anvendes om det at tillægge naturfænomener (guder, overnaturlige væsener eller dyr) 
menneskelige egenskaber (eller menneskelig skikkelse) og til for eksempel at forklare dyrs adfærd med 
menneskelige følelser og motiver (Gyldendans Store Danske 2016). 
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Serres (f. 1930), der forklarer translation som forstyrrelse eller viderebringelse af et signal (Latour 

1989:311), hvilket skaber et mønster med både orden og uorden i processen. I en ANT tænkning 

ses begrebet ofte anvendt til at beskrive, hvordan aktører relateres til andre aktører9 og samtidig 

forskydes i processen. Samtidig bærer den videre oversættelse præg af aktørernes vinkler og dette 

illustreres bedst gennem det italienske ordsprog: ”Traduttore, Traditore: Den, der oversætter, er en 

forræder” (Markussen & Olesen 2003:244). 

I dette perspektiv er translationsbegrebet i et modsætningsforhold til diffusionsbegrebet, hvori et 

fænomen udbredes udelukkende i kraft af dets iboende kvaliteter. Diffusion beror på en mere eller 

mindre implicit antagelse om, at en bestemt aktør ’er’ det samme alle steder og at andre aktører 

bruger og opfatter den pågældende aktør på samme måde. Det betyder, at en ’spredning’ af 

eksempelvis en information eller en teknologi får karakter af en enten-eller proces; enten spredes 

teknologien nogenlunde uhindret med et genkendeligt resultat til følge, eller også ’forvitrer’ den på 

grund af modstand eller inerti. Diffusionstænkningen rummer et spredningsmønster, hvor 

informationer eller teknologier fremstår som forenklende, hvorimod translationstænkningen 

påpeger aktørers agentelle udfordringer i bestræbelserne på at få teknologier til at fungere (Hull 

Frich & Olesen 2005:28). Et klassisk eksempel på diffusionstænkning ses, når ledelser 

implementerer teknologi i sundhedspraksis, ofte i sikker forvisning om, at medarbejdere og 

teknologi agerer på en måde, som fremmer teknologiens implementering. Ønsketænkningen om 

den ’gnidningsløse’ implementering strander ofte på, at oversættelsen (translationen) ikke 

nødvendigvis er tro mod afsenderen og mod teknologien, hvorfor handlinger eller informationer 

bærer præg af aktørernes egen oversættelser. Netværkets skæbne kan derfor siges at være lagt i 

hænderne på de oversættende aktører og fremstår derfor som relationelt betingede (Callon 1986, 

Latour 1989:87-98, Huniche & Olesen 2014:25). Resultatet af translationen kan være, at den 

teknologiske entitet ’parkeres’ i afsides skyllerum eller som ubrugte tavler på gangen i klinisk 

sundhedspraksis, dømt ’ude’ og dømt til glemsel. 

9 I en omskrivning kan man sige, at humane og nonhumane aktører er foldet ind i hinanden i 
medieringsprocessen (Latour 1999:175-76). 
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I den klassiske ANT tænkning er begrebet translation ofte brugt til beskrivelse af 

stabiliseringsprocesser, hvor enighed konstrueres. I nyere ANT tænkning er begrebet forskudt hen 

mod transformationen, hvilket som nævnt indikerer, at translation i sig selv medfører ændringer på 

forskellig vis (Law 1999: 13). I translationssociologien, som ANT også kaldes, er begrebet om 

mediering knyttet tæt til translationsbegrebet, netop i relation til beskrivelse af de 

netværksdynamikker, som leder mod transformeringen. Mediering er et begreb, som ofte associeres 

til Michel Serres’ tænkning, hvor begrebet betegner  

”en grundlæggende ontologisk …. proces, der overskrider grænsedragninger mellem tidslige 

epoker, rummelige territorier og analytiske kategorier” (Blok & Elgaard 2009:269). Mediering 

tilskrives mediatorer, der initierer den medierende proces: ”mediatorer transformerer, oversætter, 

forvrider og modificerer den betydning eller de elementer, som det er meningen, de skal 

transportere” (Latour 2008:62). Latour anvender computeren som et billede på en mediator, der på 

den ene side kan overføre banale begivenhedsløse samtaler, men på den anden også kan komplicere 

ved nedbrud. Ikke kun teknologier er mediatorer; også ”et uhyre sofistikeret panel af debattører på 

en akademisk konference kan forvandle sig til en alt for forudsigelig og begivenhedsløs formidler, 

der blot gummistempler beslutninger truffet et helt andet sted” (Ibid:63). 

Et andet begreb, der står centralt i ANT, er det obligatoriske passagested. Begrebet er hentet i den 

militære verden og relaterer nærmere bestemt til Khyberpasset i Afghanistan. Passet er meget smalt 

og har gennem tiden dannet ramme om mange træfninger, netop fordi alle aktører skal passere 

passet for at komme frem til de respektive bestemmelsessteder. I overført betydning ’gør’ et sådant 

passagested, at aktørerne skal ’tilslutte sig’ passagestedet for at ’komme videre’ og tilslutningen 

kan ses som ”et led i en proces, der handler om at oversætte mange viljer til en” (Olesen & 

Kroustrup 2007:78). Et eksempel på et obligatorisk passagested er et operationsprogram på et 

hospital. Programmet, som oftest er i form af en IT baseret tv skærm, opdateres med navne, 

personnumre og aktuelle diagnose(r) ud for de enkelte patienter. Vagthavende sygeplejerske eller 

læge skal påføre notater, såsom anæstesitilsyn (som er nødvendig af få foretaget af en anæstesilæge 

inden operation), samtale med kirurg, registrering af allergier, medicinsk behandling, lokalisering 

af det aktuelle operationsområde (højre/venstre ben o.a.). For at kunne komme i betragtning til en 

operation, skal patienten være skrevet op på programmet og programmets felter skal være udfyldt. 

Er informationerne ikke påført operationsprogrammet, vil patienten være registreret som ’ikke klar’ 

til operation og vil kun på vital indikation kunne ’komme udenom’ programmet. Man kan sige, at 
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patienten (og personalet) ’må bøje sig’ for operationsprogrammet, som dermed behersker de 

manges planer og handlinger.  

Også begrebet performativitet10 er en fast bestanddel i ANT. Begrebet har et agentelt tilsnit og 

henviser til måder, hvorpå noget gøres, og til de handlinger, der skal til for at gøre dem. At gøre 

noget frembringer nye situationer og nye begivenheder og disse er som sådan knyttet op på aktører 

og disses relationer med og til hinanden: 

”ANT is about performativity: things are what they are, because they are done that way by actors 
relating to other actors. It is only as a result of such performances that fixation, relative stability, and 
so forth, exists” (Gad & Bruun Jensen 2010:58).  

At noget gøres stabilt henviser til performativitet som en citerende og gentagen 

konstitueringspraksis; performativitet konstituerer med andre ord ikke ’noget’ gennem en 

enkeltstående handling. Det er derimod gennem gentagelse af handlingen, at performativiteten har 

sin effekt (Butler 1993:12, Højgaard & Søndergaard 2010:319).  

Begreberne translation, diffusion, mediering, obligatorisk passagested og performativitet vil blive 

brugt analytisk i afhandlingen og sammen knytter de an til et andet centralt begreb i ANT, nemlig 

blackboxen (eller, som handling, blackboxing).  

Som semiotisk objekt kan en blackbox ofte ses i installationspapirer til hårde hvidevarer, her, i 

bogstavlig forstand, som en sort boks. Boksen repræsenterer de dele af installationen (ofte et input-

output system med ledninger ind og ud af boksen), som ikke er nødvendige at beskæftige sig med. 

Imidlertid kan en installation volde problemer, så man bliver nødt til at overveje de dele, som 

blackboxen indeholder. På et mere abstrakt plan indeholder en blackbox elementer, som ikke 

længere kræver refleksion i en fortælling. Mere komplekse sammenhænge er gledet i baggrunden 

og entiteten transformeres frem mod en ’selvfølgelighed’ og dermed opnås en ønskværdig 

forsimpling. Med et andet udtryk kan man sige, at entiteten eller situationen er blevet ’rutiniseret’ 

og stabiliseret (Olesen & Kroustrup 2007:82). Spørgsmål som stabilitet kan siges at være en del af 

den analytiske kreativitet, som kendetegner ANT feltet; hvornår er noget stabilt? Hvordan skabes 

stabiliteten og hvad karakteriserer den? Generelt kan siges, at analysestrategien er at følge 

translationerne og blackbox konstruktionerne, både på det teoretiske niveau, men i særdeleshed på 

10 For yderligere læsning om performancebegrebet, se AnneMarie Mol (2002:32-3, 34-44). 
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det konkrete og praktiske niveau. Analytikerens primære opgave i ANT derfor er at følge aktørerne 

i undersøgelse af verden, sådan som den ’ser ud’. Latours pointerer, at det gælder om at placere sig 

de ”lyse og lette steder”, hvor viden og teknologi stadig er til forhandling, snarere end i de ’”mørke 

og tunge blackboxes”, hvor den socio-tekniske orden allerede er stabiliseret (Latour 1987:13, 

Bruun Jensen 2010:387). Det handler med andre ord om at være på stedet og optrævle netværk, 

hvor praksis skabes og fortsat er i udvikling. Og det er her, jeg vil tilstræbe at placere mig i 

afhandlingen. 

 

Men før jeg undersøger feltet, vil jeg forholde mig til de kritikpunkter, som fortløbende 

fremsættes i forhold til ANT tilgangen for på den måde at gå i dialog med andre teoretiske 

tilgange, der kan tilføje nye vinkler til afhandlingen. Min egen fortolkning af ANT vil afslutte 

kapitlet. 

 

2.5 ANT: ”Er det ikke noget med myrer”? 

Hvor mange har ikke, når de har arbejdet med ANT, hørt denne replik? På trods af dens 

umiddelbare irrelevans11 i forhold til at beskrive ANT som forskningstilgang i relation til omsorg, 

så rummer eksemplet omkring myrer på flere måder relevante forklaringer.  

Eksemplet med myrerne vil jeg vende tilbage til senere i dette afsnit, men først vil jeg lade Bruno 

Latour få ordet12. Han får besøg på sit kontor i London af en Ph.d. studerende, som ønsker at 

anvende ANT som analytisk tilgang i sit projekt. Den studerende leder efter en ”analytisk 

ramme” til sine data. Imidlertid drejer samtalen sig i uventede retninger for den studerende, da 

han søger definitioner på ANT og på, hvad ANT som metodisk tilgang egentlig kan bruges til 

(Latour 2008:172-176). 

  
L: ”Vi beskæftiger os med beskrivelser. Alle andre udvekslet klicheer. Spørgeskemaer, 
gallupundersøgelser, feltarbejde, arkiver, optællinger, hvad som helst – vi derimod, vi drager af 
sted. Vi lytter, vi lærer, vi praktiserer, vi udvikler kompetencer, vi skifter synspunkt. Det er i 
virkeligheden ganske enkelt: det kaldes undersøgelser. Gode undersøgelser producerer altid gode 
beskrivelser”. 

                                                
11 Set i et ANT perspektiv er sammenstillingen på ingen måde irrelevant. En af de centrale præmisser i 
ANT er netop sammenstillingen af modsætningsfyldte begreber og virkeligheder i dynamiske forbindelser 
(Olesen & Kroustrup 2008:63, Latour 2008:171). 
12 Samtalen er konstrueret af Latour ud fra talrige samtaler med studerende, som gennem tiden har haft 
agentelle udfordringer med ANT. 
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S: ”Men jeg har allerede beskrivelser i spandevis! Jeg er ved at drukne i beskrivelser ….. Kan 
ANT ikke hjælpe mig med alle disse data? Jeg har brug for en ramme”.  
L: ”Mit kongedømme for en ramme”  
S: ”Men det er ikke det, min vejleder er ude efter. Han vil have en ramme, som man kan indordne 
sine data i …. Han bliver ved at sige: ”Du mangler en ramme”  
L: ”Det kan jo være, at din vejleder er kunsthandler! Rammer tager sig godt ud: forgyldte, med 
udskæringer, barokke, aluminium osv. Men har du nogensinde truffet en maler, der som det første 
tog fat på sit værk ved at vælge en ramme? Hvis jeg var dig, ville jeg holde mig langt væk fra 
rammer. Jeg ville nøjes med at beskrive de foreliggende data”. 

Noget ophidset og ganske uforløst forlader den studerende kontoret med en slutbemærkning om, 

at han i stedet vil bruge Luhmanns systemteori som ramme. 

Den studerendes ophidselse kan på nogle områder forstås. Latours ’rammende’ ord kan for det 

første rumme en arrogance, der peger tilbage på ANT’ s (og Latours) ofte provokerende 

attitude13. ANT beskrives af mange som en kompliceret og fragmenteret tilgang14, som 

forudsætter, at ’brugeren’ kan sætte sig ud over de indre menneskelige faktorer som afgørende i 

teknologirelaterede sammenhænge For det andet kan tilgangen, forståeligt nok, efterlade 

kommende brugere med en del ’løse ender’ på grund af tilgangens kompleksitet og feltets 

’alternative’ argumentationer. 

2.6 Kritik af ANT 

Den studerende er ikke ene om at forholde sig kritisk til ANT. Tilgangen har siden sin indgang på 

den analytiske scene delt vandene: ”ANT has continously been critiqued and hailed, ridiculed and 

praised” (Gad og Bruun Jensen 2010:55). Det har været diskuteret, hvorvidt ANT har kunnet 

’bruges til noget’ eller hvorvidt ANT kan henregnes som endnu en ny skuffende genre i 

sociologien (Ibid:55). Jeg vil her fremdrage nogle relevante kritikpunkter, som gennem tiden er 

rettet mod ANT. 

13 ANT associeres gennem Latour til det ’at spolere festen’ i ’det sociales sociologi’, blandt andet gennem 
argumenter, der kan virke kontroversielle i sociologiske kredse. Argumenterne fremsættes ofte i 
forbindelse med påpegning af det, der i ANT kaldes ’sociale klicheer’ (Blok & Elgaard 2009:237); 
”Samfundet forklaret intet. Det skal selv forklares” (Latour 2008:162).  
14 Netop det fragmenterede, ufærdige og konstant bevægelige er det, som ANT forskere efterspørger ved 
tilgangen (men som tilgangen ikke nødvendigvis honorerer selv) (Law 1999:3). Og netop de samme 
faktorer er det, som andre forskere klandrer ANT for at indeholde (se Collins & Yearley 1992) 
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2.7 Kritik fra de ’ydre’ linjer i sociologien: Manglende sociale kræfter og manglende 

menneskelige aktører  

Den mest markante kritik af ANT er primært præsenteret i 1980’erne og 1990’erne, relateret til 

STS og ANT’s15 ’opdukken’ i feltet af teoretiske tilgange indenfor videnskabssociologien. 

Kritikken epicenter er umiddelbart relateret til den etablerede sociologi og filosofi, hvor en af de 

mere vedholdende kritikere er filosoffen Langdon Winner (f. 1944) for hvem ANT for det første 

mangler fornemmelse for ”sociale kræfter” og ”sociale konsekvenser”:  

”The most obvious lack in social constructionists writing is an almost total disregard for the social 
consequences of technical choise … what the introduction of new artifacts means for people’s 
sense of self, for the texture of human communities … ” (Winner 1994:368).  
 

For det andet at ANT er elitær, udelukkende deskriptiv, apolitisk og derfor ukritisk overfor, at 

grupper af mennesker ekskluderes fra magt og derfor gøres ’tavse’(Ibid:370). 

 

En anden (berømt) kritik af ANT er fremsat af sociologerne Harry Collins og Steven Yearley. 

Kritikken kan ses som en ’ydre’ kritik, da den rummer socialkonstruktivistiske begrebsformer, 

men samtidig er forfatterne etablerede indenfor Bath og Edinburgh tænkningen16, hvorfor 

kritikken også kan betragtes som en ’indre’ kritik fra STS feltets egne rækker. I artiklen 

”Epistemological Chicken”17 (1992) kritiserer Collins og Yearley ANT feltet for at være a-

teoretisk og metodologisk ’svagt’ i den forstand, at det symmetriske princip medfører en 

destruktiv relativistisk rammesætning i det udforskede felt: ”The true relativist’s world is a world 

without foundations. What follows?” (Ibid:324). Destruktiv relativistisk i den forstand, at 

symmetrien (mellem to, for Collins og Yearley, uforenelige ’størrelser’ som humane og non-

humane aktører) altid vil kunne overtrumfes af en ’stærkere’ symmetri, idet forskeren indenfor 

ANT bliver bestemmende for, hvad der er og hvad der ikke er relevant at tage med i beskrivelse 

og analyse. Når ’alting’ er relativt, forsvinder samtidig forskerens mulighed for at finde blot en 

lille flig af epistemologisk ’sandhed’ og for at uddrage konsekvente konkluderende 
                                                
15 ANT nævnes ikke særskilt, men inkluderes iblandt The Social Constructivists i Winners artikel. 
Begrebet blackbox anvendes og refererer til ANT vokabulariet (Winner 1994:365) 
16 Sociologerne ved universiteterne Bath og Edinburgh havde i 1970’erne en fremtrædende rolle i 
diskussionen af videnskabelig viden og de måder, den blev indhentet og forstået på. Diskussionen 
udmunder i 1976 i The Strong Programme, hvor forskerne binder sig op på regler om upartiskhed (idet 
forholdet mellem sandt/falsk, succes/fiasko etc. kræver forklaring) og symmetri (ensartet forklaringsstil i 
forhold til de nævnte dikotomier) som vigtige elementer i forskning. 
17 ”The Chicken game” henviser til en leg, hvor deltagerne eksperimenterer med at være den sidste, der 
når over vejen, inden der kommer en bil. Den, der giver op hurtigst, er en ’kylling’.  
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bemærkninger i forhold til det undersøgte. Fra dansk side er filosoffen Finn Collin (Collin 1996) 

fremme med en lignende kritik af såvel det manglende ”sandhedsbegreb”, som af det relative 

valg af rollespillende aktører. Et gennemgående tema i de to kritikker er, at Latour og dermed 

ANT mangler forklaringskraft i forhold til det sociale18; hvad Latour og andre ANT forskere 

mangler er at vise, at tilgangen rent metodologisk og teoretisk har potentiale og kraft til at 

udforske samværet mellem mennesker og teknologi, men vel at mærke med mennesket i den 

ledende rolle (Collin 1996:80, Collins & Yearley 1992:321).  

2.7 Kritik fra de indre linjer 

Kritik af aktørbegrebet (og aktørbegrebets konsekvenser) i ANT har ikke kun været fremsat fra 

sociologien. Også andre grene af STS feltet, blandt andet feministisk STS, har øvet kritik af 

tilgangen i forhold til ”et overdrevent fokus på privilegerede aktører” (Leigh Star 1991), hvor 

kontrol og styring får uforholdsmæssig stor opmærksomhed. Det er her værd at bemærke, at der 

foreligger en vis symmetri i ovennævnte kritik fra såvel de ’ydre’ som de ’indre’ linjer. 

Den klassiske ANT har, som allerede nævnt, fokus på beskrivelse af de stabiliseringsprocesser, 

som kommer til syne i undersøgelse og analyse af forskellige netværk, det vil sige der, hvor 

enighed og entydighed konstrueres. Kritikere har gennem tiden kritiseret tilgangen for en 

overdrevet ’Machiavellisk’ beskrivelse af menneskelige aktører, der smeder alliancer og intrigerer 

for at nå egne mål. Dermed er ANT med til at sætte fokus på enkeltpersoner, hvilket, i kritikernes 

øjne, harmonerer dårligt med egne fastsatte spilleregler om symmetrisk design i undersøgelser 

(Knor-Certina 1985, Svenningsen 2004:61). Også indenfor Symbolsk Interaktionisme (SI)19 peger 

kritikken på lignende punkter; at relevante translationer ofte beskrives gennem centrale aktører. 

18 En anden og mærkbar kritik af ANT fra sociologisk side er leveret af sociologen og antropologen Pierre 
Bourdieu (1930-2002), hvis arbejde indenfor kritisk sociologi lystigt er kommenteret af Bruno Latour lige 
indtil Bourdieus død i 2002. Man kan sige, at kritikken går begge veje; Bourdieus kritik af ANT for at 
overse ’samfundet’ som et felt med ’magt-uligheder’, der skal påtales (Bourdieu 2005) og Latours kritik af 
’det sociales sociologi’ som værende enøjet, fordi den udelukker teknologier som handlende elementer. 
Og fordi den ikke ser netværkets potentiale til netop at følge de enkelte elementer og dermed åbne dem for 
diskussion (Latour 2005, Blok & Elgaard 2009:238). 

19 Symbolsk Interaktionisme (SI) hidrører oprindelig til sociologerne George Herbert Meads og Herbert 
Blumer. Tilgangen fokuserer på, hvordan aktører, gennem interaktion med hinanden, skaber og genskaber 
mening og interaktionsmønstre. Et andet fokus i SI er det usynlige arbejde, som aktørerne ligger for 
dagen, men som ofte undslipper analyser og opmærksomhed (Bossen & Lauritsen 2007:139) 
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Magtfulde enkeltpersoner20, som Pasteur, Hobbes eller Boyle, har stabile mål, som forfølges med 

stor målbevidsthed. Dette resulterer i en favorisering og asymmetriske beskrivelser, hvor andre 

aktøres translative arbejde overses (Star & Griesemer 1989). Dette kommer blandt andet til udtryk i 

Susan Leigh Stars artikel ”Power, Technology and the Phenomenology of Conventions: On being 

allergic to Onions” (1991), som er et bidrag til debatten fra feministisk STS omkring handling, 

magt, netværk og heterogenitet i feltet. Artiklen har primært fokus på og beskrivelse af usynligt 

arbejde, som udføres af mindre synlige aktører. Ifølge Star er opmærksomheden i ANT rettet mod 

stærke aktører, der kun refererer til en form for magt og en form for netværk, hvor enkeltpersoner 

placeres i netværkets centrum. Samtidig er Stars anke, at man indenfor ANT anvender et 

overdrevent magtfokuseret sprog: ”Science is Politics by other Means” (Latour 1987:29), hvilket 

giver forrang for en maskulin og magtstræbende tænkning i tilgangen (Star 1991:33). Stars tilgang 

til handling, magt og netværk vil blive uddybet senere i afhandlingen.  

De oversete aktører beskrives gennem det fleksible begreb ”others” af Nick Lee og Steve Brown 

(1994). Begrebet forklarer ’det andet’ som: ”Other … signifies all those entites and areas of inquiry 

that are rendered problematic by expansionist projects”. Under dække af generaliseret symmetri i 

ANT relaterede beskrivelser kritiseres ANT for alt ville forklare ’det hele’, men ikke levne plads til 

’det andet’, det vil sige ’det anderledes’. Lee og Brown åbner for diskussionen om hvad og hvem, 

der repræsenteres – og åbner samtidig for en kritik ANT for at brede sig over ’for meget’ og for at 

være ’for selvpromoverende’:  

”ANT has broadened the frachise to grant the representation to anything – anything at all. There is 
nothing, which cannot be brought into the fold. ANT has taken the discourse of liberal democracy to 
its very limit (Lee & Brown 1994: 772)….. ”Who is the fairest of them all”? (Ibid:778) 

Også andre kritikere som eksempelvis Winner peger på ANT som selvforherligende i det 

socialkonstruktivistiske felt:  

”As they refer to earlier generations of sociologists, the social constructivists often appear to be 
saying, ”Yes, these were, indeed, great thinkers, but they are wrong and we are right” (Winner 1994) 

20 Latour anvender ofte de tre, hhv. den franske biolog Louis Pasteur (1822-1896), den engelske 
naturfilosof Thomas Hobbes (1588-1679) og den engelske politiske filosof Robert Boyle (1626-1696) i 
sine bestræbelser på at beskrive heterogene og komplekse verdener, hvor mennesker og materialiteter er 
relaterede (Latour 2006:33-76). 
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2.8 Et svar på den ’ydre’ kritik fra ANT feltet 

Lad mig tage udgangspunkt i den ydre kritik først. Winners karakteristik af ANT feltets 

trendsættere som socialkonstruktivister kan, i sammenhængen, fungere som en ’mavepuster’ 

indenfor ANT i den forstand, at ANT feltet tidligt mener at have destabiliseret selve præmissen for 

denne kritik. ’Dommen’ over ANT som socialkonstruktivistisk tilgang21 besvares gennem litterær 

handling. For det første fjernes ordet ”social” fra Woolgars og Latours titel på ny-udgivelsen af 

bogen Laboratory Life (den tidligere version fra 1979 havde undertitlen The Social Construction of 

Scientific Facts). En gestus, der fortæller om, at ANT feltet ønsker at skille sig ud fra de dele af 

sociologien, der mangler vilje til at studere objekter og objekters indvirkning på andre aktører 

(Latour 2008:111). 

2.9 ANT og konstruktionstænkningen 

At noget er konstrueret betyder i et ANT perspektiv, at det som sådan er konstrueret. Konstrueret 

gennem agentelle tiltag, som efterlader spor, men ikke spor, der refererer til hvem eller hvad, der 

konstruerer. I klassisk sociologi vil pilen pege mod den eller de humane aktører, hos hvem ansvaret 

for konstruktionen lader sig placere. Denne præmis afvises i ANT, hvor handling fremstår som en 

relationel effekt uden noget lokaliserbart udspring (Latour 2005:45, Callon 1986:209, Law 1989). 

Handling er ikke et resultat af menneskelige intentioner eller drifter, men peger i stedet tilbage på 

kollektivet af aktører, hvilket eksemplet med sikkerhedsselen illustrerer. Konstruktion er en 

ontologisk præmis i ANT og kan i stedet omhandle konstruktionens styrke: ”Hvor solidt er den 

konstrueret? Hvor godt er dens design? Holder den? Kan man stole på den”? (Latour 2008:112).  

Når Collins og Yearleys desuden kritiserer ANT som relativistisk22 i forhold til valg af aktører, 

21 ANT feltet holder fast i, at ANT er en tilgang og ikke, som andre felter lader ane, en bestemt teori eller 
en fastlagt metode.  
22 Hvad angår påstanden om, at ANT er en relativistisk tilgang, må kritikken af ANT ses i lyset af de 
diskussioner, som ANT har haft med kritikere fra sociologiske forskningsfelter, jævnfør Lee & Brown og 
de manglende a’ priori grænser for hvilken empiri, ANT åbner for. I Latours ANT tænkning har begrebet 
relativitet intet at gøre med det mere normative ”alt er lige godt” eller ”al viden er lige god” ANT kan i 
stedet siges at være relativistisk i den forstand, at det relative relateres til aktørerne, der som sådan 
definerer relationerne i det empiriske felt (Latour 2008:148).  
Latour henviser til Deleuze, der skriver, ”at relativisme ikke er sandheden relativitet, men sandheden om 
relationer” (Latour 2008:318 note132). Dermed flyttes fokus fra begrebet relativitet og over mod 
handlende aktører og de indbyrdes relationer. Set i det lys kan ANT forstås som en metodisk tilgang, der, i 
stedet for at forklare hvordan verden er, i stedet indrammer hvordan verden gøres (Latour 2008:69) ved at 
lade empirien definere og artikulere sig selv gennem og i forskellige heterogene kollektiver. 
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rammer det ind i ANT feltets forståelsen af symmetri, da det aldrig har været en ambition at 

forklare heterogene, komplekse og ’rodede’ verdener gennem sociologiske forklaringer, der 

placerer magten udelukkende i det menneskelige regi (Callon & Latour 1992:35,49). Magten ligger 

ikke lejret socialt i et selvforklarende samfund eller hos enkeltpersoner; i stedet kan den relateres til 

kollektivet og ’hentes’ gennem beskrivelser, der ganske vist omhandler asymmetrierne, men 

samtidig yder dem opmærksomhed i håbet om ikke at gentage dem (Latour 2008:86). Dermed 

åbner ANT for diskussionen om mikro- og makro perspektiver, sådan som de fremstår i sociologisk 

tænkning. Når scenen ”vrimler med store overgribende makrofænomener som betydningsfulde 

mennesker eller kapitalisme, bureaukrati, nationalstater eller verdenssystemer” (Blok & Elgaard 

2009:180), vækker det skepsis i ANT feltet. ANT feltet benægter ikke, at mikro- og makroaktører 

findes. Pointen i ANT er, at mikro- og makroaktører ikke skabes af mennesker, institutioner, 

samfund etc. I stedet er translationsprocesser med til at skabe og vedligeholde konstruktionen af 

størrelsesforskelle mellem de enkelte aktører, hvor ”ingen aktør er større (mere magtfuld) end andre 

undtagen gennem en translation” (Olesen 2008:80). 

På trods af den til tider ophedede debat mellem de forskellige (sociologiske) akademiske felter, er 

der mange litterære anslag, der indikerer, at ANT feltet søger at ’moderere’ debatten: ”Polemikker 

mellem forskellige discipliner frembringer imidlertid ikke gode begreber, men opretholder blot 

barrikader af de forhåndenværende mursten” (Latour 2008:106). Argumentationen kan på mange 

områder ses i sammenhæng med Latours mere forsonlige tilgang i relation til de kritiske ’krige’, 

som på mange områder har været udkæmpet mellem sociologer og mere ANT rettede brugere: 
”The critic is not one who debunks, but the one who assembles. The critic is not the one who lifts 
the rug from under the feet of the naive believers, but the one, who offers the participants arenas in 
which to gather” (Latour 2004:246, lignende hos Blok & Elgaard 2009:237 og Law 1999:5).  

2.10 Og et svar på den ’indre’ kritik fra ANT feltet 

De indre linjers kritik i STS feltet har resulteret i en gentænkning af ANT i form af Post-ANT (se 

Law & Hassard 1999, Gad & Bruun Jensen 2008:93-101). Law konstaterer, at ANT har vundet 

fodfæste som en markant aktør på den intellektuelle scene og at den som samfundsteori er med til 

at sætte dagsordenen på flere relevante områder. Det efterlader ANT i det dilemma, at den som 

sådan kan ses som en fast etableret og dermed stabiliseret tilgang, som yder brugeren faste rammer 
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i en undersøgelse (Law 1999) og denne ’materialisering’ er med til at sætte dagsordenen i 

gentænkningen. Men hvis ANT som sådan er stabiliseret, kan man så overhovedet omtale om ANT 

som et akademisk felt, hvis hovedargument er, ”at verdener mangfoldig og kompleks, og at dens 

entiteter, teorier inklusive, …forskydes og forandres fra praksis til praksis”?(Gad & Bruun Jensen 

2008:94)  

Gentænkningen af ANT har flere relevante problemstillinger og pointer, hvor det ovenstående 

spørgsmål er relevant som opmærksomhedsfelt i begge tilgange. Uden at gå i dybden med der 

’rimelige’ i at gentænke en forholdsvis ny forskningstilgang, vil jeg i stedet fokusere på nogle få af 

de perspektiver, som Post ANT bidrager med i feltet, og som har relevans i afhandlingen. Jeg vil 

dog henvise til den tyske filosof Martin Heideggers ord omkring revision af grundbegreber i 

forskning: 

”En videnskabs niveau lader sig bestemme ud fra, hvorvidt den magter en krise i relation til egne 
grundbegreber. I sådanne immanente kriser iblandt videnskaberne begynder forholdet mellem de 
positivt undersøgende spørgsmål og de adspurgte sager selv at vakle. Alle vegne vågner der i dag 
tendenser indenfor de forskellige discipliner, som vil lægge forskningen over på nye fundamenter” 
(Heidegger 2007:28).  

Med andre ord; det tjener ANT til ære, at feltet har forholdt sig refleksivt til egen ontologi i håbet 

om nye indsigter i tilgangen. Hverken ANT eller Post-ANT23 er homogene ’størrelser’, der kan 

’sættes i bås’ som uafhængige af hinanden i en STS tænkning; de skal snarere ses som ”dynamiske 

komplekser af ideer og praksisser” (Gad & Bruun Jensen 2008:100) indenfor den samme empiriske 

tænkning og som tilgange, der begge gensidigt er under transformation (Law 1999:9).  I hvilket 

omfang og på hvilke måder, ANT og Post ANT divergerer, vil jeg trække frem senere i kapitlet. 

2.11 Det ontologiske greb: fra teori og metode til ’aktørernes stemmer’ 

Det blivende spørgsmål i Post ANT er: Hvad er ANT? Og hvad kan tilgangen tilbyde andre 

forsknings- og praksisfelter? Spørgsmålene diskuteres i antologien ANT and After (Law 1999), som 

stiller skarpt på relationen mellem teori, metode og ontologi i ANT. Når andre (eksempelvis 

Winner 1993:368) karakteriserer ANT som både stabil teori og metode, er det med til at skabe 

debat om både ANT feltets virkelighedsopfattelse og den måde, ANT feltet relaterer sig til andre 

23 Jeg skelner som sådan ikke mellem ANT og Post ANT i denne afhandling. Som nævnt kan de defineres 
som ’to sider af samme sag’ (Gad & Bruun Jensen 2008:101) og er som tilgange sammenvævede.  
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områder på. For hvis ANT er en teori - hvad et det så en teori om? Og hvis ANT er en metode - 

hvad kan den så bruges til? 

Ifølge Winthereik24 er der med ANT’s opdukken tale om en ontologisk vending indenfor 

humaniora og samfundsvidenskab, idet ANT bidrager med et diskussionsrum, der spænder over 

flere fagområder og samtidig kan defineres som et nybrud i forholdet mellem teori og empiri. Det 

centrale er, at ANT bidrager med en afvisning af, at teori har en særlig ophøjet position og at teori 

alene kan anvendes til at forklare verdens beskaffenhed. Begreber og teorier er ikke endegyldige 

forklaringsmodeller i hverken ANT eller Post ANT og valg af begreber handler i stedet om at finde 

”udgangspunkter eller væsentlige steder”, hvor det empiriske materiale kan bearbejdes, så også 

teorien indgår i den gensidige bearbejdning (Winthereik 2015:1-2).  

Ved at forholde sig til netværkene som resultat af omfattende forbindelsesarbejder, angribes 

samtidig gængse teoretiske og metodiske opfattelser af, at verden er stabil og at et givent 

empirisk materiale kun kan bearbejdes ud fra fastlagte, stabile teorier og metoder25. Hvad angår 

’det metodiske’, så pointerer Winthereik, at ANT ikke er en tilgang, der anviser, hvordan man 

skal anvende eller bearbejde empiriske studier. Pointen er, at det er aktørerne, der definerer 

sammenhængen mellem væsentlige og uvæsentlige empiriske opmærksomhedsområder og 

dermed påvirkes også valget af teorier og metoder, der kan være relevante at drage ind i 

forbindelse med udredningen af undersøgelsen. Men inden jeg begynder på udredningen af min 

personlige tilgang til ANT, er det nødvendigt først at afklare forholdet mellem ANT’s begreber 

og sprog og den virkelighed, som ANT er med til at definere. Samtidig vil jeg trække nogle 

områder frem, hvor Post ANT divergerer fra den ’traditionelle’ ANT. 

2.12 Har ANT en analytisk ’svaghed’?: De vage begrebers klub 

En generel kritik, som ofte har været anført i forhold til ANT er karakteristikken af ANT som 

henholdsvis en vag teori med et vagt vokabularium, som ikke nødvendigvis besvarer de 

spørgsmål, som andre forskningstilgange stiller omkring ontologiske standpunkter i ANT. Fra 

24 Antropologen Brit Winthereik krydser sfærerne mellem ANT og Post ANT, idet hun tager emner op 
som ”Hvad er ANT”? For videre læsning, se Gad, Bruun Jensen & Winthereik ”Praktisk Ontologi: 
Verdener i STS og Antropologi” (Ej udgivet, men findes på internettet) 
25 Her sigter jeg til eksempelvis naturvidenskabelige forskningsmetoder, hvor formålet med en 
undersøgelse er at udæske ’sandheder’ fra det givne undersøgelsesmateriale (se kapitel 3 og 8) 
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socialkonstruktivistisk side er det fremført, at ANT ikke tilføjer noget nyt til beskrivelser 

indenfor teknologi: ”The language changes, but the story remains the same” (Collins & Yearley 

1992:315). Så hvor står ANT egentlig i den metode- og teoridiskussion, som ofte ’hærger’ de 

forskningsuniverser, hvor ANT beskrives som for deskriptiv (og dermed for vag)? Jeg ser det 

som et relevant spørgsmål, som jeg vælger at tage med i diskussionen, når nu denne afhandling 

på mange områder er relateret til ANT.  

2.13 Det analytiske infrasprog 

Under gennemlæsning af forskellige ANT tekster er jeg gennem tiden blevet opmærksom på, at 

teksterne fremstår ’barberede’ for superlativer, vurderinger og analytisk gennemgribende 

konklusioner. Den ANT rettede beskrivelse skiller ud fra andre tilganges mere håndfaste 

analytiske ’fingeraftryk’, som fremkommer, når empirisk og/eller litterært materiale 

gennemarbejdes gennem stærke sociologiske teorier og metoder, jævnfør diskussionen mellem 

den Ph.d. studerende og Latour tidligere i kapitlet.  

I min verden er det svært ikke at blive misundelig på de forskere, der betjener sig af mere ’faste’ 

rammer og derfor har flere støttepunkter i empiriske undersøgelser og i den efterfølgende 

bearbejdning af stof og data. Både teoretisk og metodisk rammes jeg af fornemmelsen af 

manglende ’checklister’26 og manglende slagkraftigt sprog, som kan lette mig analytisk indenfor 

de ’vage’ ANT rammer.  

I ANT er ’fremgangsmåden’ resultatet af bevidste valg. I stedet for et formålsrettet meta- sprog, 

der fortæller noget om etablerede ’virkeligheder’, foreslår Latour i stedet et infra-sprog, som 

fordrer analytisk sensitivitet for de relationer som opstår, når kollektiver forbindes til hinanden og 

gennem hinanden. Pointen er, at ANT sproget netop er banalt, vagt og indholdstomt for at sørge 

for, at aktøres stemmer trækkes frem i empiriske undersøgelser. Empiriens sprog og begreber vil i 

ANT til enhver tid sættes over analytikerens; ANT skaber ikke rammer eller teorier, men åbner 

26 Bruno Latour er ’klar i spyttet’ i relation til ’rammer’ i ANT: ”Skulle jeg opstille en checkliste over, 
hvad en god ANT-redegørelse er…. måtte jeg spørge, om aktørernes begreber har lov til at være stærkere 
end analytikernes, eller om det omvendt er analytikeren, der siger, hvad der er at sige? Er den tekst, der 
kommenterer de forskellige citater og dokumenter, mere, mindre eller lige så interessant som aktørernes 
egne udtryk og egen adfærd? Hvis du finder, at det er en prøve, der kan bestås uden vanskeligheder, er 
ANT ikke noget for dig” (Latour 2008:52) 
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for aktørernes stemmer. ANT tilbyder ikke løsninger, men lader læseren tænke med og tænke 

videre (Huniche & Olesen 2014:33, Hull Frich & Olesen 2015:25). I det lys kan ANT 

karakteriseres som en vag teori, hvor forskeren, i forsøget på at bevare den konstruktivistiske 

position, er forpligtet på at udfordre etablerede ’sandheder’27 gennem opsporing af de valg, som 

aktørerne træffer. I mit perspektiv er ANT stærk nok til at fungere som referencepunkt indenfor 

forskellige empiriske felter og videnskabelige verdener, men samtidig svag nok til at rumme 

mangfoldighed i forhold til de samme. 

2.14 Forskelle mellem ANT og Post ANT: eller hvordan kagen skæres 

En af de mere markante forskelle mellem ANT og Post ANT relateres til Latours opfordring til at 

gøre ANT vokabularet svagere ud fra en yderligere prioritering af aktørernes stemmer på 

bekostning af forskerens stemme (Latour 2008:52). En sådan ’renset’ beskrivelse kolliderer med 

Post ANT feltets tænkning omkring forskerrollen; en neutral forskerrolle positionerer forskeren 

udenfor feltet og en sådan forskerrolle findes ikke i praksis (Gad & Bruun Jensen 2008:101). Her 

anes en dualisme, der ikke alene går imellem ANT og Post ANT, men samtidig også udstiller 

ANT’s problemer med at overholde egen symmetridoktrin; da forskeren som sådan ikke 

’deltager’ i undersøgelsen, kan han heller ikke påvirke den. Pointen i Post-ANT opfattelsen er, at 

hverken forskeren eller feltet skal neutraliseres, da forskeren som sådan er en den af feltet (Ibid). 

Hvordan forskerrollen udmøntes i denne afhandling vil blive nærmere beskrevet i kapitel 6. 

Et andet punkt, der i nogen grad adskiller de to tilgange, er spørgsmålet om egnede steder og 

grænser for, hvor empirisk forskning kan hentes. Hvor ANT primært har hentet viden gennem 

empiriske studier i teknologi- og/eller forskningsverdenen, så trækker Post ANT tilgangen i 

større grad mod andre områder som eksempelvis det private erhvervsliv, statsinstitutioner, 

uddannelsessektoren, klinisk sundhedspraksis o.a. Såvel ANT, som Post ANT har blik for, at 

feltet er tilstede i andet og mere end i traditionelle feltstudier i og af hverdagens praksis, men Post 

ANT har specifikt fokus på viden genereret gennem multifokale undersøgelser (avisartikler, 

27 Med sandheder mener jeg forskningsresultater og statements, der indikerer, at forskeren ønsker at 
afsløre, hvad der virkelig foregår i praksis. En sådan ’afsløring’ rammer ind i den dikotomiske tænkning i 
spændingsfeltet mellem epistemologisk tænkning (hvor fokus ligger på at finde sandheden) og ontologisk 
tænkning (hvor fokus rettes mod hvad og hvordan ’noget’ er). For videre læsning: Blok & Elgaard 
(2009:125-130). 
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pjecer, kunst, håndbøger, reklamer). Min umiddelbare tilgang og brug af ANT rummer andre 

kilder til viden, end de ’klassiske felter’, hvilket vil blive uddybet yderligere i kapitel 6.  

 

2.15 Midlertidig sammenfatning 

Kapitlet har indtil nu haft til formål at uddybe relevante begreber, der til sammen er med til at 

forklare ANT som analytisk, teoretisk og metodisk tilgang. Ydermere har kapitlet fremtrukket og 

undersøgt udvalgte kritikpunkter af ANT. Kritikpunkter, som har været fremført fra den 

etablerede sociologi og fra STS feltets ’indre’ side. Den ydre kritik har fremhævet, at ANT fra et 

’klassisk’ sociologisk ståsted forekommer ’Machiavellisk’ i sin beskrivelse af menneskelige 

aktører, der smeder alliancer og intrigerer for at nå egne mål. Alternativt, at ANT forekommer 

bedrevidende og ikke tager hånd om mindre privilegerede aktører. Den indre kritik har været med 

til at videreudvikle ANT frem mod Post ANT, som kan karakteriseres som en mere nutidig og 

’refleksiv’ ANT (Gad & Bruun Jensen 2010:56) og jeg har fremhævet relevante forskelle mellem 

den traditionelle ANT og Post ANT. ANT kan karakteriseres som en vag teori med et vagt 

vokabularium ud fra ønsket om at give aktørerne muligheden for at komme til orde. Yderligere 

har jeg spurgt, hvorvidt ANT er for vag i sit fundament og jeg har valgt at lade mig inspirere af 

Post ANT i forhold til forskerrollen og til multifokale undersøgelser. I det følgende vil jeg 

uddybe mine refleksioner omkring og intentioner i forhold til det at anvende ANT som metodisk 

og teoretisk tilgang i denne afhandling.   

 

2.16 Mit bud på ANT: tilgangen ’i mine hænder’ 

Som nævnt involverer ANT translationsprocesser i forbindelse med undersøgelser af et empirisk 

felt. Et resultat af mit translationsarbejde er samtidig en afsløring af, hvilke aspekter jeg finder 

interessante i tilgangen. I det følgende vil jeg uddybe mine translationer yderligere og 

argumentere for deres relevant i forhold til undersøgelse af omsorg i telemedicinsk praksis. 

En kernepræmis i ANT er at følge aktørerne i samtlige afkroge af det empiriske univers. For 

nuværende vil jeg forholde mig kritisk til denne præmis; for hvordan beslutter jeg, hvor jeg skal 

ende og hvor jeg skal begynde? Hvornår skal jeg holde inde? Og hvem er aktørerne og hvordan 

beslutter jeg, hvad og hvem der skal tilskrives en plads i beskrivelse og endelige analyse, ”når nu 

de aktører, der skal følges, sværmer i alle retninger, som når et barn har stukket en pind i et 

hvepsebo”? (Latour 2008:148).  
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Umiddelbart er det af følge aktørerne ikke så enkel proces, som ANT feltet ellers lader ane. Jeg er 

som forsker forpligtet på en række valg og valgene beror på antagelser omkring den virkelighed, 

som jeg studerer. Skal jeg tage ANT for pålydende, så vil jeg, i forhold til at udæske aktørerne 

deres ’hemmeligheder’, skulle tilsidesætte mine ontologiske forhåndsantagelser om aktørerne. 

Dette kolliderer imidlertid med min egen oplevelse af rollen som feltforsker (Austin & 

Farnsworth 2005: 149) og her hælder jeg snarere til Post ANT tilgangens tænkning om, at fluen 

på væggen28, i relation til det at udføre ’neutral’ observation, ikke er en mulig position. Jeg er 

snarere sporet i retning af, at jeg bidrager eksplicit med egne ideer, viden og overbevisninger - og 

at min blotte tilstedeværelse i feltet samtidig er med til at ændre det. Det er, i sidste ende, mine 

eksplicitte valg, der kommer frem, når ’kagen skæres’ gennem afhandlingen. Hvordan jeg former 

og selv formes af feltet (og felten) vil blive yderligere uddybet i kapitel 6, hvor de translationer, 

de performative handlinger og de blackboxede tilskrivninger, som forekommer i min empiriske 

forskning, vil blive nærmere undersøgt og beskrevet. 

2.17 Hvad tænkte egentlig Arendse29? 

Som nævnt er ANT feltet kritiseret for overdreven fokus på stærke aktører i videns- og 

teknologirelaterede sammenhænge. Umiddelbart ser jeg ikke, at ANT rummer elementer, der 

udelukkende fokuserer på stærke menneskelige aktører og dermed tenderer til begrænset vokalitet 

(Star 1991). Mit forbehold overfor ANT er i stedet, at ANT, ud fra ønsket om total symmetri 

mellem humane og non humane aktører og deres handlinger, har kippet vægten til fordel for 

beskrivelse af materialitet og agens (Lee & Brown 1999:772). Et agentelt fokus kan medføre, at 

de menneskelige aktørers adfærd og handlinger prioriteres på bekostning af et mere 

forståelsesorienteret perspektiv30. Ser vi tilbage på Callons fortælling om muslingefiskerne i St 

28 Udtrykket er hentet fra et observationsstudie, hvor jeg blev præsenteret af en afdelingssygeplejerske 
som ’fluen på væggen’ i relation til min tilstedeværelse under et møde (se Latour 2008 omkring denne 
utopiske situation). 
29 Overskriften refererer til den danske digter Johannes Ewalds (1743-1781) erindringer. Her omtaler han 
sin kærlighed til stedniecen Arendse Hulegaard. Arendse får på intet tidspunkt mæle i erindringerne, så 
hendes intentioner, handlinger og følelser forbliver uudforskede og tavse. 
30 Vel vidende, at et mere forståelsesorienteret perspektiv ikke forekommer i en ANT analyse, så vil jeg 
dog henvise til Callons og Latours svar på kritikken i artiklen ”Epistemological Chicken”, hvor Callon 
refererer til fiskernes og forskernes udveksling af ideer og tanker i relation til muslingernes manglende 
formering (Callon & Latour 1992:352).  
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Brieuc Bay (Callon 1986), er translationsanalysen i studiet rettet mod fiskernes og forskernes 

handlinger. Men hvad tænkte fiskerne egentlig i forbindelse med fiskeriet? Og hvordan påvirkede 

deres følelser og fornemmelser deres handlinger, både løbende i processen og da de til slut 

fiskede bugten ren for muslinger? Flere nyere ANT tekster har et mere eksplicit fokus på de 

humane aktøres opfattelser af og i translationsprocesser (Mol 2002:1-27, Pols 2012:63-77, 

Oudshoorn 2008:68-88) og dele af feltet har anerkendt det produktive i en sådan tilgang. I mit 

perspektiv rummer en ANT analyse også disse perspektiver, hvorfor jeg bestræber mig på at 

’give stemme’ til alle kategorier i mine empiriske studier og videre analyse.  

2.18 Og hvad tænkte egentlig aktørerne? 

En sådan stemme inkluderer i sagens natur de non-humane aktører og deres agentelle 

forehavender. Ifølge Latour risikerer disse objekter 

”at få samme placering, som sex i den victorianske æra: Man kan ikke benævne objektet, men det 
gør sig bemærket overalt. Objekter eksisterer naturligvis, men man vier dem aldrig en tanke. Som 
ydmyge tjenere lever de i et randområde, hvor de forretter hovedparten af arbejdet, men uden på 
nogen måde som sådan at være repræsenteret (Latour 2008:97).  

Summa Summarum: Når telemedicinske skærme, sygeplejersker, blodtryksmålere, sekretærer, 

pårørende, diabetespumper, patienter, diabetesskemaer, Falcks ansatte o.a. mødes og inkluderes, 

så vil jeg forpligte mig på at repræsentere de forskellige aktører symmetrisk i telepraksis. Ikke 

som ’forsoning’ af umage kategorier, da en sådan forsoning konnoterer en subjekt/objekt 

dikotomi, 
”der er omtrent så meningsfuld som at redegøre for et slag ved at forestille sig en gruppe 
splitternøgne soldater og officerer anbragt sammen med en dynge udstyr – tanks, rifler, rapporter, 
uniformer – og derpå hævde, at der naturligvis eksisterer en (dialektisk) relation mellem dem” 
(Ibid:99).  

Jeg vil snarere forpligte mig på at ignorere spalten mellem de forskellige aktører og i stedet stille 

spørgsmål omkring deres agentelle forehavender og hvordan deres aktuelle verdener performes. 
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2.19 Det sikre valg? 

Lees & Browns kritik af ANT for at ville dække ’det hele’ (Lee & Brown 1999) og Winners kritik 

af ANT for at være for selvtilstrækkelig og ignorere sociologers31 viden i forhold til teknologi 

(Winner 1993:367), indbyder til en kommentar omkring det at være sikker i relation til valg og 

brug af en forskningstilgang. For hvem har patent på ’rigtige’ tilgang? Og, hvis nogen har, hvor kan 

jeg så finde den?  

 

Svaret er for mit vedkommende enkelt; jeg kan aldrig vide mig sikker. Og ANT ikke er en tilgang, 

der kan bruges til analyse af ’alt’. ANT er heller ikke en pakke med teoretiske eller metodologiske 

løsninger, der kan appliceres på et empirisk felt og umiddelbart skabe overblik og sikre løsninger i 

forskningsprocessen (Gad & Bruun Jensen 2008:114, Latour 2008:148). Det umiddelbart 

charmerende, men samtidigt genstridige ved ANT, er netop de manglende rammer og det 

kontinuerligt åbne felt, der åbner for firedimensionale vinkler32 i beskrivelsen af aktørerne. I en 

sådan model fanges forskeren af tentakler fra aktørerne og forskeren må deltage i undersøgelsen 

og forandres ligeså vel, som andre aktører deltager i og forandres gennem ’brug’ i processen. 

Men som nævnt vil det til stadighed være aktørerne, der afgør, hvad der er interessant at 

beskæftige sig med i forskningsprocessen. Og det er aldrig på forhånd givet, hvilke konsekvenser 

teknologier har i en lokal praksis. Omvendt er det heller ikke givet, hvilke konsekvenser praksis har 

på teknologierne. Dette åbenbares først i undersøgelsesprocessen og når en teknologi i større eller 

mindre omfang er stabiliseret. 

 

2.20 Hvad kan man lære af myrer? 

Men lad mig kortvarigt gå tilbage til myrerne, som indledte dette kapitel. Den Ph.d. studerende 

og Latour fortsætter samtalen om de intentioner om læring, som den studerende har i Ph.d. 

projektet: 

                                                
31 Winner inddrager her teknologisociologer og filosoffer som Louis Mumford, Jacques Ellul, Martin 
Heidegger og Karl Marx. Fælles for de nævnte er en kritisk (og pessimistisk) tilgang til teknologi i 
almindelighed. For videre læsning om teknologipessimisme, se Schiølin 2015. 
32 Latour indrager også tid og lader sig inspirere af den franske filosof Michel Serres’ tænkning omkring 
fænomenet tid: ”Hver eneste begivenhed er en sammenblanding af tider” (Blok & Elgaard Jensen 
2009:104). Latour og Serres bruger bilen som eksempel: en bil er en blanding af løsninger fra forskellige 
tidspunkter. Hjulene er fra neolytisk tid, hvorimod karosseriet o.a. er af nyere dato (Latour & Serres 
1995:15).  
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S: Men det er min opgave at lære aktørerne noget, de ikke vidste på forhånd. Hvorfor skulle jeg 
ellers studere dem? 

L: Hvis I studerede myrer i stedet for ANT, ville I da forvente, at de lærte noget af jeres projekt? 
Naturligvis ville I ikke det. Det er dem, der er lærerne, I lærer af dem. De gør noget ved jer, og I 
forklarer dem, hvad det er (Ibid:181)… Det, der ligger dig på sinde, ligger ikke dine informanter 
på sinde – hvis de interesser skulle krydse hinanden, er det et mirakel. Og mirakler er sjældne, 
som du jo nok måske ved (Ibid:182). 

Samtalen mellem de to stiller skarpt på den viden (og læring), som udspringer af empiriske 

studier. Ydmyghed for aktørernes viden og erfaringer er nogle af de opmærksomhedspunkter, 

som jeg vil tage med mig i afhandlingen; jeg har været i det empiriske felt for at lære, ikke for at 

lære informanterne noget. Ny viden, oparbejdet gennem empirisk forskning, er aldrig statisk i den 

forstand, at den udelukkende udspringer fra mig som forsker. I stedet produceres den til stadighed 

i det empiriske felt gennem det utal af forbindelser, der kan opspores fysisk og dermed registreres 

empirisk.  

I et ANT perspektiv er det relevant at tilføje, at alt som sådan er data: ”fra den allerførste 

telefonopringning og til et planlagt interview; den første aftale med vejlederen” (Latour 

2008:161). Og at der som sådan ikke genveje væk fra det hårde arbejde: ”Altså skal du blot 

nærsynet følge sporene. Myre er hvad du er…” (Ibid:211) i empirisk forskning. 

2.21 ANT som AHA oplevelse 

Overordnet anlægger jeg en pragmatisk vinkel til ANT som teoretisk og metodologisk tilgang. Jeg 

er her inspireret af Signe Svenningsens Ph.d. afhandling omkring den elektroniske patientjournal 

(2004), hvor ANT ”vokabulariet og de grundlæggende metodologiske principper bruges som 

heuristikker snarere end som doktriner” (Ibid:63). Med andre ord vil jeg anvende ANT på måder 

(Aha oplevelser er et eksempel) og i et omfang, der medvirker positivt til forskningsmæssig 

progression i forhold til afklaring af afhandlingens forskningsspørgsmål. Som nævnt vil jeg 

oscillere mellem andre tilgange, nogle indenfor og andre i grænselandet til STS feltet. Generelt kan 

siges, at tilgangene er valgt ud fra, hvorvidt de kan åbne for omsorgens og telepraksis’ blackboxes.  
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2.21 Endelig sammenfatning: Telepraksis kræver arbejde 

Når ANT er levnet et helt kapitel i afhandlingen mod andre tilganges mere beskedne placeringer og 

antal anslag, så skyldes det, at tilgangen er mit bedste bud i forhold til beskrivelse og analyse af 

telemedicinsk praksis’ sociomaterielle felt. Primært fordi den åbner for beskrivelse af de praktiske 

handlinger, som aktørerne lægger for dagen i forsøget med at få telemedicinsk praksis til at fungere. 

Telemedicinsk praksis er baseret på netværk og selv de mest stabile netværk kræver arbejde med 

henblik på at opretholde deres fortsatte eksistens. Som nævnt er en del af arbejdet usynligt i den 

forstand, at det stabiliseres og ofte tages for givet af alle andre end dem, der udfører det. Gennem 

ANT ønsker jeg at opspore og synliggøre dette arbejde som er afgørende for telepraksis 

opretholdelse og for omsorgen i feltet. De arbejdsomme, men tavse aktører kan opspores på mange 

måder. Den amerikanske sociolog Susan Leigh Star diskuterer i artiklen ”Layers of Silence, Arenas 

of Voice” (1999) måder, hvorpå mennesker i amerikanske servicefag forbliver usynlige og tavse. 

Som nævnt er pointen i ANT, at alle aktører har en stemme. Man kan, som aktør, tale, men i Stars 

artikel er det ikke sikkert, at den enkelte aktør også har lyttere. Samtidig skal den enkelte aktør 

være relateret i et netværk, der er så stærkt, at det garanterer en videredistribuering af det talte 

budskab. Med andre ord: jeg advokerer for en synliggørelse af aktørernes stemmer, men samtidig 

vil jeg minde om den translative forudsætning indenfor ANT: ”Traduttore, Traditore: Den, der 

oversætter, er en forræder” (Markussen & Olesen 2003:244). Skal den tages for pålydende, er ANT 

lagt i hænderne på mig som videre bruger. Så med disse ord i mente; jeg vil følge aktørerne og 

blive klogere på de handlinger og de relationer, der åbenbarer sig i telepraksis. Jeg vil derfor tage 

læseren med til Hospitalsenheden Horsens. 

2.22 Frem mod telemedicinsk praksis i Horsens på forkant 

Hospitalsenheden Horsens ligner, når man nærmer sig i bil fra havnesiden, mange andre 

hospitaler i Danmark. Nye betonbygninger og gamle rødstenshuse mellem hinanden, formeret 

ved ’knopskydning’ over tid, nybyggede parkeringshuse og ’gamle’ parkeringspladser veksler 

med grønne områder med gamle træer. Går man ind gennem hoveddøren (indgang J) fra 

parkeringspladsen ved havnen efter at have parkeret bilen, møder man i entreen pile på gulvet, 

grønne planter, skilte mod administrationsgangen og blå lænestole, hvor mennesker med behov 

kan hvile. Døren er åben i dagtiden mellem kl. 7 og 15.30, men hvis man kommer på andre 

tidspunkter, møder man en lukket dør med kodelås. Det er derfor nødvendigt at kunne 
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identificere sig for at kunne komme ind udenfor åbningstiden, enten ved hjælp af en talkode eller 

ved hjælp af et kort, hvis magnetbånd er registreret i sygehusenhedens administration under 

kortejerens navn og personnummer. Et sådan kort kan blandt andet bruges som betaling i 

kantinen og til at registrere kortejerens færden på sygehuset, hvor der mange steder er opsat 

kodelåse.  

Efter at have mødt den låste hoveddør flere gange, fik jeg, som officiel forsker på enheden, et 

kort. Dog kun på gæstebasis. Jeg var med andre ord lukket ’ind i varmen’, men ikke som 

fuldgyldigt medlem af flokken. Om man er medlem er synligt, da alle medarbejdere bærer kortet 

i en plastikholder, der er sat fast på uniformen med en metalclips. Det gør, at det umiddelbart er 

nemt at identificere, hvem der er ansat og hvem der har andre funktioner (patient, pårørende o.a.) 

i enheden. 

Hvis man kan komme gennem døren, kan man gå til venstre og passere kantinen, som ligger i 

kælderniveau. Derefter kommer man til vaskeriet, sengedepotet og senere til trappen eller til 

elevatoren til forhallen, hvor Informationen er placeret. Informationen har, med sine 

genkendelige glaspartier og sine to ansatte med head-sets på, en central placering i forhallen lige 

indenfor enhedens hoveddør og dens funktion er at ’fordele’ mennesker, pakkepost, 

telefonsamtaler, pårørende og patienter med indkaldelser til forskellige undersøgelser rundt i 

enheden. Som gæsteforsker i huset er det nødvendigt af og til at henvende sig til de ansatte i 

informationen. Enten når pilene ender og det er svært at finde vej til de rigtige ambulatorieafsnit, 

som i perioden var mine baser i enheden33 eller ved akut mangel på telefonnumre eller 

mailadresser på personer tilknyttet mine feltstudier. Går man op ad trappen til første sal (eller 

tager elevatoren, som mange patienter gør), så står der Diabetesambulatorium på døren, hvilket 

indikerer, at her kommer patienter, som skal til kontrol for deres kroniske sygdom. Enten fordi de 

har umiddelbare problemer eller, som oftest, fordi de skal til den ’almindelige’ tre måneders eller 

halvårlige kontrol. Ved ankomst skal man henvende sig til sekretæren ved skranken i 

venteværelset, hvor navn og personnummer er kodeord, som skal registerres i computeren og 

som skaber videre adgang til enten ophold i venteværelset eller foran den tilknyttede 

33 For eksempel var KOL enheden for telemedicin placeret i et nærliggende rækkehus, som ikke lige var 
til at finde. Her fik jeg senere eget kontor, hvilket gjorde, at jeg kunne bearbejde dagens ’høst’ af 
interviews eller observationsdata. Eget kontor på et hospital er et stort privilegium, idet hospitaler ofte 
’lider’ af kronisk pladsmangel.  
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sygeplejerskes dør. Bag døren sidder sygeplejersken i ambulatoriet og det er her, i den 

telemedicinske verden, at en stor del af min empiriske forskning udspiller sig; de steder, hvor der 

produceres omsorg og telemedicin.  

Her slutter rejsen, men for nuværende vil jeg rette opmærksomheden mod den heterogene 

praksis, der udspiller sig; mennesker, ting og deres indbyrdes relationer. Går man i dybden, vil 

man se, at scenen er befolket af heterogene aktører, der alle på en eller anden måde gør 

opmærksom på sig selv og i større eller mindre omfang har en rolle. Fra mit gæstekort, der 

indikerer, at jeg er en del af flokken, til de ansatte i Informationen, til venteværelser og 

computere i ambulatorierne. Hvorvidt rollerne fortsætter og hvilken betydning, de har, er op til 

aktørerne. Det eneste, der er sikkert er, at aktører kommer og går og at der helt sikker vil komme 

andre aktører til i bestræbelserne på at gøre telepraksis. Og det er i det lys, at min beskrivelse af 

vejen ind gennem Hospitalsenheden Horsens skal ses; som en forsmag på de beskrivelser og 

senere analyser af felten, som jeg ser essentielle i denne afhandling. Jeg vil for nuværende skifte 

emne og i det kommende kapitel rette opmærksomheden mod et af afhandlingens gennemgående 

temaer; omsorg.  
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Kapitel 3:  Omsorg 

 
”Du bliver for altid ansvarlig for dét, som du har gjort tamt. Du er ansvarlig for din rose” (Saint-
Exupéry 1982:76). 

 

Citatet stammer fra den franske forfatter Antoine De Saint-Exupérys (1900-1944) bog Den lille 

prins. Bogens hovedperson, prinsen, stammer egentlig fra en fjern asteroide, men er landet på 

jorden for at finde nye venner. I forbindelse med afrejsen har han efterladt sin bedste ven, en 

rose, på asteroiden. Den lille prins møder forskellige mennesker, ting og dyr på jorden, der alle 

bidrager til hans viden om livet, blandt andet en ræv, som netop erindrer den lille prins om hans 

forpligtelser som omsorgsgiver for sin nærmeste, rosen. Ræven er ikke tam og påpeger, at først 

når prinsen har gjort den tam, vil de to kunne ’skabe bånd’ til hinanden:  
“Jeg er for dig blot en ræv ligesom 100.000 andre ræve. Men hvis du gør mig tam, vil vi få brug 
for hinanden. Du vil være noget særligt for mig, og jeg vil være noget særligt for dig” (Ibid:66). 

 

Når jeg her inddrager fortællingen34, er det fordi den indeholder vigtige pointer. Dels peger den 

på væsentlige omsorgsrelaterede momenter i det menneskelige liv, blandt andet eksemplificeret i 

det indledende citat. Dels åbner den for afhandlingens diskussion af, hvad omsorg er, og hvordan 

den udmøntes og erkendes, eksempelvis hvor den lille ræv konstaterer i bogen, ”at kun med 

hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet” (Ibid:66, Lund Rasmussen 2013). 

Omsorg og behov ses med andre ord ikke kun med øjnene; hjertet ’ser’ og dermed inkluderes 

følelser i bogens pointer. Hvordan følelser spiller ind vil blive prioriteret og undersøgt senere i 

afhandlingen. 

 

Man kan betragte fortællingen som ’højtflyvende’ i mere end en forstand, men den peger 

samtidig på det almengyldige i omsorgen og på det, jeg betragter som et vigtigt spørgsmål; 

hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med omsorg?  Jeg vil prøve at besvare spørgsmålet fra 

                                                
34 Fortælleren i bogen er en pilot, der er nødlandet i Saharaørkenen, hvor han i dehydreret tilstand møder 
den lille prins. Prinsen spørger uafbrudt piloten om livets store spørgsmål, om hvad der er vigtigt og hvad 
der er ligegyldigt i menneskelivet. Fortællingen inkluderer også prinsens møde med en selvoptaget mand, 
en konge, en dranker, en forretningsmand, en lygtetænder og en geograf. Alle med det til fælles, at de har 
svært ved at blive kloge på, hvad der er vigtigt og hvad der er ligegyldigt i tilværelsen. Forfatteren, Saint-
Exupéry, var selv jagerpilot i 2. Verdenskrig og mistede livet i et togt over Korsika i 1944, kort tid efter, at 
han havde skrevet bogen. 
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flere vinkler. For det første fordi vi alle35 på en eller anden måde er forpligtet i det, som i rævens 

perspektiv afspejles i begrebet ’den nære omsorg’, det vil sige omsorg mellem tætte relaterede 

som børn og forældre, andre familiemedlemmer, venner og mellem andre nære relationer36. For 

det andet fordi vi alle på et eller andet tidspunkt allerede har eller vil blive forpligtet på omsorg i 

vores ’ydre miljø’, her forstået som omsorg for en udenforstående. Enten fordi vi inkluderes som 

omsorgsgivere i forskellige situationer, hvor vi må ’tage os af’ eller fordi vi selv har brug for 

omsorg fra en eller flere, vi ikke er nært relateret til. Et sådan ’sted’ er sygeplejen, hvor patienter 

kommer i kontakt med sundhedssystemet og hvor den professionelle omsorg er drivkraften, der 

kan bringe os igennem akavede eller traumatiske situationer, fordi aktørerne ikke i forvejen er 

relaterede. Man kan, i et sådant perspektiv, tale om, at sygeplejeprofessionen har påtaget sig 

omsorgen, uden at jeg dog samtidig postulerer, at sygeplejen er den eneste profession, der 

inkluderer og udøver omsorg. Andre faggrupper som social- og sundhedsassistenter, ergo- og 

fysioterapeuter, læger, servicemedarbejdere, social- og sundhedshjælpere o.a. deltager med 

forskellig intensitet i omsorgsarbejdet, hvilket betyder, at der i sundhedspraksis ikke som sådan 

kan siges at være en homogen forståelse af fænomenet. Også blandt lægmænd, er der en spontan 

forståelse af, at ’vi jo alle godt ved, hvad det handler om, når vi taler om omsorg’. 

Der er med andre ord gode grunde til at undersøge fænomenet omsorg. Både fordi den 

umiddelbart er mellemmenneskeligt relateret og dermed almen og genkendelig, men også fordi 

omsorg lever sit forholdsvis stille liv i sundhedspraksis. Et stille liv i den forstand, at den lever 

uden stor bevågenhed fra undersøgelser, diskussioner, ministerielle forslag og andet, der kan 

være med til at rette scenelyset mod omsorgspraksis og dermed være med til at belyse de 

ændringer i omsorgen, som nye former for teknologi implicerer. 

I resten af dette kapitel vil jeg derfor udfolde afhandlingens teoretiske forståelse af og tilgang til 

fænomenet omsorg. Kapitlet har dels fokus på de konkrete tal, der ligger til grund for 

35 Her relateres ikke kun til de humane aktører - også naturen er repræsenteret. Myre eller ræv; ikke kun 
de humane aktører eller teknologier ’gør’ eller modtager omsorgshandlinger. Også naturen deltager og 
katalyserer handlinger, som ellers ikke ville være opstået, hverken i fortællingen om den lille prins eller i 
min afhandling generelt. Naturen er derfor, på samme måde som andre aktører, en del af de 
sammenvævede netværk, der udgør omsorgspraksis. 
36 Den amerikanske feminist og filosof Nel Noddings opdeler omsorg i natural caring og ethical caring 
(1984:81-83). Den ’naturlige’ omsorg karakteriserer hun som en umiddelbar omsorg, der inkluderer en 
’opslugthed’ (engrossment) af ’den anden’. Når der i stedet er tale om en etisk omsorg, inkluderes et I 
must i relationen. 
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sundhedssystemets opbygning i forskellige relevante sammenhænge, dels fokus på de 

grundlæggende ontologiske og afklarende forståelser, der er i spil, når fænomenet omsorg 

diskuteres og begrebsliggøres. Forståelser, som danner baggrunden for, hvordan omsorg 

beskrives, undersøges og italesættes, herunder hvordan omsorg spiller ind i uddannelse og mere 

gængs sygeplejepraksis. Jeg vil for nuværende gå fra det ’flyvende’ og over i en langt mere 

konkret tilgang til omsorg, hvor fokus er på de vilkår, der er med til at rammesætte omsorgen i 

det danske sundhedssystem. 

3.1 Sygepleje og sundhedssystemet i tal 

Hvert år er ni ud af ti danskere i kontakt med det danske sundhedssystem, enten i form af besøg 

hos læge, speciallæge, tandlæge eller hospitalskontakter. Sammenlagt bruges 155 milliarder 

kroner på at drive det danske sundhedssystem, hvilker samlet set svarer til 30 % af alle offentlige 

udgifter eller 8,8 % af bruttonationalproduktet (Sundhedsministeriet 2015). Opgaverne er fordelt 

mellem regioner, kommuner og praktiserende læger, men langt de fleste udgifter henviser til 

sygehusene med 85,9 milliarder kroner/år. Beløbet er stigende, specielt i kraft af hastigt stigende 

udgifter til medicin (Danmarks statistik 2015). 

Som nævnt ’peger’ begrebet professionel omsorg mod sygeplejeprofessionen, da der i langt de 

fleste af sundhedssystemets kontakter er sygeplejersker indblandet, dog uden det er muligt at 

skabe overblik over, hvor mange, det reelt set drejer sig om. I maj måned 2016 var der i Dansk 

Sygeplejeråd registreret 63.475 ordinære medlemmer, heraf var de ca. 3300 studerende (Dansk 

Sygepleje Råd 2016). Det svarer til, at cirka hver 70. person i den voksne danske befolkning over 

18 år i maj 2016 er registreret sygeplejerske37. 

3.2 Sygeplejerskens roller og kompetencer 

Ifølge Bekendtgørelsen for Sygeplejerskeuddannelsen (2008) er sygeplejen et ´bredspektret´ 

37 Hvor mange sygeplejersker, der for nuværende ikke er organiserede eller er organiserede i andre 
fagforeninger eller arbejdsløshedskasser, har det heller ikke været muligt at undersøge.  
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funktionsområde, hvor sygeplejersken efter endt uddannelse skal kunne38: 

1. udføre, formidle og lede sygepleje af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, 
forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter.  

2. vurdere, begrunde og udvikle sit professionelle virke i forhold til patienten,  
3. indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, 

kulturel, religiøs og sproglig baggrund,  
4. udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, 

anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet samt  
5. fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse.  

Bekendtgørelsen fungerer som sygeplejerskens ’funktionsbeskrivelse’. Den indrammer de 

heterogene sundhedsrelaterede opgaver og roller som sygeplejersken har som blandt andet 

”forebygger, behandler, formidler, uddanner, problemløser og forsker” (ibid). Sådanne roller 

kræver, at sygeplejersken har indsigt i det meget store heterogene felt af sundhedsaktører som 

regioner, kommuner, specialerelaterede områder, undervisnings- og forskningsverdenen 

repræsenterer og at hun kan samarbejde både tvær- og monofagligt i de netværk, som konstituerer 

klinisk praksis. Det kræver samtidig, at hun kan arbejde i områder, der er under konstant 

forandring, eksempelvis ved indførelse af ny teknologi i sundhedspraksis. Sådanne nye opgaver 

skaber nye identiteter og selvforståelser, hvoraf nogle vil blive undersøgt senere i afhandlingen.  

Samtidig åbenbares sygeplejerskens gate-keeperfunktion39, her set i relation til 

sundhedssystemets sammensætning af humane aktører. Gate-keeperfunktionen er vigtig af to 

grunde. For det første er sygepleje (og ikke nødvendigvis kun de enkelte sygeplejersker) med til 

at sikre kontinuitet i patientforløbet, da sygepleje er inkluderet i stort set alle møder og alle 

funktioner i sundhedssystemet. For det andet fortæller den noget om, at sygepleje er med til at 

forme sundhedspraksis på specifikke steder, hvor andre grupper af omsorgsmedarbejdere ikke er 

repræsenterede. Et af disse ’steder’ er den telemedicinske praksis i Hospitalsenheden Horsens, 

                                                
38 Hvorvidt den nye sygeplejerskeuddannelse, der efter planen skal udrulles fra september 2016, rummer 
større fokus på omsorg og teknologi, teknologianvendelse og ditto forståelse, må indtil videre stå hen i det 
uvisse.  
39 I et ANT perspektiv kan gate-keeper begrebet oversættes til et obligatorisk passagested. At 
sammenligne sygeplejersken med Khyberpasset i Afghanistan (se kapitel 2) er måske overdrevet, men 
sygeplejerskens rolle kan illustreres ved, at den der behersker Khyberpasset, behersker de manges planer 
og handlinger (Olesen & Kroustrup 2007:78). Omskrevet kan man sige at, sygeplejersken skal ’passeres’ 
for at komme videre i sundhedssystemet. 
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hvor en del af Horsens på forkant udspiler sig. Telemedicin som fænomen og Horsens på forkant 

vil blive undersøgt og beskrevet nærmere i det kommende kapitel. 

 

Den telemedicinske praksis er samtidig en arbejdsplads. En arbejdsplads karakteriseres ved, at 

hverdagens arbejdsfunktioner er mangfoldige og blandede (Dupret Søndergaard 2012:112). Ingen 

dage er ens, hvor mange forskellige aktører med mange forskellige roller er relateret til hinanden. 

Noget arbejde er mere uforpligtende som eksempelvis det at ’rydde’ et skyllerum eller tømme en 

bækkenkoger. Andet er langt mere krævende, som eksempelvis samtalens relationelle og direkte 

patientkontakt eller brugen af en blærescanner, hvor patienten skal informeres og vejledes og 

teknologien samtidig skal virke, aflæses og data skal analyseres. Jeg vil hævde, at der i begge 

tilfælde er omsorg indblandet. Både i ’skyllerums-sceancen’, hvor arbejdet af mange vil kunne 

beskrives som monotont, men samtidig relevant og vigtigt i den forstand, at hygiejne i 

skyllerummet også er et tegn på omsorg for patienten. Sådanne tavse og mindre ’officielle’ tiltag 

viser andre sider af omsorgen og de kan være med til at stille skarpt på omsorgens facetter og på 

spørgsmålet om, hvad omsorg egentlig ’er’ og hvordan den spiller ind i den heterogene praksis, 

som sundhedssystemet er.  

 

3.3 Omsorgens ontologi 

Omsorg betyder ifølge Gyldendals Store Danske (2014) ”pleje, en personligt præget omhu og 

aktiv interesse for løsning af et hverv på bedste måde, jævnfør "at drage omsorg for noget". Ud 

fra denne difinition er den et letforståeligt og simpelt begreb. Men de, af denne afhandlings 

læsere, der har en sygeplejefaglig baggrund ved, at der i denne forbindelse er langt mere på spil. 

Faktisk vil de fleste i den etablerede sygepleje få flakkende blikke og vibrerende næsefløje ved en 

sådan definition. For omsorg er, i sygepleje kredse, et kompliceret og ’følsomt’ fænomen, som 

ikke uden videre lader sig begrebsliggøre. Og hvis man endelig vover forsøget, så kræver det pli 

og akkuratesse ud fra viden om, at omsorg er en af sygeplejens teoretiske grundbegreber og, i 

forståelsesmæssig sammenhæng, et kardinalpunkt.  

Etymologisk udspringer begrebet omsorg af det tyske umsorge (sorge), men kan også føres 

tilbage til det svenske vårde (Eriksson 2006:27) og det engelske cure eller caritas (Eriksson 

1990:51, Martinsen 1996:25), hvor begrebets primære betydning henviser til det at sørge for eller 

have ansvar for. Dermed præciseres en opgave overfor et andet menneske, som denne ikke selv 
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kan eller magter (Birkler 2013:20). Den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976) bidrager til 

omsorgstænkningen gennem beskrivelse af omsorg som et ’væren-i-verden’ i relation til 

menneskers samvær med andre, en væren med krop, sjæl og ånd, hvilket repræsenteres i begrebet 

omhu mellem mennesker (Heidegger 2007:209). Med udgangspunkt i blandt andet Heidegger40 

tilføjer den norske filosof og sygeplejeteoretiker Kari Martinsen, ”at omsorg er en 

grundlæggende forudsætning for alt menneskeligt liv” (Martinsen 1989:69). Med det forstår 

Martinsen omsorgen som et interpersonelt funderet begreb, da ”vi som mennesker er afhængige 

af hinanden og at omsorg er det ene menneskes svar på den andens afhængighed” (Kirkevold 

2006:189). 

Det drøftes ofte i sygeplejen, hvorvidt omsorg og sygepleje er en og samme sag. Begreberne 

bruges i flæng, og jeg hælder her til sygeplejeteoretikeren Merry Scheels41 ord om, at 

”der er heller ikke nogen adskillelse mellem begreberne sygepleje og omsorg, denne adskillelse 
anses som kunstig, idet enhver sygeplejehandling foretaget til bedste for patienten også er omsorg 
i sygeplejen” (Scheel 2013:134). 

Der er mange ord i spil, når omsorg og sygepleje omtales eller når sygeplejen omtaler sig selv. 

Økonomiske kalkuler, organisatoriske tilhørsforhold og faglige selvbilleder gør, at begreber som 

sygepleje og omsorg er svære at ’katalogisere’ i forbindelse med en beskrivelse af omsorgen. For 

hvor skal man begynde og hvor er det formålstjeneligt at ende? Samlet set kan det siges, at 

omsorg har ikonisk betydning i sygeplejen, men i et STS perspektiv er den er som sådan ikke 

mere betydningsfuld eller vigtigere end de netværk, den er til stede i. Og da netværket, som i alle 

andre forhold, er forbundne og på mange måder uendelige, er der som sådan ingen fikspunkter, 

der giver at sandere billede af sygepleje og omsorg end andre.  

Omsorg er, som beskrevet i Den lille Prins, ikke forbeholdt sygeplejen, men er til stede i mange 

af livets forhold (Scheel 2013:248, Martinsen 2013:16, Eriksson 2006:19, Delmar 2002:35). 

40 Kari Martinsen (se beskrivelse senere i kapitlet) tager i sin litteratur afstand fra Heidegger på grund af 
hans nazistiske engagement under 2. Verdenskrig. Når jeg (efter svære overvejelser), anvender Heidegger 
i denne afhandling, så er det kun hans Væren og Tid fra 1927, det vil sige en udgivelse fra før hans 
markante sindelagsskifte. Jeg har dog enkelte ’udfald’ i forhold til denne regel, hvor jeg refererer til nogle 
af Heideggers yngre tekster. 
41 Den danske sygeplejeforsker Charlotte Delmar konkluderer, at omsorg ikke er det samme som 
sygepleje, idet omsorg er ”gode forhold mellem mennesker og bundet til næstekærlighed og praktisk 
formåen”. Men, ligesom Scheel, konstaterer hun, at ”omsorg og sygepleje kan forstås som en 
sammenflettet enhed, …. idet omsorgen er forudsætningen for, at man kan udøve god sygepleje” (Delmar 
2002). 
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Beskrivelser af fænomenet dækker som nævnt andre og flere omsorgsverdener end den 

sygeplejefaglige og afhandlingens ’aftagere’ af omsorg og teknologi vil kunne findes i andre 

sundhedskontekster. Når jeg alligevel holder mig i sygeplejens omsorgsgebet, skyldes det, at 

telepraksis i Horsens på forkant er defineret som et mellemværende mellem sygeplejerske og 

patient. Hvordan det nærmere hænger sammen, vil jeg uddybe senere i afhandlingen, men for 

nuværende vil jeg introducere et relevant udpluk af sygeplejefaglig omsorg i et genealogisk42 

perspektiv. Jeg anvender her fortiden til at vise ”hvordan historien indvirker op, hvordan vi 

tænker, handler og vurderer vores hverdagsliv” (Jørgensen 2006:13). 

3.4 Omsorg i et genealogisk perspektiv 

At drage omsorg for noget ligger, som nævnt, tæt op ad plejebegrebet i sygeplejen. Går vi tilbage 

i tiden, så ses pleje og omsorg i den græske filosof Aristoteles pligtetik43, hvor mennesket har 

pligt til at gøre godt for andre (Brinkmann 2016). Også den bibelske fortælling om den 

barmhjertige samaritan, der uegennyttigt hjælper den fremmede, rummer omsorg og tænkningen 

om godgørenhed. En sådan utilitaristisk tænkning forbinder sygepleje og omsorg med den kristne 

kaldstænkning, som blandt andet kommer til udtryk i Florence Nightingale løftet44: 
”Jeg forpligter mig overfor Gud og i Nærværelse af denne Forsamling til at leve mit liv i Renhed 
og at udøve min Gerning i Troskab. Jeg vil gøre Alt, hvad der står i min Magt for at højne min 
Stands Mål, og bevare alle personlige Forhold og alle Familieanliggender, som kommer til min 
Kundskab under udøvelsen af mit Kald. Med Troskab vil jeg søge at hjælpe Lægen i hans Arbejde 
og vie mig til deres Velfærd, som er betroet til min Omsorg” (Broe 1927:91). 

42 Når jeg her anvender begrebet genealogi, er det med inspiration fra den franske filosof Michel Foucault, 
der anvender genealogi til beskrivelse af nutidens historie som the History of the present (Foucault 1979: 
31). 

43Pligtetik ses ofte forbundet med den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804), der definerer pligten til 
at handle frem mod ’det gode’ for andre mennesker som en moralsk funderet og viljesbetonet pligt. ’Det 
gode’ er i Kants tænkning baseret på den udøvendes gode vilje og hensigter og ikke på det udkomme, der 
er i relation til handlingerne. 
44 Florence Nightingale (1820-1910) var ansat i engelsk tjeneste som ledende sygeplejerske under 
Krimkrigen (1853-1856). Nightingale anses i sygeplejen for hovedhjørnestenen i den moderne Sygepleje 
(Broe 1927:36, Scheel 2013:194) og det daværende danske sygeplejeløfte var opkaldt efter hende. Løftet 
blev i 1958 erstattet af sygeplejerskeløftet, der, i stedet for pligten overfor Gud, understregede pligten 
overfor samfund og medmennesker. 
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Kaldstanken, hvor sygeplejersken dedikerer sin tilstedeværelse45 (og nogle gange sit liv) til 

patienten, var fremherskende i sygeplejepraksis, hvor Florence Nightingale løftet blev afgivet. 

Kaldet var knyttet til kvindekønnet som en iboende kvalitet, gennem ”det kvindelige, medfødte 

og moderlige kald” (Scheel 2013:248, Eriksson 2006:85). Alene det faktum, at sygeplejersken 

gennem tiden altid er blevet omtalt som hunkøn, var (og er) med til at cementere det 

kønsspecifikke i omsorgstænkningen (Petersen 1988:89).  

God sygepleje og omsorg var samtidig funderet i den kristne tænkning:  

”Det er her det viser sig, om Kærligheden til Næsten har været Drivkraften til at blive 
Sygeplejerske; den vil da forhindre ethvert ukærligt Ord eller fordømmende Blik” (Munck 
1927:88).  

 

Både før og efter Nightingale har den kristne tænkning været med til at forme sygeplejen 

(Gøtsche & Nygaard 1999), ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa. Munke og nonner 

udøvede omsorg og sygepleje46 og specielt munkene gik videre i lægekunsten og behandlede 

syge medborgere med urtemedicin eller kirurgi. Inden reformationen i 1520’erne var forskellige 

katolske ordener de bærende institutioner i pleje og omsorg, men reformationen var med til at 

skabe en tilbagegang i viden om og udøvelse af pleje, da mange katolske munke- og 

nonneordener blev fordrevet fra klostrene. Efter reformationen varetog både nonner indenfor den 

reformerede kirke og indenfor de katolske ordener47 plejen af syge, blandt andet under 

betegnelsen diakoner og diakonisser48. En diakonisse aflagde klosterløftet, hvor kyskhed og ’ren’ 

                                                
45 I min mors tid som sygeplejeelev (1949-1952) var det reglen, at sygeplejersker sagde op i forbindelse 
med giftermål. Ægteskabet blev ikke anset som foreneligt med sygeplejegerningen, men det var dog på det 
tidspunkt ikke direkte forbudt for den ’menige’ sygeplejerske at være gift (et egentligt forbud blev 
ophævet i 1933). Anderledes var det for afdelingssygeplejersken, for hvem et direkte forbud mod 
ægteskab først blev ophævet i 1956. Indtil da var det reglen, at afdelingssygeplejersken boede på en 
sygestue eller i mindre lejligheder i ’egen’ afdeling. 
46 Hvorvidt der var en egentlig opdeling mellem nonner og munke omkring behandling og pleje, vides dog 
ikke med sikkerhed. Det er dog sikkert, at mange patienten med komplicerede frakturer overlevede i 
munke og nonners varetægt, hvilket refererer til viden om både frakturbehandling og pleje af den 
sengeliggende patient ift. eksempelvis liggesår (Bjørnsson 1999). 
47 En del hospitaler i DK har indtil for få årtier siden været drevet af Sct. Joseph ordenens nonner.  Disse 
hospitaler tog sig fortrinsvis af børn og fødende kvinder. 
48 Begrebet anvendes nu udelukkende indenfor den Luthersk Evangeliske kirke og diakonuddannelsen er 
nu en professionsbacheloruddannelse a’ la’ sygeplejerskeuddannelsen, men med et religiøst ’tilsnit’. 
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livsførelse var ekspliciteret. Den rene livsførelse dannede også rammen om de første 

sygeplejerskeuddannelser (se næste afsnit), idet: 
”Sygeplejersken maa huske, at hun har Forpligtelser og Ansvar overfor sin Stand baade i 
udøvelsen af sin gerning og i sit eget personlige Liv. En Sygeplejerske maa være en god Kvinde, 
der elsker Sandhed og Renhed og er villig til at giver et godt Eksempel. Jo mere en sygeplejerske 
kan opfatte sin Gerning som et Kald, øvet i den Mesters Fodspor, der ikke regnede sig selv, men 
gik omkring og gjorde vel, jo mere Velsignelse vil hun bringe over andre og faa over sit eget Liv” 
(Munch 1926:90). 

3.5 Omsorg på hospitalerne  

Ud over den religiøst funderede pleje og behandling på klostrene, så udførtes sygepleje og 

behandling af patienter på landets ganske få og i reglen meget små (5-7 senge) hospitaler. I år 

1856 var der på landsplan 13 hospitaler, som alle var blevet til som statsinitiativer ud fra ønsket 

om at dæmme op for smitsomme sygdomme som kopper, kolera, tyfus, kønssygdomme o.a., der 

(også) truede folkesundheden (Petersen 1988:16). Hvordan plejen blev varetaget, vil jeg komme 

ind på i det kommende afsnit, men jeg vil fremhæve den dikotomiske tilgang indenfor 

patientpleje; enten blev patienterne plejet af nonner/munke ud fra en kristne utilitaristisk 

tankegang49, eller af madammer, ofte med blakkede ry og tynde skudsmålsbøger (ibid:24). 

Meget har dog ændret sig, siden Florence Nightingale løftet var aktuelt i dansk praksis og 

hospitalerne var få og små. Sideløbende er sygeplejefaget blevet et selvstændigt fag med egen 

ledelse i såvel primær, som sekundær sundhedssektor, med en organisatorisk forankring og 

evidensbaseret professionsbacheloruddannelse. Sundhedssystem og arbejdsvilkår er regulerede 

og forandrede, hvilket har haft indflydelse på både sygepleje og omsorg. Indførelsen af 

sygeplejeteorier, nye styringsteknologier og andre mere ’almindelige’ teknologiske redskaber har 

været med til at ændre sundhedspraksis.  

49 Det vil ganske enkelt føre for vidt at komme ind at uddybe, hvordan Gud er repræsenteret i mere nutidig 
sygepleje. Dog vil jeg pointere, at omsorg ofte kobles til en utilitaristisk tænkning, hvor sygeplejen 
refererer til en normativ ’godgørenhed’: �Sygeplejersken har et ansvar, fagligt, personligt, etisk og 
æstetisk, i forhold til de patienter, der har behov for sygepleje. Magtudøvelse kan kun forvaltes moralsk 
ansvarligt i solidaritet med den svage. I ansvaret ligger en forpligtelse til at yde omsorg, uanset hvem, der 
måtte have behovet� (Dansk Sygeplejeraad (2013). 
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Sygeplejen er i en dansk forståelse ofte fremhævet som en ’sygeplejekultur’, der kan defineres 

som ’noget i sig selv’ og dermed substantielt kan stå alene (Ploug50 2000:3, Eriksson 2006:86). 

En sådan kultur opretholdes gennem bærende institutioner som eksempelvis Dansk Sygeplejeraad 

(dannet i 1899), der som symbolskabende foranstaltning (Petersen 1989:44, 47) er med til at 

fastholde sygeplejeidentiteten51 indenfor faget. Også sygeplejerskeuddannelsen er med til at 

skabe et fællesskab, hvor kommende sygeplejersker finder identitet i faget. Uddannelsen rummer 

sekundære fag som naturvidenskab, anatomi og fysiologi, psykologi, ernæring, sygdomslære, 

pædagogik, farmakologi, simulationsøvelser o.a., som ’medformere’ af den kommende 

sygeplejerske gennem refleksion og tilegnelse af praktiske færdigheder. Det primære fag er 

sygeplejefaget, og det er med det i mente, at jeg i det følgende vil beskrive dels 

sygeplejerskeuddannelsen, dels udvalgte sygeplejeteoretikere og deres bud på omsorg. 

 

3.6 Uddannelse til omsorg 

Sygeplejen i Danmark fik den første kontraktbaserede52 uddannelse på Københavns 

Kommunehospital i 1876. Indtil da havde landets 13 hospitaler nødtørftigt uddannede 

’stuekoner’, såkaldte madammer53 i 14-16 timers vagt om dagen på afdelingerne (om natten var 

der uuddannede vågekoner til stede). Madammerne var ofte kritiserede i medierne for manglende 

empati og manglende færdigheder (Petersen 1989a) og den danske stat tog derfor i 1933 initiativ 

til oprettelse af en egentlig statsautoriseret og ensrettet sygeplejerskeuddannelse, hvor alle landets 

sygeplejeelever kunne forvente at få (nogenlunde) samme uddannelse. Siden da er uddannelsen 

regelmæssigt revideret, i takt med de forandringer, som stat, amter/regioner og kommuner har 

undergået. Kravene til den kommende sygeplejerske for at komme ind på uddannelsen er 

                                                
50 Antropologen Helle Ploug (2000) går imod denne tænkning og fastslår, at sygepleje i stedet skal ses 
som tegn på sygepleje, det vil sige handlinger, som kan tolkes som sygepleje. Dette eliminerer sygepleje 
som et bestemt defineret ’objekt’, der essentielt kan begrebsliggøres (ibid:1). 
51 En af de bærende identitets-skabere er ’sygeplejenålen’. Nålen skal, ifølge Dansk Sygeplejeraad, altid 
bæres i tjeneste og placeres i venstre side på uniformen svarende til hjertets placering (Dansk 
Sygeplejeraad 2013) 
52 Allerede på det tidspunkt var der tale om en tre årig uddannelse, hvor eleven havde krav på 80 timers 
teori. Den primære uddannelsespædagogik var mesterlære, hvor eleven eftergjorde de handlinger, som den 
uddannede sygeplejerske udførte. Retfærdighedsvis skal siges, at der på Diakonissestiftelsen allerede var 
en uddannelse i 1836, men den var ikke ´blåstemplet´ af sundhedsmyndighederne. 
53 Professor, overlæge Bang ved Alm. Hospital i København skrev i 1833 om disse madammer: ”enhver 
gammel, udlevet, fordrukken stakkel med rindende øjne, som ikke kan bruges til andet i denne Verden, 
sætter man til at passe de syge” (Broe 1927:33) 
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samtidig blevet skærpede, fra ’husmoderdyder’ som et år ’i huset’ og/eller barnepleje til krav om 

’boglig kunnen’ i form af studentereksamen. 

I 2001 overgik sygeplejerskeuddannelsen fra lønnet praktisk/teoretisk uddannelse af elever til en 

3 ½ årig professionsbacheloruddannelse med adgang til videreuddannelse på master- eller 

kandidatniveau. Uddannelsen blev konkretiseret som en generalistuddannelse i den forstand, at 

uddannelsen skulle 

”kvalificere den studerende til …  at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og indgå i et 
fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den 
samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for 
sygepleje, kvalificere den studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber” 
(Bekendtgørelsen 2008).  

Hermed cementeres for første gang brugen af teknologi og nødvendigheden af viden omkring 

teknologiers anvendelse i sygeplejerskeuddannelsen og dermed i sygeplejen. Hvordan teknologi 

forbindes til sygeplejen vil blive undersøgt og beskrevet løbende gennem afhandlingen. 

De nævnte teoretiske sygeplejekundskaber knytter an til dette kapitels videre undersøgelse og 

forståelse af, hvordan sygeplejefaget er præget i omsorgstænkningen. Og af hvordan disse måder 

har betydning for min måde at forstå og definere omsorg på.  

3.7 Sygeplejeteoretikere og omsorg 

Dansk sygepleje referer i større omfang til nordiske sygeplejeteoretikere54, eksempelvis den 

norske Kari Martinsen (f. 1943) finske Katie Eriksson (f. 1943) og danske Merry Scheel (1929-

2007). Når jeg i denne afhandling specifikt inddrager de nordiske sygeplejeteoretikere, skyldes 

det for det første, at de tre sygeplejeteoretikere har fremtrædende pladser i den omtalte 

’omsorgskanon’, som sygeplejerskeuddannelserne i Danmark i stort omfang benytter sig af. For 

det andet fordi de nordiske sundhedssystemer og den nordiske sygepleje på afgørende punkter 

stemmer overens med den danske sygepleje- og omsorgstænkning (Mark 2006:42-43, Sykepleie 

54 Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark har forskellige ’omsorgskanoner’, som de studerende skal 
igennem og som danner udgangspunkt for omsorgstænkningen i den pågældende uddannelse. Disse 
’omsorgskanoner’ inddrager, ud over de tre nordiske teoretikere, også andre teoretikere, eksempelvis de 
amerikanske sygeplejeteoretikere Virginia Henderson (1897-1996) og Dorothea Orem (1914-2007). 
Begge er blevet kritiseret for en ’teknisk’ tilgang til sygeplejen gennem brugen af ’sygeplejemodeller’, 
hhv. ’De 14 grundlæggende Behov’ og ’Egenomsorgsmodellen’ (For videre læsning om kritikken, se 
Martinsen 1981: 4-10, 25 og Nicolaysen 2006:10). 
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Samarbeidet i Norden 2006). Nordisk omsorgstænkning ønsker særskilt at fremhæve, at den har 

blik for det hele menneske gennem sygeplejeteorier, der specifikt inddrager fænomenologiske 

(Martinsen 2013:111-20, Pedersen 1999:58, Scheel 2013:142 og hermeneutiske (Scheel 

2013:118, 143, Pedersen 1999:59) vinkler til ’god’ sygepleje med det enkelte menneske i 

centrum. 

Kort fortalt henviser fænomenologien til den erfaringsbaserede tradition, hvor opmærksomheden 

er rettet mod verden, som den erfares af det enkelte menneske (Thornquist 2006:19, Martinsen 

2013:111). Man kan sige, at subjektets udlægning af verden er en forudsætning for en forståelse 

af verden og at denne forståelse altid er rettet mod verden med mennesket som en del af den. Det 

betyder, at fænomenologien indtænker mennesket som inkorporeret i verden og aldrig som 

fritstående subjekt. Fænomenologien siges at stamme fra den tyske filosof Edmund Husserl 

(1859-1939), men senere får også den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (se senere i dette 

kapitel og kapitel 8) en særposition i traditionen, da han knytter den menneskelige subjektivitet til 

den levende og sansende krop. Også Heidegger kan siges at være forankret i fænomenologien, 

men samtidig overskrider han linjen mellem fænomenologi og hermeneutik i den forstand, at han 

både opererer med filosofisk fænomenologisk forståelse og med fortolkning af verden 

(Thornkvist 2006). Dele af Heideggers tænkning vil blive yderligere udfoldet i det kommende 

kapitel. 

Hermeneutikken er fortolkningslærens disciplin. Hvor den traditionelle hermeneutik beskæftiger 

sig med tekstnære fortolkninger (Thornquist 2006:164), så beskæftiger den (mere tidssvarende) 

filosofiske hermeneutik sig med menneskers forståelse og fortolkning af verden i en ontologisk 

tænkning (Ibid:20, 160). Nyere filosofisk hermeneutik kan tilskrives den tyske filosof Hans-

Georg Gardamer (1900-2002), der, i lighed med Heidegger, ønsker et opgør med den traditionelle 

hermeneutiks distinktion mellem subjekt og objekt, mellem menneske og omgivelser. Centralt i 

den filosofiske hermeneutik er også opgøret med det frie og autonome subjekt55, sådan som det 

fremstår i oplysningsfilosofien (Ibid:171). I en hermeneutisk forståelse er mennesker, ting og 

natur sammenvævede og dermed i relation til andet og andre. 

55 Begrebet om det frie og autonome subjekt kan tilskrives Immanuel Kant (se tidligere i kapitlet under 
pligtetik). Det frie subjekt henviser til, at den enkelte fungerer autonomt, det vil sige i kraft af sig selv og 
uafhængigt af andre (Gormsen 2006:16)   
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Når jeg inddrager de to traditioner er det for det første for at pointere, at de begge ligger implicit 

som metodiske tilgange i afhandlingen. For det andet fordi afhandlingens tre udvalgte 

omsorgsteoretikere alle, i større eller mindre grad, er koblet til begge traditioner. Jeg vil i det 

følgende beskrive og uddybe et kort udpluk af de tre teoretikeres forståelse af og tilgang til 

omsorgsfænomenet. 

 

3.8 Kari Martinsen: Omsorg som nærvær, relation, sprog og handling 

 
”Sygepleje er omsorg i næstekærligheden for det lidende og syge menneske, hvor fagkundskab og 
nærvær er vævet ind i hinanden, udtrykt i agtelsens sprog” (Martinsen 1996:46) 

 

Kari Martinsens omsorgstænkning er blandt andet inspireret af den danske filosof og teolog Knud 

Ejler Løgstrup (1905-1981), som beskriver omsorg som et moralsk/etisk anliggende, ”funderet i 

livsytringer såsom tillid, åben tale, håb og barmhjertighed, som er kærlighedens og omsorgens 

udtryksformer” (Martinsen 2013:23, 86). Omsorg er ”gøren gennem sygeplejerskens gode 

håndelag og medlevende blik, i hendes deltagende lytten og nærværende tale” (ibid:180). Hun er 

som sådan stedfortrædende for patienten som det menneske, der kommer nødstedte til hjælp 

(ibid:159-62, Stenfeldt 2010:103). Omsorgen er dermed et mellemværende mellem mennesker, i 

dette tilfælde sygeplejersken og den patient, hvis lidelse og liv hun er med til at drage omsorg for. 

I en sådan omsorg er der ikke tale om en ’give-og-tage’ relation, hvor sygeplejersken kan 

forventes at få noget igen. Omsorgen er snarere tænkt som en pligt til at gøre godt  
”i næstekærlighedens tjeneste: Det er ikke mig, der råber på egne vegne. Pligtnormerne råber til 
mig på kærlighedens vegne, i og med de får mig bøjet ned til den konkrete situation, der hvor jeg 
kan se den anden” (ibid:93). 
 

Martinsen kalder omsorg gennem nærvær med patienten for livstydning, forstået på den måde, at 

sygeplejersken sanser56, hvad der er brug for i den konkrete situation. En sådan sansning er 

koblet til sproget gennem patientens fortællinger og sygeplejerskens uddybning af de aktuelle 

behov. Sproget, de sanseerfarede indryk, tidligere erfaringer, færdigheder og holdninger væves 

                                                
56 Martinsen refererer til definitionerne ’højere sanser’ og ’lavere sanser’. De ’lavere’ sanser er 
smagssansen, følesansen og lugtesansen, hvorimod syns- og høresansen er de ’højere’ sanser, da de 
refererer til fornuften. Martinsen går imod denne tankegang og kalder den reduktionistisk i den forstand, at 
alt ikke kan ses, men i stedt kan erkendes gennem de andre sanser (Martinsen 2013:122). Brugen af sanser 
i telepraksis vil blive yderligere uddybet i afhandlingens kapitel 8. 
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sammen til et fagligt skøn. Og det faglige skøn danner baggrund for sygeplejerskens omsorg og 

handlinger (Martinsen 2013:121-30).  

Martinsens forståelse af omsorg inkluderer i høj grad handlinger, vel at mærke de handlinger, der 

foregår i den konkrete relation med patienten og hvor sygeplejersken ’rammer’ en 

helhedsforståelse af situationen (Kirkevold 2006:187). Men det er ikke nok blot at handle; 

handlingen skal være relateret til dagligdagen og det ikke-specialiserede arbejde, som også ligger 

i relationen mellem sygeplejerske og patient: 

”At udnytte sin faglige viden gennem brug af de enkle redskaber, som patienten allerede kender 
fra sin dagligdag, for eksempel klud og ske, er noget af det mest fundamentale i en 
omsorgssituation. Vi bør tilstræbe at gøre en omsorgssituation så enkel som muligt, og ikke bruge 
unødvendigt mange fremmede genstande og ord. Det, vi ofte glemmer, er den ikkespecialiserede 
fagkundskab, som formidles af dagligdags redskaber” (Martinsen 1996:76).  

Omsorgen er dermed knyttet til anvendelsen af ting i den patientrelaterede pleje. Hvordan ting og 

teknologi spiller ind i afhandlingen i Martinsens forståelse af omsorg, vil blive uddybet senere i 

afhandlingen. 

3.9 Katie Eriksson57: At dele og at ’hele’ 

I Katie Erikssons perspektiv er omsorg i sygeplejen at dele: 
”At dele indebærer at være delagtig i, at være med, at deltage. At yde omsorg, at passe og pleje, 

at lære og at lege i betydningen at dele indebærer, at to mennesker, du og jeg, omsorgsgiver og 
patient er delagtige i samme helhed ….” (Eriksson 2013) 

At dele betyder at have noget til fælles, for eksempel ”at dele livet, smerten, sorgen” (Eriksson 

2006:47). Eriksson skelner mellem begreberne sygdom og lidelse, hvor sygdom referer til det rent 

naturvidenskabeligt symptomrelaterede og ’diagnosticerbare’ i en virkelighed, som ofte ”er 

præget af et reduktionistisk syn på mennesket og en overvurdering af teknologien” (Eriksson 

2012:96). I Erikssons perspektiv bør opmærksomheden i stedet rettes mod den enkeltes lidelse, 

hvor ”sygdommen ikke bliver betragtet som et isoleret fænomen, men i en videre forstand, som 

57 Den finsk-svenske sygeplejeteoretiker Katie Eriksson (f. 1943) er den af de tre teoretikere, jeg anvender 
mindst i afhandlingen. Når jeg alligevel fremhæver hendes tilgang til fænomenet omsorg, skyldes det 
hendes litterære samarbejde med Kari Martinsen og eksempelvis deres fælles udlægning af omsorg. Og at 
denne omsorg kræver fysisk tilstedeværelse for at ’lykkes’. For videre læsning om Eriksson se Lindströ, 
Lindholm & Zetterlund (2011:207-33) 
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omfatter hele individet” (Ibid:96). Lidelsen bliver derved ’omformet’ til at omhandle hele 

personen, hvilket forudsætter en holistisk omsorg, hvor både patientens fysiske, psykiske, sociale 

og åndelige behov varetages (Eriksson 2006:73). Omsorg handler i Erikssons perspektiv også om 

pleje som et fysisk element: ”I den gode fysiske pleje indgår berøringen som et vigtigt element. 

Mennesker har behov for at røre ved hinanden” (Eriksson 2013:33). Berøringen indebærer fysisk 

tilstedeværelse, hvor patent og sygeplejerske er i samme rum: ”at kunne tage hånd om hinanden 

på denne måde har altid været et centralt indslag i sygeplejen. At sørge for patientens kropslige 

renlighed og velvære et en af sygeplejerskens primære opgaver” (Ibid:34) 

Mennesket går ikke gennem livet uden lidelse og Erikssons omsorgstænkning  

skelner mellem tre former for lidelse; sygdomslidelse, plejelidelse og livslidelse. Livslidelsen 

refererer til den lidelse, som livet i almindelighed fører med sig i form af livskriser, eksempelvis 

skilsmisse, dødsfald o. a., der påvirker det enkelte menneske. Sygdomslidelsen er relateret til 

selve sygdommen i form af smerter, immobilitet, ensomhed o.a., der besværliggør livet med 

sygdom. Plejelidelse kommer ind i billedet, hvor de aktører, der ellers skulle hjælpe patienten 

igennem sygdommen, ikke ’slår til’ og eventuelt forårsager yderligere lidelse i lidelsen.  

At yde omsorg er, i Erikssons perspektiv, at inkludere alle tre former for lidelse, så de på bedste 

vis forsøges afhjulpet. Omsorgen er at hele, sådan at omsorgen relateres til det hele menneske, 

som dels er en helhed i sig selv og dels er integreret i en større helhed af mennesker. Et sådant 

helhedssyn er afhængig af et etisk, æstetisk og teoretisk funderet praktisk formåen, hvor 

sygeplejersken sanser og viser, at hun kan handle kompetent i omsorgen (ibid:79).  

3.10 Merry Scheel: Omsorg som sprog og handling 

”Omsorg er altid karakteriseret ved at være en bevægelse væk fra en selv … involverer altid 
følelsen af optagethed eller opslugthed og forpligtelse … giver både et sprogligt og kropsligt 
udtryk” (Scheel 1990:84) 

Merry Scheels interaktionelle sygeplejepraksis indrammer omsorgen som moral og relation 

mellem mennesker. Scheel skelner, i lighed med både Martinsen og Eriksson, mellem den 

naturlige omsorg som omsorg mellem mennesker med personlig tilknytning og professionel 

omsorg, hvor sygeplejersken etisk forpligter sig til at yde omsorg til andre. Etisk i den forstand, 

at sygeplejersken professionelt er dedikeret opgaven (Scheel 2013). En sådan omsorg kommer 
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ikke nødvendigvis af sig selv, men bunder i ”det sygeplejefaglige kvalificerende skøn” for at se, 

hvad og hvor, der er behov for omsorg.  

Sådanne behov kan undersøges gennem sproget, som i Scheels perspektiv har en afgørende 

placering og potentiale i omsorgen i forsøget på at hjælpe til det gode liv for patienten (Pedersen 

1999:59, Scheel 2013:176). Gennem sproget i den interpersonelle relation opnår sygeplejersken 

forståelse for patientens situation, hvilket giver mulighed for at udøve et kvalificeret fagligt skøn. 

Og skønnet danner grundlag for relevante sygeplejehandlinger (Scheel 2013:175-181). 

Scheel samler sygeplejen i tre ’handlingstyper’, henholdsvis den moralsk-praktiske, den æstetisk- 

ekspressive og den kognitiv-instrumentelle, som alle udspringer af det skøn, som sygeplejersken 

foretager. Den moralsk praktiske handlingstype er relatere til samfundsvidenskaben og er 

allestedsnærværende i sygeplejen som rettesnor for skønnet og for evaluering af de handlinger, 

som sygeplejersken foretager. Den æstetisk-ekspressive relateres til humanvidenskaben og 

rummer sygeplejerskens selverkendelse og dermed også til en situationel forståelse af 

omverdenen. Den kognitivt-instrumentelle er knyttet til naturvidenskabelig tænkning og fokuserer 

de problemløsende aktiviteter, så sygeplejersken kan handle effektivt og målrettet i situationer, 

hvor det er påkrævet. I Scheels tænkning er alle tre handlingstyper nødvendige, hvis der skal 

udøves en nuanceret omsorg. I de situationer, hvor alle tre handlingstyper er til stede, opererer 

Scheel med et ’frigørende’ potentiale i sygeplejen. Frigørende i den forstand, at ”de giver 

sygepleje og omsorg flere facetter og sygeplejersken flere muligheder for handlekompetence” 

(ibid:133). 

3.11 Fælles referencerum - den sansende krop og menneske-til-menneske relationen 

De tre omsorgsteoretikere har gennem tiden så langt fra har været enige om omsorgens facetter58. 

En gennemgåede uenighed er anvendelsen af forskellige ’teknikker’ til systematisering og 

standardisering af sygeplejehandlinger. Hvor Katie Eriksson allerede i 1970’erne arbejder med 

58 En anden uenighed er religionens ’placering’ i omsorgen. Hvor Martinsen og specielt Erikssons omsorg 
er funderet i den kristne tænkning, så frigør Scheel omsorgen fra religiøs tænkning og påpeger, at 
omsorgen i stedet er etisk og moralsk funderet (Scheel 2013:196). 
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sygeplejeprocessen59, så forkaster henholdsvis Kari Martinsen og Merry Scheel (Scheel 2013:51) 

denne, da de finder den forenklende og instrumentel.  

Fælles for de tre teoretikeres syn på sygepleje er for det første, at omsorgshandlinger udspringer 

af en kropslig tillært praksisviden, som sygeplejersken har opnået over tid. Ikke nødvendigvis 

som en erkendt viden, men snarere som en erfaring, der er ’opsamlet’ gennem oplevelser og 

handlinger, patienters og pårørendes historier, anvendelse af ting i sygeplejen, læsning af 

journaler, samtaler og brug af sanser. Ifølge den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-

1961) er kroppen rum for viden, hvor sanseerfaringen kalder erfaringen op til overfladen 

(Kirkeby 1994:VIII, Thøgersen 2003:52, Merleau-Ponty 1962:). Kroppen, som det levede livs 

’erfaringssamler’, står derfor stærkt i teoretikernes tænkning om videns-tilblivelse og 

sanseerfaring har, i deres perspektiv, en central placering i sygeplejen, hvilket vil blive yderligere 

uddybet i kapitel 8. For det andet at omsorgen er forankret i menneske-til-menneske relation, 

hvor patient og sygeplejerske er til stede i samme rum. Eriksson beskriver ”den gode fysiske 

pleje og berøringen som en essentiel del af omsorgen, da berøring har positiv effekt på patienter 

med uro, angst, smerte” (Eriksson 2006:34). Også Martinsen beskriver, hvordan sanserelaterede 

oplevelser er til stede i sygeplejen og indvirker på omsorgen: ”lugten, smagen og berøringen 

hører til de kropsfunktioner, som er forbundet med fødsel og død, måltider og afføring, skidt og 

renhed, sygdom og sundhed” (Martinsen 2013:122).  

Jeg vil i det følgende undersøge endnu et område, hvor de tre teoretikere har fælles holdning til, 

hvordan sygeplejen skal skaffe sig viden om den verden, hvor omsorgen er (mere eller mindre) til 

stede. 

3.12 Evidens, standardisering, naturvidenskab og omsorgsteori: 

Som understreget ovenfor har dansk sygepleje og omsorgstænkning ikke kun været funderet i den 

human- og samfundsvidenskabelige tænkning. Ofte har sygeplejefaget været defineret som 

59 Sygeplejeprocessen handler om, at sygeplejen skemasættes, så sygeplejersken vurderer et problem ! 
planlægning af relevante sygeplejehandlinger ! udførelse af relevante sygeplejehandlinger ! evaluering 
af proces og resultat. En fornyet vurdering kan danne basis for endnu en ’tur’ i sygeplejeprocessen. 
Eriksson tager senere i sit forfatterskab en anden og mere kritisk holdning til sygeplejeprocessen ud fra 
tanken om, at sygepleje og omsorg udspringer af relationen mellem mennesker og ikke af forskellige 
sygeplejesystemer (Overgaard 1997:32).
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appendiks til lægefaget, som overvejende definerer sig selv som naturvidenskabeligt funderet. 

Dette iboende spændingsfelt mellem humanvidenskab og samfundsvidenskab på den ene side og 

naturvidenskab (sundhedsvidenskab) på den anden side har ofte været debatteret i sygeplejen 

(Scheel 2013:44-7). Et af stridspunkterne har været spørgsmålet om, hvorvidt sygeplejen kan/bør 

hvile på samme evidensgrundlag som lægeverdenens. Evidens, her set som den aktuelt bedste 

viden,60 man har om et givent forhold, ses ofte fremhævet som en nødvendighed i  
”sygeplejens udvikling mod at blive en selvstændig videnskabelig praksisdiciplin, hvor fagets 
udførelse, ledelse og formidling baseres på systematiske studier, refleksion og … klinisk 
forskning … Forskning i klinisk sygepleje og anvendelse af forskningsresultater i beskrivelsen af 
kliniske retningslinjer er derfor fundamentet for sygeplejens udvikling og kvalitet” (Rydahl 
Hansen et al. 2012:80).  

 

Evidens i sygeplejen handler om at anvende forskningsresultater i sygeplejen, hvilket oftest 

inkluderer kvantitativ forskning og naturvidenskabelig tænkning. Resultaterne ekspliciteres 

gennem eksempelvis kliniske retningslinjer, eller, som før nævnt, sygeplejemodeller, som har 

direkte indvirkning på de måder, sygeplejen skaber teori og udfører omsorgshandlinger på.  

Et eksempel på brug af evidens og modeller i omsorgstænkningen er egenomsorgsmodellen61. 

Modellen refererer til den amerikanske sygeplejeteoretiker Dorothea Orem (1914-2007) og er 

ofte anvendt i dansk omsorgsteori. I Orems forståelse af sygeplejens og omsorgens mål er det, at 

hjælpe patienten til størst mulig uafhængighed, et uomgængeligt krav. Målet søges nået ved at 

undersøge og fremme de aktiviteter (egenomsorgskrav), der skal være til stede hos patienten for 

at opretholde både egen sundhed og generelle funktioner som menneske (Orem 1995:103, 191, 

Kirkevold 2006:139-50). Svigter patientens evne til opretholdelse af funktion og sundhed, må 

sygeplejersken træde til som komplementerende i forhold til de funktioner, som patienten ikke 

selv kan varetage. Her skelnes mellem tre niveauer (sygeplejesystemer), dels det ’helt 

kompenserende’, det ’delvist kompenserende’, og det ’støttende/undervisende’ sygeplejesystem. 

Eksempelvis vil den bevidstløse patient, ”der er ude af stand til at udføre egenomsorgshandlinger 

                                                
60 I den medicinske verden inkluderer evidens begrebet Evidence Based Medicine (EBM), hvor gyldighed 
og evidens hviler på evidentia, ’det indlysende’, hentet som bevisførelse gennem kontrollerede kliniske 
undersøgelser (RCT studier) Evidensbaseret medicin defineres som en ”samvittighedsfuld, eksplicit og 
velovervejet anvendelse af den bedste aktuelle viden til at træffe kliniske beslutninger om behandling af 
individuelle patienter” (Sackett et al. 1996). 
61 Orems egenomsorgsmodel har ligheder med Virginia Hendersons sygeplejeproces, som også overordnet 
skematiserer omsorgshandlingerne. De to teoretikere repræsenterer ’den amerikanske skole’, som er 
baseret på en mere naturvidenskabelig og, efter den ’nordiske skoles’ mening, positivistisk tilgang til 
sygeplejens udvikling (Kirkevold 2006:30). 
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… eller mangler evnen til at foretage selvstændige og kontrollerede bevægelser” være at finde i

det helt kompenserende system (ibid:145). En kritik af omsorgsmodellen fra Martinsens, 

Erikssons og Scheels side bunder i tænkningen om, at omsorg og sygepleje som sådan ikke kan 

standardiseres: 
”Værdier som etiske vurderinger og følelser såsom sorg, glæde, smert og lidelse er enten noget, 
som ”blot er der” hvorfor det ikke skal bearbejdes teoretisk, eller det betragtes som subjektive 
individuelle præferencer, som derfor er irrationelle og uvidenskabelige” (Scheel 2013:50, se 
lignende hos Martinsen & Eriksson 2013:91-110). 

Jeg er alligevel inspireret af modellen af flere årsager. For det første på grund af den kritik, som 

modellen har været udsat for og som jeg ser som et resultat af en dikotomisk tænkning indenfor 

omsorgsteori, hvor naturvidenskab adskilles fra omsorgen. For det andet fordi 

egenomsorgstænkningen spiller ind i telemedicinsk praksis som en gennemgående aktør. 

Hvordan og hvor modellen spiller ind i telemedicinsk omsorgspraksis, vil jeg følge op på i 

afhandlingens kapitel 10 og 11. 

Evidensbegrebet, naturvidenskabelig metodik og standardisering står, som ovenfor nævnt, i skarp 

kontrast til de tre mere omsorgsorienterede teoretikeres tilgang til sygepleje. Her opereres med 

frygten for et evidenshieraki, hvor andre forskningsparadigmer og erkendelsesmetoder (og 

dermed virkeligheder), eksempelvis den kvalitative forskning og den metafysiske tilgang til 

mennesker tilsidesættes (Martinsen 2005:20, Martinsen & Eriksson 2013:93, Scheel 2013:220). 

Et presserende spørgsmål i debatten er, hvorvidt omsorg kan evidensbaseres og hvorvidt den 

risikerer at ’teknologiseres’ gennem et positivistisk62 syn på mennesket (Martinsen 2005:39, 

Martinsen & Eriksson 2013:108, Scheel 2013:47-49). Omsorgsteoretikerne retter en kritik mod 

måden, mennesket betragtes på, og pointerer, at sygeplejen havner i et dilemma. Ved at følge 

evidensbaseret viden og forskning i det naturvidenskabelige paradigme kan sygeplejersken være 

en effektiv problemløser, men hun er samtidig ”løst fra de levende menneskelige relationer” 

(ibid:49, Eriksson 2006:86). Tænkningen om den effektive problemløser kolliderer med, at 

relationel sygepleje ikke altid lader sig måle og veje (Martinsen 1998:39), men snarere hviler på 

62 Positivisme er forbundet med påstanden om, at al viden er begrænset til sansedata, at denne viden kun 
kan nås gennem metodisk videnskabelig observation af virkeligheden, og at der kun findes én form for 
videnskabelig erkendelse (den naturvidenskabelige) i en bevisførelse. Erkendelsen opnås gennem 
forskellige målemetoder, som er med til at bekræfte bevisførelsen. Positivisme står i kontrast til det 
’levede livs’ metafysisk, svarende til ’alt det, der ikke kan måles’ (Gyldendals Store Danske 2015).    
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det nævnte sanserelaterede og sprogligt eksplicitte grundlag, hvor sygeplejersken samler sin 

viden frem mod kvalificerede skøn. En sådan tilgang efterlader diskussionen i en gordisk knude; 

fra teoretikernes ståsted skal verden ikke kun måles og vejes gennem eksakt naturvidenskabelige 

tilgange, men omvendt kan naturvidenskaben (og teknologierne i sygeplejen) heller ikke 

diskuteres ud fra andre vinkler end en deterministisk bestemmende vinkel, hvor 

omsorgstænkningen ’kommer til kort’ overfor naturvidenskaben. Det er derfor nødvendigt at gå 

tættere på omsorgsteoretikerne og spørge: 

3.13 Lider sygeplejeteori af omsorgsfetichisme? 

Men inden jeg afslutter beskrivelsen af omsorgsteorier og -teoretikere, er det nødvendigt at 

afklare, hvordan forholdet mellem sygeplejeteori og socioteknisk praksis udarter sig, når det 

beskrives og diskuteres i de sygeplejeteoretiske perspektiver. For hvordan forholder det sig, når 

teknologi og omsorg væves sammen indenfor sygeplejeteori? 

Teknologianvendelse i sygeplejen ses ofte koblet sammen med den ovenfor nævnte 

naturvidenskabelig og instrumentel vinkel til omsorg:  
”At anbefale teknologier eller fremgangsmåder direkte til en bestemt praksis på baggrund af 
forskningsresultater fører til stigende instrumentalisering” (Martinsen & Eriksson: 2013:107)63. 

I et sådant perspektiv er teknologier på ’tålt ophold’ i den teoretiske sygepleje. Brugen af 

teknologier i almindelighed ’tillades’ i sygeplejeteori, men kun i områder, hvor de er 

’nødvendige’ og de skal ”anvendes med omtanke” (Scheel 2013:89). Teknologier forbliver her 

funktionsdefinerede og tænkes kun ind i områder, hvor tilstedeværelsen har været ’godkendt’ 

igennem årtier, eksempelvis i den akutte sygeplejepraksis. Alternativt ses teknologier i sygepleje 

som et vanemæssigt og kropsforlængende stykke værktøj, et ”hjælpemiddel for den menneskelige 

kunnen og handlen, eksempelvis som værktøj, der kan assistere ved bevægelse” (Scheel 2013: 

63 Der kan dog anes en vis ’opblødning’ hos Eriksson omkring anvendelsen af teknologi i sygeplejen: ”At 
tage afstand fra den professionelle omsorg, at fornægte det fagligt uddannede pleje- og 
behandlingspersonales kundskab … kan fortolkes som manglende ansvar for det enkelte menneskes 
muligheder for…. udvikling og sundhed. Ved denne fornægtelse lukkes mennesket ude fra de muligheder 
videnskaben, kundskaben, teknologien og kunsten kan bidrage med ved hjælp af en faglig ånd” (Eriksson 
2006:81). Også Scheel er inde på, at det er situationen, der afgør, hvilke midler, der skal anvendes i 
sygeplejen: ”At afvise videnskab og teknologi i sygeplejen udvikler ikke en menneskelig sygepleje. Det, 
det drejer sig om er at kunne nuancere … afhængig af den sag, det drejer sig om” (Scheel 2013:121). 
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78). Betyder det så, at teknologierne får plads som en vægtig aktør i sygeplejeteori? Egentlig 

ikke, da sygeplejeteorierne er funderet i menneske-til-menneske relationer, der som sådan ikke 

levner plads til menneske-teknologi relationer. Hvordan dette udspiller sig i telepraksis vil jeg 

uddybe løbende i afhandlingen. 

Fetichbegrebet knytter an til ”overdreven ærefrygt”, i dette tilfælde for omsorgstænkning i 

sygeplejen: ”At have en … fetich er at dække sig ind i forhold til de gældende normer og 

standarder …. mens man tilnærmer sig sin konkrete genstand, der derfor holdes i en blind vinkel” 

(Munk, Bengtsen & Ege Møller 2015:14). Et andet begreb, som ofte nævnes sammen med 

fetichbegrebet, er begrebet om tabu. Når noget er tabu, er det helliggjort og unævneligt 

(Gyldendals store Danske 2015), hvilket i nogen omfang kan siges at gøre sig gældende omkring 

omsorgsparadigmet i sygeplejen. Det unævnelige gør sig gældende der, hvor gængse 

omsorgsteorier ikke rammer den virkelighed, som udspiller sig i klinisk sygeplejepraksis, 

eksempelvis i relation til teknologianvendelse. (Hull Frich & Olesen 2915:32).  

 

3.14 Sygepleje, magt og teknologi 

En lignende deterministisk vinkel til teknologianvendelse i sygeplejen ses, hvor teknologi 

beskrives som lejret i en magtrelation, hvor  
”sygeplejersken ved, hvilken magt uhæmmet brug af teknologi kan medføre ….. sygeplejersken i 
den interaktionelle sygeplejepraksis reflekterer derfor til stadighed over magtrelationerne i sin 
interaktion med alle involverede parter i pleje- og omsorgsrelationerne” (Scheel 2006:174).  

 

En sådan tænkning afspejler, at der i nogen grad er lighedstegn mellem en eventuel negativ 

magtudøvelse og brugen af teknologi, hvilket får teknologianvendelse i sygeplejen til at fremstå 

som bekymrende og i værste fald som direkte destabiliserende for relationen mellem mennesker 

ud fra en teknofobisk64 tænkning. Denne vinkel cementerer teknologianvendelse som ’farlig’ i 

sygeplejen og skaber brudflader mellem mennesker og teknologi: ”At bygge humanismen ind i 

teknologien er imidlertid ikke andet end sygepleje som tildækket teknologi” (Martinsen 2013:46).  

Generelt kan siges at teknologi og specifikke teknologiers anvendelse, i såvel klinisk sygepleje, 

sygeplejeteori som i andre omsorgsfag, er underbelyst i litteraturen (Hull Frich & Olesen 

2015:32, Oudshoorn 2008:92, Pols 2012:13) og at brugere af teknologi i klinisk praksis eller i 

                                                
64 Egentlig har jeg har lånt begrebet af filosoffen Finn Olesen, men det anvendes af den belgiske 
teknologifilosof Gilbert Hottois, der definerer Heidegger som teknofob (Verbeek 2005:9).  
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omsorgsuddannelserne ikke kan ’læne sig op ad’ mere nutidig litteratur, der belyser menneske-

teknologi relationen og teknologier implikationer i udtømmende grad.  

3.15 Foreløbig sammenfatning 

I dette kapitel har jeg indtil videre redegjort for, hvordan sygeplejen er med til at konstituere 

praksis som et omsorgsrelateret felt. Omsorgens ontologi, genealogi og uddannelsesperspektiv 

har jeg valgt at gå i dybden med, da disse ’værensmodi’ danner grundlag for nutidig omsorgsteori 

og -handling. I den forbindelse har jeg udvalgt og beskrevet tre nordiske sygeplejeteoretikere og 

deres teorier, der alle har særskilt betydning i sygepleje- og omsorgstænkning. De tre teoretikeres 

syn på omsorg rummer såvel uenigheder, som fælles referencerum, hvor ikke kun menneske-til-

menneske relationen, men også synet på evidens i såvel sygeplejen som sygeplejeforskning har 

betydning. Jeg hæfter mig specielt ved teoretikernes dikotomiske syn på sygeplejeforskning og 

spørger, hvorvidt sygeplejeteori lider af omsorgsfetichisme. Spørgsmålet er relevant, da det 

knytter an til beskrivelse af forskning i sygeplejens ’eget’ område. Men hvordan udmøntes 

sygeplejeforskning i de områder af sygeplejepraksis, hvor omsorg ’gøres’? Det vil jeg gå i 

dybden med i resten af dette kapitel, der afsluttes med en beskrivelse af min egen tilgang til 

forskning i teknologi og omsorg. 

3.16 Omsorgens ’eget’ område 

Omsorg undersøges stort set altid med omsorgens egne ’briller’ i sygeplejeforskningen, hvilket 

udelukkende inkluderer de humane aktører. Hvordan spiller dette ind, når nu klinisk praktisk 

sygepleje er indvævet i og med teknologier af mange forskellige former og kalibre? Et relevant 

spørgsmål, som jeg her vil besvare ud fra min egen formodning. Jeg ser omsorgsforskningen som 

et resultat af forskernes respekt for omsorgens skrøbelige og fine konstruktion, der i sin 

menneskelige tilretning tilgås med ærefrygt og delikatesse. Sat på spidsen taler jeg om en form 

for omsorgsfetichisme i den etablerede omsorgsforskning, idet sygeplejeforskning og -teorier 

ikke (nødvendigvis) stemmer overens med den hverdag, der udspiller sig i ’klinikken’65. Det 

65 Et eksempel er den amerikanske sygeplejeteoretiker Joyce Travelbees teori om, at mennesker skal 
gennemgå en række samspilsfaser, inden en fyldestgørende relation er tilstede: 1. Det indledende møde, 2. 
Tydeliggørelse af personlige identiteter, 3. Empati, 4. Sympati, 5. Gensidig forståelse og kontakt, inden et 
mellemmenneskeligt samspil er realistisk. Sådanne lange kontaktfaser stemmer ikke overens med 
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efterlader sygeplejen i et teoretisk limbo; på den ene side skal sygeplejersken navigere i 

hverdagens praksis, hvilket inkluderer brug af mange forskellige teknologiske artefakter. På den 

anden side er hun ’kun’ udstyret med de teorier, som omhandler den mellemmenneskelige 

kontakt. 

Set ud fra sygeplejeteoretikernes synspunkt, så er der jo ingen af de tre præsenterede teoretikere, 

der har lovet at undersøge eller fordybe sig i menneske-teknologi relationen. Når jeg alligevel ser 

den manglende undersøgelse som problematisk, skyldes det, at teoretikerne problematiserer 

teknologiernes tilstedeværelse, men samtidig ikke ser, at mennesker og teknologi er 

sammenvævede og dermed uadskillelige. Retfærdighedsvis skal det siges, at Kari Martinsen, lig 

de to andre teoretikere, ’nærmer sig’ teknologierne i sundhedspraksis: 

”Det er vigtigt at blive venner med teknologien, så sygeplejersker kan sanse og fornemme noget 
af patientens tilstand via teknologi og robotter. Men robotter bør ikke erstatte pleje og 
menneskeligt nærvær. Vaskerobotter kan f.eks. ikke kende patientens hud ud fra faglig kundskab 
og ræsonnere ud fra den viden. Nogen må holde robotterne i ørerne” (Block Kjeldsen 2016:52).  

Hvordan og hvorvidt venskaber mellem humane og nonhumane aktører udvikles og hvordan 

teknologierne ’holdes i ørerne’ vil løbende blive uddybet løbende i afhandlingen. 

3.17 Fra sygeplejeteori til klinisk praksis: Tur-retur 

Hvordan ser det ud, når vi retter blikket væk fra sygeplejeteori og over i klinisk praksis66? Kan 

man på samme måde sige, at sygeplejen ’lider af’ omsorgsfetichisme? Spørgsmålet er relevant og 

ligger implicit i kapitel 8. Et andet relevant spørgsmål er, hvorvidt sygeplejersker ’lider af’ 

teknofobi i den daglige omgang med teknologiske artefakter? Mit svar er: på ingen måde. 

Sygeplejersker arbejder med teknologier, som i bred forstand er inkluderet i hverdagens praksis. 

Brugen af ’ting’ og teknologi har, i mit perspektiv, altid været en del af sygeplejen, men 

teknologierne generelt og deres implikationer i særdeleshed italesættes kun i mindre grad i 

klinisk praksis.  

Man kan tale om, at hverdagens krav om implementering af teknologi i omsorgspraksis er en 

eksempelvis dagkirurgisk praksis, kortere indlæggelser eller med det stigende antal af ambulante møder i 
sygeplejen. Alligevel er teorien en del af ’omsorgskanonen’ på de fleste sygeplejerskeuddannelser i 
Danmark. 
66 Min viden hviler her på mange års klinisk erfaring og mine empiriske studier i HPF. 
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magtfuld ’størrelse’, der kræver tid og plads (Hasse & Lindsø Andersen 2012:17), hvilket ikke 

nødvendigvis stemmer overens med vilkårene. Forventninger fra ledelser omkring 

sundhedsmedarbejderes deltagelse i innovative processer og samtidig undgå fejl67, resonerer ikke 

nødvendigvis med sundhedsmedarbejderes hverdag. Samtidig melder spørgsmål fra brugerne om 

teknologier, deres anvendelse og implikationer sig ofte først efter et stykke tid. Man kan sige, at 

både positive og negative konsekvenser har latenstid, inden de viser sig. Hvordan teknologi er 

med til at omforme relationer, tid og rum og magtforhold og hvordan omsorg inkluderes og 

’gøres’ i relationen mellem teknologier og mennesker, vil jeg løbende redegøre for gennem 

afhandlingen. For nuværende vil jeg konkretisere, hvordan jeg ser forholdet mellem omsorg og 

teknologi. 

3.18 Min tilgang til forskning i teknologi og omsorg 

Konstellationen teknologi og omsorg er som nævnt ny i sygeplejeteoretisk sammenhæng og de to 

’bestanddele’ har, som nævnt, ingen markante fællesnævnere i litteraturen. Det er derfor vigtigt 

for mig i denne afhandling, at sygeplejen, hverken i teori eller praksis, lukker sig omkring sig 

selv i diskussionen af teknologier, deres anvendelse og implikationer. Jeg ønsker at pointere, at 

der er andet og mere på spil i sygeplejen, når teknologier anses for ’farlige’, ties ihjel eller 

afsondres fra humanvidenskaben i sygeplejen. Når sygeplejeteorier ikke omhandler menneske-

teknologi relationen er det som nævnt udtryk for, at omsorgsteoretikerne ikke har blik for de 

mange teknologier, der er til stede og som har forskellige implikationer i klinisk sygeplejepraksis. 

I Latours perspektiv er det kun muligt at følge ’rene’ menneskelige relationer i få sekunder eller 

minutter, før teknologier gør sig bemærkede, men samtidig omtaler vi dem ikke: 

”Objekter eksisterer naturligvis, men man vier dem aldrig en tanke, en social tanke. Som ydmyge 
tjenere lever de i et randområde, hvor de forretter hovedparten af arbejdet, men uden på nogen 
måde som sådan at være repræsenteret” (Latour 2008:97). 

Mit mål er ikke at skabe en kritisk negativ eller dekonstruktiv tilgang til, hvad sygeplejefaget, -

sagen eller sygeplejeteori er eller kan. Jeg ønsker heller ikke at forkaste de sygeplejeteoretikere 

67 Her refereres til Høyrup & Andersen, der beskriver sundhedssystemet som en ”High reliability 
Organization”, der ”stræber efter fejlfri arbejdsydelser til trods for, at organisationen fungerer under 
risikable … betingelser, hvor konsekvenser af fejl kan være katastrofale” (Høyrup & Andersen 2012:120). 
Et eksempel er, når en elektronisk patientjournal på forskellig vis ’går ned’, så sundhedsmedarbejdere ikke 
kan tilgå patientdata.  
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(eller sygeplejeteorier), som danner grundlag for sygeplejerskers grundlæggende viden om 

relationer mellem mennesker. Jeg er snarere stemt for en ikonoklastisk tilgang til omsorgsteori. 

Og ved at ’stå på skuldrene’ at teorierne, vil jeg række ud mod et mere heterogent billede af 

sygeplejepraksis. Jeg ønsker at gå nye veje ved at inkludere STS forskning i sygeplejen og i 

omsorgsforskningen. I et bredere perspektiv ser jeg afhandlingens fokuspunkter som et forsøg på 

at gøre omsorg for omsorgen, netop fordi STS som ny tilgang skaber mulighed for beskrivelse af 

nye og anderledes ’opmærksomhedsfelter’ (Latour 2004:231), der har relevans for omsorgen. 

 

3.19 Mit omsorgsperspektiv 

Dette forsøg på at drage ’omsorg for omsorgen’ leder hen imod et presserende spørgsmål: vil jeg 

kunne konkretisere mit omsorgsperspektiv i et egentligt forsøg på at begrebsliggøre og dermed 

definere fænomenet omsorg? Svaret er, for nuværende: nej. I et ANT perspektiv fremstår omsorg 

i sygeplejen som langt mere uregerligt felt, end de mere etablerede omsorgsteorier lader ane. Mit 

perspektiv er, at omsorg er et interdisciplinært, sansebaseret, relationelt og kontekstuelt betinget 

område, hvor handlinger og materialitet er med til at skabe, vedligeholde og omforme omsorgen. 

Omsorg handler derfor om ”at få helheden til at fungere …. at rykke om, tilpasse og indordne” 

(Hasse & Wallace 2014:88) i dette tilfælde sygeplejen for på den måde at være med til at skabe 

det gode liv68 for patienten. Derfor kan omsorg bedre forklares som ”persistent tinkering in a 

world of complexity, ambivalence and shifting tensions”69 (Moser & Pols 2010:12).  

 

                                                

68 Lad os tage et kig ind i afhandlingens empiriske felt, hvor sygeplejerskerne vendinger som ”at gøre det 
godt for patienten” eller ”de skal vide, at jeg vil dem det godt” (sygeplejerske 9). Teoretisk er denne 
tænkning funderet i De sygeplejeetiske retningslinjer i forhold til fænomenet velvære, som er �en tilstand 
af at føle sig godt tilpas. Velvære kan være fra korte øjeblikke af lettelse, lindring og trøst, til langsigtet 
velvære, forstået som optimal sundhed og livskvalitet, hvor idealet er ”det gode liv”. Velvære betragtes 
som et overordnet mål med al sygepleje. Sygeplejen bidrager til at understøtte patienters egne tiltag for at 
opnå velvære (Dansk Sygeplejeråd 2014:5). I praksis er velvære det mål, sygeplejersken stræber efter og 
midlet til at nå målet er omsorg.  

69Mit omsorgsperspektiv skal ikke forstås ud fra en relativistisk vinkel; omsorg i sygeplejepraksis et ikke 
hentet ud af den blå luft, men vil altid være funderet i den teoretiske viden, som sygeplejersken har 
indhentet gennem uddannelse. Her skelner jeg ikke mellem uddannelse ’på skolebænken’ og uddannelse i 
praksis. Jeg ser snarere sygeplejepraksis som livslang uddannelse, blandt andet hentet gennem 
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En sådan omsorgsdefinition leder hen mod, at min sygeplejeforskning i omsorg og i 

telemedicinsk praksis rummer en forståelse af, at ”de fænomener, der studeres, altid er et væv af 

kultur og biologi, et netværk af mennesker og genstande” (Ploug Hansen 2000:32). Det betyder, 

at fænomenet omsorg fremstår som et ’vagt’ begreb (se kapitel 2), da omsorgen ikke er noget i 

sig selv; den skal ses i den relation, som den er en del af og fremstår kun i kraft af sin relation til 

andre aktører. Som jeg tidligere har påpeget, er disse andre aktører både humane og non humane. 

Og disse aktører har forunderlige evner til forandring i de lokale praksisser, hvilket det følgende 

kapitel vil handle om: hvordan teknologier som telemedicin debuterer som forandringsagenter i 

omsorgspraksis.  

3.20 Endelig sammenfatning 

Under overskriften ’omsorgens eget område’ har jeg pointeret, at omsorg næsten altid undersøges 

ud fra humane perspektiver på trods af, at sygepleje og omsorg er indvævet i og med teknologier 

i klinisk sygeplejepraksis. I et forsøg på omsorg for omsorgen argumenterer jeg for, at den 

manglende opmærksomhed skaber et vidensmæssigt limbo, da menneske-teknologi ’vævningen’ 

er underbelyst i litteraturen. Kapitlet afrundes med mit forsøg på at operationalisere en egentlig 

omsorgsdefinition, men jeg må konstatere, at omsorgen er ’uregerlig’, relationelt betinget og ikke 

kan etableres uden både humane og nonhumane aktører. Jeg konkluderer, at omsorgen 

”inkluderer et væv af kultur og biologi, et netværk af mennesker og genstande” (Ploug Hansen 

2000:32), hvilket knytter an til næste kapitels fokus på teknologi som aktør i omsorgspraksis. Det 

kommende kapitel omhandler derfor, hvad teknologi(er), her telemedicin, ’er’, hvordan de forstås 

og efterfølgende hvordan de ’gøres’ i telemedicinsk praksis. 

’hverdagslæring’, (svarende til ’god’ sygepleje eller ’best practice’, (se Mainz & Mainz 2013), som 
kontinuerligt finder sted i sygeplejen. 
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Kapitel 4:  Telemedicin 

 

Min mor sidder med sin computer ved skrivebordet. Skærmbilledet viser hjemmesiden til 

sundhedsportalen Sundhed.dk, som jeg netop har introduceret hende til, så hun kan danne sig et 

overblik over de helbredsdata, som hendes egen læge, hospitaler og laboratorier er i besiddelse af. 

Eksempelvis udskrifter fra indlæggelser, samtaler hos lægen og aftaler med sygeplejersken i 

lægens praksis. Min mor har, siden det stort set var muligt i Danmark, været ’på nettet’ og søgt 

information om blandt andet sundhed og sygdom gennem forskellige databaser. Viden gennem 

nye medier er således ikke nyt for hende70, men alligevel driller databasen. Hvordan er det lige, at 

man finder sine blodprøver, henvisninger og undersøgelsessvar? Efter at have gentaget 

informationen (uden jeg selv er ’god’ i brugen af platformen, da jeg også selv skal lede i for at 

finde det ønskede), er min mor inde for at tjekke egne data. Det slår mig, at databasen er endnu 

en måde at bedrive telemedicin på, hvis vi anvender Dansk Center for Klinisk Telemedicins 

definition 71 på området: 
”Telemedicin defineres som ”digitalt understøttet sundhedsfaglig ydelse over afstand”. 
Ydelser kan være diagnosticering, behandling og forebyggelse af sygdomme. Telemedicin 
handler om nye leverancemetoder og rollefordelinger…”. (Dansk Selskab for Klinisk 
Telemedicin 2013) 
 

Men hvad fortæller denne definitionen af fænomenet telemedicin? For det første, at telemedicin 

inkluderer et stort felt af teknologiske entiteter og ydelser, der alle muliggør, at patienter og 

sundhedsprofessionelle ikke er til stede i det samme rum og på samme tid i forbindelse med pleje 

                                                
70 Min mor er nu en ældre dame på 86 år. På trods af, at hun som den første i familien ’gik på nettet’, er 
det ikke altid, at brugen af nettet vækker glæde og skaber overblik. Dels fordi databaser i hendes øjne ikke 
er overskuelige (intuitive) at gå til. Dels fordi de ikke altid er nødvendige i hverdagen; det er ofte lettere at 
lave en aftale med den praktiserende læges sekretær og at møde op i konsultationen end at skulle guides af 
andre for at få overblik over netbaserede entiteter.  

71 Et internationalt bud på en definition af telemedicin refererer til WHO: “The delivery of health care 
services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and 
communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention 
of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, 
all in the interests of advancing the health of individuals and their communities”. Definitionen er bredere 
end Dansk Center for Klinisk Telemedicins definition, i den forstand, at den for det første eksplicit 
inkluderer andre sundhedsprofessionelle end læger. For det andet inkluderer den forskning og evaluering 
af arbejdet med telemedicin. 
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og behandling (Oudshoorn 2008:124, Malone 2003:2317).  

For det andet at disse teknologiske entiteter er med til at definere nye måder at ’levere’ ydelser, 

der alle kan relateres til det lægefaglige speciale.  

Definitionen på telemedicin refererer i ovenstående citat til et medicinsk fagligt selskab, hvor 

telemedicin diskuteres i en lukket kreds. Men når jeg gerne vil trække diskussionen over i andre 

fora, er det af flere grunde. For det første at telemedicin, som nævnt i indledningen, antager en 

større og større rolle i den sundhedsfaglige og politiske diskurs, hvor forventninger til det 

telemedicinske potentiale lægger grunden til fremtidige telemedicinske projekter og til yderligere 

brug af teleteknologiske entiteter på landsplan (Sundhedsstyrelsen 2016). For det andet at omsorg 

er vævet ind i telemedicinsk praksis, hvor andre sundhedsmedarbejdere end læger deltager, 

hvilket berettiger til ovennævnte diskussion om, hvad telemedicin ’er’ i forskellige 

sammenhænge. 

 

I dette kapitel vil jeg derfor introducere forskellige måder, som telemedicin forstås og italesættes 

på. Dernæst vil jeg introducere og diskutere begreberne teleomsorg og telepraksis som centrale 

elementer i afhandlingen. Først på et mere generelt plan og derefter, i det følgende kapitel, i 

Horsens på forkant som specifik praksis. Til sidst vil jeg beskrive og diskutere relevante dele af 

den teknologiske ’verden’, som telemedicin er en del af. Jeg trækker her på Heideggers og 

Latours teknologiforståelser, der viser to forskellige, men beslægtede måder at beskue teknologi 

fra, som begge refererer til forskellige former for teknologisk ’væren’ (Riis 2016:289, Schiølin 

2013:2-15). Kapitlet bidrager i diskussionen om, hvordan teknologi og omsorg er relateret og om 

fælles udgangspunkter til forståelse af disse relationer. Men først vil jeg åbne for udredningen af, 

hvad telemedicin ’er’, hvad den ’gør’ og senere hvordan teknologier teoretisk kan forstås ud fra 

de nævnte filosofiske og sociotekniske vinkler. 

 

4.1 Hvad er telemedicin 

Etymologisk udspringer begrebet telemedicin af tele og medicin. Som sådan almindelige ord, der 

ofte bruges i hverdagssproget. Medicin handler om medikamentelle behandlingsformer 

(Medicin.dk 2015) og det lægelige medicinske arbejde i almindelighed. Men når telemedicin kun 

tilskrives en relation til det lægelige speciale, stemmer det ikke overens med, at ”også diagnostik, 

behandling, rehabilitering … og forebyggelse” inkluderes i ydelsen (Langstrup 2014:216); andre 
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sundhedsmedarbejdere er således også knyttet til telemedicins praksis, men nærmere hvem og 

hvad, der  medkonstituerer den telemedicinske praksis, vil blive uddybet løbende i afhandlingen. 

Tele betyder, på græsk, fjern (litteratur) og koblet med medicin kan man tale om, at ’noget 

medicinsk ses på afstand’. Det betyder, at telemedicin ikke nødvendigvis er knyttet til 

teknologiske (digitale) entiteter i gængs forstand, da røgsignaler, morsesignaler og gule 

karantæneflag og andre ikke-digitale meddelelser også gennem tiden har signaleret om sundhed 

og sygdom over afstand (Hull Frich & Olesen 2015:26, Langstrup 2014:218, Bossen & Aaløkke 

Ballegaard 2014:7).  Imidlertid kobles tele ofte i hverdagssproget til synet; television og dermed 

inkluderes også tv-signaler, bevægelige billeder, skærme, højtalere og tilhørende lyd i en 

stereotyp beskrivelse af telemedicin som en udelukkende skærmbaseret og digital entitet. En 

gennemgang af forskellige telemedicinske projekter viser imidlertid, at telemedicin skal forstås 

langt bredere, da også telefonsamtaler, breve, IPads, E-mails, informationspjecer, 

sundhedsdatabaser, sensorer, fotos, online monitorering o.a. er inkluderet i ydelsen (Ibid:6, 

MedCom 2015, Langstrup 2014:219), hvilket min mors telemedicinske tilgang også lader ane. 

4.2 Telemedicinens hvem, hvad, hvor og hvornår  

Telemedicinens hvornår refererer til, at tid som fænomen er inkluderet i telemedicinsk praksis. 

For det første i form af den aftale telemedicinske konsultation, hvor sygeplejerske og patient er i 

kontakt. For det andet som tid, der strækker sig tilbage i tiden, da data refererer til noget, der 

allerede er ’sket’. Eksempelvis til allerede målte blodsukre eller blodtryk. Sådanne data rækker 

ind i fremtiden og danner grundlag for videre omsorg og behandling i telemedicinsk praksis. 

Ydermere gør telemedicin det muligt at følge datastrømmen tilbage i tid for på den måde at skabe 

overblik over relevante data (Oudshoorn 2008:91-123). Tid som begreb og som fænomen har stor 

betydning i telepraksis og vil blive undersøgt løbende i afhandlingen.  

Det telemedicinske hvor inkluderes nye steder i fortællingen. Lektor i Informationsvidenskab, 

Henriette Langstrup tilføjer en ændret omsorgsgeografi til det telemedicinske 

forståelsesspektrum, da telemedicin netop bryder med generelle forståelser af, hvor, hvordan og 

gennem hvad pleje, omsorg og behandling finder sted (Ibid:215). Eksempelvis har den 

teknologiske infrastruktur en del at ’sige’ i det telemedicinske netværk, hvor også andre både 
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menneskelige og teknologiske aktører skal tages ’i ed’. Telemedicin fordrer, at hjemmet har 

velfungerende teknologiske netværk som internet, mobilforbindelse, faste telefonkabler og 

elektricitet, for at kunne fungere. Samtidig fordrer telemedicin, at sygeplejersker, læger, andre 

omsorgspersoner, eventuelle pårørende og patient kan håndtere teknologien på adækvate måder 

og at brugerne ved, hvordan de skal agere, hvis teknologien sætter ud (Hasse & Wallace 2014:94, 

Hasse & Andersen 2012:16). En sådan handleviden knytter an til en beskrivelse af, hvem der som 

patienter får tilbudt telemedicinske løsninger i hverdagen. 

  

De patienter, der oftest stifter bekendtskab med telemedicin, er patienter med kroniske lidelser 

som diabetes, kroniske sår, hjerteproblemer, KOL og/eller andre medicinske lidelser, der alle 

kræver intensiveret opmærksomhed. For nuværende inddrages også andre grupper af patienter på 

den danske telescene såsom gravide med problematiske graviditeter, forældre til præmature børn, 

patienter med psykiatriske lidelser, patienter med cancer og andre, som skønnes at have gavn af 

ydelsen i hjemmet (Hull Frich & Olesen 2015:26, Pols 2012:27). Skøn, som både politikere, 

ledelser i sundhedspraksis og i stigende grad også sundhedsmedarbejdere gerne vil være med til 

at diskutere og sætte fingeraftryk på72. Hvem der skønner, hvordan der skønnes og hvordan 

inklusionen af patienter ’spænder af’ i telemedicinsk praksis, vil løbende blive undersøgt i 

afhandlingens 2. del. For nuværende vil jeg, ved at tilføje sidstnævnte hvordan til 

omsorgsgeografien, undersøge den diskursive praksis, sådan som den udspiller sig i relation til 

telemedicin. De måder, som telemedicin diskuteres på, er med til at sætte fokus på, hvordan 

fremtidens telemedicinske praksis bygges op og udmøntes i sundhedssystemet 

4.3 Telemedicin som diskurs 

Da telemedicin som nævnt er en fremtrædende aktør i den sundhedspolitiske debat om 

samfundsmæssige udfordringer, er det relevant at undersøge et mindre udpluk af de ofte 

polariserede vinkler på kontinuet, som er med til at definere telemedicin i sundhedspraksis. 

Igennem det sidste årti er diskussioner omkring anvendelse af telemedicin i sundhedspraksis 

intensiveret. Mange ord er i spil i disse diskussioner, hvor telemedicin enten fremstår dystopisk 

som en risikofaktor (Bossen & Aaløkke Ballegaard 2014:7), her med reference til forskellige 

utilsigtede konsekvenser som mistolkning af data og en mulig øget dødelighed, når telemedicin 

                                                
72 Se eksempelvis Digitaliseringsstyrelsens Strategier for Digital Velfærd (2016) 
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anvendes i praksis: ”Vi troede faktisk ikke, der var en reel forskel mellem vores testpersoner og 

kontrolgruppen. Men kigger vi på antallet af døde i studieperioden, er der otte, der er døde i 

telemedicingruppen73, mens kun en enkelt døde i kontrolgruppen” (Lorenzen 2016). Eller som i 

de fleste tilfælde, knyttet til mindre fatale spørgsmål om, hvorvidt anvendelse af telemedicin 

risikerer at ’udhule’ relationen mellem patient og sundhedsprofessionelle eller hvorvidt patienten 

vil blive udskrevet for tidligt til hjemmet? (Bossen & Aaløkke Ballegaard 2014:8).  

En anden (og langt oftere ekspliciteret) vinkel til telemedicin rummer en utopisk tiltro til 

telemedicinens ’evner’ som problemløser: ”Vi kan gøre det samme i folks eget hjem, som vi kan 

på hospitalet, for stort set alle kroniske lidelser. Kan man løfte bare halvdelen af patientbyrden ud 

i folks eget hjem, er det jo helt tydeligt, at der er lagt op til en voldsom fejldimensionering af 

sygehussektoren” (Stage 2010:3). De to udsagn gør det tydeligt, at forskellige fortællinger om 

telemedicin har vidt forskellige vinkler til og forståelse af, hvad en bestemt teknologi kan udrette 

i forbindelse med anvendelse. Og specielt det sidste citat kalder på det samme spørgsmål, som 

jeg tidligere i afhandlingen stillede til omsorgspraksis:  

4.4 Lider telemedicinsk diskurs af teknologifetichisme? 

Ved at gå dybere ind i litteraturen, er det også muligt at afklare, hvordan kendsgerninger 

produceres i telemedicinsk diskurs: 
”Telemedicin bærer kimen til at facilitere servicetransformationer, der kan flytte vores 
nuværende sundhedsvæsen fra et i overvejende grad reaktivt, kontaktbaseret 
hospitalsparadigme hen mod en borgercentrisk-sundhedsmodel, der er ”designet” til at være 
langt mere proaktiv, enstrenget og virtualiseret” (Phanareth 2013:812).  

At telemedicin kan flytte sundhedsvæsnet fra noget reaktivt (her: gammeldags) og frem mod det 

mere tidssvarende ’borgeren i centrum’ (Krag 2013) i alle henseender, er med til at skabe en 

forventning om, at en teknologi som telemedicinen, som vision og som teknologisk fremskridt, 

har potentiale som problemløser i fremtidens sundhedssystem. Ydermere nyder telemedicin stor 

73 Citatet stammer fra evalueringen af et telemedicinsk projekt for patienter med diabetiske fodsår i 
Region Syddanmark 2016. I projektet blev der konstateret en markant overdødelighed i den gruppe af 
patienter, der befandt sig i interventionsgruppen (og blev telemedicinsk vurderet) i forhold til de patienter, 
der befandt sig i kontrolgruppen og ikke modtog telemedicinske ydelse. I dette tilfælde bestod ydelse i, at 
hjemmesygeplejersker tog billeder af fodsårerne. Billederne blev derefter sendt til lægelige specialister 
indenfor området (Lorenzen 2016). 
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politisk bevågenhed, hvilket illustreres af dette citat, hvor patienten, i kraft af telemedicin, er i 

stand til at forblive i eget hjem:  
”Telemedicin muliggør blandt andet behandling og overvågning i patientens eget hjem i 
trygge rammer med kontakt til specialister og bedre mulighed for behandlings- og 
plejeforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksislæger” (Dansk Folkeparti 2011:20).  
 

I citatet fremhæves det, at patienten er tryg, når han anvender telemedicin og i lyset af 

ovenstående er det vanskeligt at forbliver kritisk overfor den telemedicinske vision, da den ’på 

papiret’ gør sundhedssystemet mere effektivt og patienten gladere.  

Jeg inspireres her af forventningssociologien74, hvis primære fokus er at vise hvordan 

forventninger til fremtiden former nutiden. Forventninger er konstitutive og de kan anvendes som 

ressourcer, fordi de legitimerer og forsvarer bestemte handlinger og argumenter. De er med til at 

skaffe bevågenhed og bevillinger, og de understøtter politisk og ledelsesmæssig 

beslutningstagning, fordi de er med til at reducere usikkerhed: “Visions drive technical and 

scientific activity, warranting the production of measurements, calculations, material tests, pilot 

projects and models” (Borup et al. 2006:286). Sådanne økonomiske mål og målinger inkluderes i 

de telemedicinske visioner i form af kalkuler omkring besparelser på trods af, at telemedicin kun 

i mindre målestok er ’rullet ud’ i dansk sundhedspraksis (Lorenzen 2016). Alene ved 

ibrugtagningen af det kommende ’supersygehus’ på Fyn, Nyt OUH75, regner man med at kunne 

reducere sengeantallet med en tredjedel, da telemedicin forventes at kunne være med til at 

forhindre indlæggelser og genindlæggelser (Marfelt & Andersen 2012:1). I en sådan tænkning 

fremstår telemedicin for nogle som et quick-fix, det vil sige en nem løsning (eller løsningen), der 

umiddelbart kan indføres uden at sundhedssystemet og omsorgspraksis ændres i nævneværdig 

grad (Oudshoorn 2008:124, Hasse & Tafdrup 2013:304).  

I et ANT perspektiv vil man kunne sige, at sociale repræsentanter translativt er med til at gøre 

telemedicin større og stærkere gennem mobilisering af kendsgerninger: ”Kendsgerninger er 

ordner, der gradvist kæmpes ind i en verden, som ikke nødvendigvis spiller med. Kendsgerninger 

eksisterer kun i og i kraft af netværk af aktører og materialer” (Blok & Elgaard 2008:50). Latours 

                                                
74 Forventningssociologien refererer til den amerikanske sociolog Nik Brown (f. år ukendt) og den 
engelske sociologiprofessor Mike Micheal (f.år. ukendt), hvis arbejde fra 2003: ”A Sociology of 
Expectations: Retrospecting Prospects and Prospecting Retrospects” er et af de mere kendte. Den danske 
Lektor i Science og Technology Studies, Maja Horst bidrager også til undersøgelse og beskrivelse af 
forventningers rolle i teknologirelaterede sammenhænge (Horst 2007) 
75 Nyt OUH, det nye Odense Universitetshospital, forventes at kunne tages i brug i 2022 
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ord om, at ”kendsgerninger drejer sig …. om logistik snarere end logik” (Ibid:50) er dermed også 

gældende i og for telemedicinske visioner og praksis; det handler om at være på det rette sted på 

det rette tidspunkt i den forstand, at en positiv diskurs på det rigtige tidspunkt er med til at forme 

fremtidig brug af telemedicin og dermed også fremtidens sundhedssystem i almindelighed.  

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt telemedicinsk diskurs lider af teknologifetichisme, må det 

forstås som et åbent spørgsmål, hvor læseren kan ’tænke med’. Men i mit perspektiv opstår 

teknologifetichisme ikke kun diskursivt, men også i de handlinger, der udføres for at holde den 

telemedicinske praksis ’kørende’, hvilket kan uddrages af følgende citat: ”Alle 

(teknologidesignere og brugere) ved, det ikke passer at teknologier udelukkende gør os mere 

effektive … men vi handler alligevel … som om de gør os mere forudsigelige og effektive” 

(Hasse & Tafdrup 2012:305). En del forskning viser, at negative (eller mere afventende) 

forventninger og holdninger til teknologianvendelse i sundhedspraksis er på ’tålt ophold’, og at 

kritiske røster ofte følges op af bemærkninger om manglende nytænkning, samarbejdsvilje eller 

tendens til bagstræberiskhed (Holm-Pedersen 2011:23). Men da sundhedsmedarbejdere allerede 

arbejder med telemedicin i omsorgspraksis, men ikke nødvendigvis italesætter implikationer ved 

brugen, kan man tale om, at også medarbejdere deltager i fetichering og tabuisering på trods af, at 

den egentlige beslutning om den telemedicinske anvendelse ikke kan tilskrives medarbejderne 

(Hasse & Tafdrup 2013:311).  

Jeg vil derfor i resten af afhandlingen bestræbe mig på at ’give stemme’ til forskellige aktører 

med forskellige tilgange til telemedicin og således også til den omsorg, der udføres i 

telemedicinsk regi. Men omsorg er ikke omsorg i gængs forstand, når den udfoldes i telepraksis. I 

det følgende vil jeg derfor undersøge og beskrive begrebet teleomsorg, sådan som det fremstår i 

den telemedicinske diskurs. 

4.5 Teleomsorg: Omsorg i telepraksis 

”Telecare is an umbrella term referring to the technical devices and professional practices applied 
in ’care at a distance’, care that supports chronical ill people living at home” (Pols 2010:11). 
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Sådan udtrykker den hollandske professor i antropologi Jeanette Pols (f. 1966) sig om begrebet 

telecare. Jeg har her med en relationel pendant til det ’medicinske’ begreb telemedicin at gøre, 

men hvor telemedicin som nævnt ofte refererer til de lægelige ydelser, så refererer telecare til 

andre ”carers” (Ibid) arbejde i telepraksis, ofte personificeret gennem sygeplejerskers arbejde 

(Oudshoorn 2008:4). Begrebet teleomsorg synes udledt af det engelske telecare og er inkluderet i 

dansk sprogbrug sideløbende med, at telemedicin er introduceret i det danske sundhedssystem. 

Også andre termer som telesundhed, teletryghed etc. dækker samværet mellem patient og 

sygeplejerske over afstand og medieret af en eller anden form for kommunikationsteknologi 

(Netplan Care 2016:1). Og, analog med det mere gængse omsorgsbegreb, ligger der i det 

diskursive telemedicinske felt en tro på, at ’vi alle ved, hvad vi snakker om’, når begrebet 

teleomsorg dukker op. Dette er langt fra tilfældet, da begrebet oversættes forskelligt i 

sundhedspraksis, alt efter hvor det anvendes. Eksempelvis relateres telecare nogle steder til den 

telemedicinske entitet og dermed ikke til den mellemmenneskelige ’ydelse på afstand’, der ellers 

kendetegner begrebet:  

”In Northshire, telecare is defined as the hub plus a minimum of two from a range of 
devices: pendant alarm, smoke detector, fall detector, gas detector, flood detector, bed 
sensor, medication dispenser, door sensor, refrigerator monitor etc.” (Roberts & Mort 
2009).  

Andre steder, eksempelvis i Holland, varetages teleomsorgen af telemedarbejdere, der ikke 

nødvendigvis er sygeplejersker, men også kan være ”medical assistants” (Oudshoorn 2008:94) i 

call-centre, der, til forskel fra dansk telepraksis, er åbne døgnet rundt (Ibid:26). Spørgsmål om 

hvornår, hvem eller hvad der kerer sig, når begrebet telecare anvendes, har med andre ord ikke et 

entydigt svar i litteraturen. 

Et andet spørgsmål, der trænger sig på i telepraksis, er, hvor teleomsorgen udspiller sig. I kraft af, 

at telemedicinske entiteter er med til at ’fjerne’ patienten fra hospitalerne og i stedet placere dem 

enten i hjemmet eller andre steder, hvor telemedicinsk praksis kan udspille sig, så ændres også 

’nærheden’ til patienten i den ellers kendte ansigt-til-ansigt relation (Oudshoorn 2008:124-41, 

Pols 2012:25-42). Hospitalets ambulatoriebaserede praksis erstattes af en mere ustruktureret 

’syn’, da patienten lige så godt kan sidde i bikini på terrassen, på et kontor på arbejde eller i bilen, 

mens han er i kontakt med sundhedssystemet.  

Samtidig lukker telemedicin for sygeplejersken blackboxede forventning om, at patienten kan 
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sanses i fuld udstrækning og på nært hold. Brugen af sanser, som fremhævet af de tre 

omsorgsteoretikere Kari Martinsen, Merry Scheel og Katie Eriksson i sidste kapitel, er essentiel i 

omsorgspraksis, idet sanserne er med til at kvalificere sygeplejerskens’ blik’ på patienten, da 

patienten nok kan ses og høres i et vist omfang, men ikke lugtes eller mærkes (Lynge Esbensen & 

Gars Jensen 2012:133-45). Brugen af sanser er derfor med til at sætte begrebet teleomsorg til 

diskussion, da det sanserelaterede er med til at kvalificere skønnet og det kliniske blik frem mod 

at udføre den ’gode’ omsorg i situation.  

4.6 Den ’gode’ teleomsorg 

Men hvad er egentlig ’god’ teleomsorg? I professor Jeanette Pols’ (f. 1966) tænkning er god 

sygepleje på afstand bestemt ud fra de værdiladede normer, der definerer ’god sygepleje’ i 

almindelighed, kombineret med direktiver for, hvad man kan gøre og hvordan man kan gøre for 

at tilgodese patientens behov i den sociomaterielle praksis bedst muligt (Pols 2012:45). 

Eksempelvis ved at ringe patienten op, når ’unormale’ patientdata dukker op i den telemedicinske 

entitet. Lignende kan findes hos Nelly Oudshoorn, der også pointerer, at teleomsorgen ikke kun 

kan relateres til sygeplejerskens eller lægens funktion, men også til patienten, pårørende og 

telemedicinske entiteter i den forstand, at de er med til at gøre omsorgen, når teleteknologien 

anvendes i praksis (Oudshoorn 2008:4). 

Umiddelbart er det svært at argumentere mod, at teleomsorg er en vigtig pointe i telemedicinsk 

praksis, sådan som den fremstilles hos de to. Når jeg alligevel i det følgende ønsker at 

videretænke teleomsorgsbegrebet, skyldes det, at jeg ikke finder det dækkende for det heterogene 

netværk, som telemedicinsk omsorgspraksis må siges at være. Jeg vil derfor komme med mit bud 

på en oversættelse af teleomsorg i det følgende afsnit, hvor også Oudshoorns begreb om 

delegering af omsorgen er til diskussion.  

4.7 Telepraksis: om hvordan jeg oversætter teleomsorg 

I Oudshoorns forståelse rummer teleomsorg en delegering af omsorgen (Oudshoorn 2008:9,11) 
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til de implicerede aktører i den forstand, at andre og andet end den eller de tiltænkte 

omsorgsgivere bliver pålagt omsorgsrollen76 (Ibid:147). Delegering henviser til ”overdragelse af 

en myndighed, et arbejde el.lign. til en el. flere andre personer” (Ordbogen.com 2016), hvilket 

indikerer en bevidst overdragende handling fra en person til en anden. Det delegerede står i 

modsætning til det mindre personrelaterede distribuerede, der henviser til fordeling mellem 

mennesker og ting (Ibid). Jeg anvender derfor det langt mere heterogene begreb distribuering til 

at beskrive, hvordan omsorgen fordeles mellem både mennesker og ting i telepraksis. 

Også begrebet teleomsorg er her til debat, da begrebet, i mit perspektiv, er for snævert og ikke 

yder det fulde billede af det netværk, hvor omsorgen er distribueret mellem aktørerne. Omsorg 

distribueres langt ’bredere’ end den egentlige telekonsultation, da andet og andre er med til at 

skabe omsorgen i vidt strækkende netværk77. Jeg vil derfor introducere begrebet telepraksis som 

et mere dækkende begreb til beskrivelse af det sammenvævede og heterogene felt, der udspiller 

sig i telemedicinsk praksis. Telepraksis kan siges at være et kollektiv78 (Latour 2005:98), der 

inkluderer både humane og nonhumane omsorgsaktører i bred forstand og begrebet vil blive 

anvendt som et samlende begreb for omsorgspraksis i Horsens på forkant i resten af 

afhandlingen. 

Både de humane og de nonhumane aktørers roller knytter an til en undersøgelse og diskussion af, 

hvordan man kan forstå teknologiske entiteter, der er foldet i telepraksis. Jeg vil derfor i det 

følgende sætte fokus på forståelsen af telepraksis som en teknologibaseret omsorgspraksis ved 

kortvarigt gå tilbage i historien for at illustrere, hvordan ting/teknologier, mennesker og omsorg 

spiller sammen og hvordan de, på mange måder, kan siges at være hinandens forudsætninger i 

76 De amerikanske sociologer Susan Leigh Star (1954-2010) og Anselm Strauss (1919-1996) introducerer 
i deres fælles værk begrebet usynligt arbejde som ”neglect of representing specific knowledge and skills 
into formal work” (Star & Strauss 1999:20). Usynligt arbejde er de handlinger, der får tandhjulene til at 
køre i hverdagen, men som ingen tager notits af og derfor forbliver arbejdet ’tavst’ (Oudshoorn 2008:147, 
Langstrup 2014:225). Det usynlige arbejde i telepraksis vil blive uddybet løbende i afhandlingen. 
77For eksempel er den teleteknologiske infrastruktur, der rummer internet, mobilsignal o.m.a. 
78 I Latours perspektiv er et kollektiv gjort af ”nye enheder, der endnu ikke er samlet, og af hvilke det klart 
fremgår, at de ikke (alene) er gjort af et socialt stof” (Latour 2005:998). Dermed er der ikke tale om 
”homogene sociale kræfter, men derimod om en (fortløbende) handling, der samler forskellige slags 
kræfter, der væves sammen, fordi de er forskellige” (Ibid). 
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den forstand, at den ene ikke kan være til stede uden den anden i sundhedsfaglig praksis (Hasse 

& Wallace 2014:93, Lynge Esbensen & Gars Jensen 2012:139-9, Munch 1944:79-105). 

4.8 Ting, mennesker og omsorg i sundhedspraksis 

I min mors fortællinger79 fra sin hverdag som sygeplejerske, er ting (og omsorg) indlejret i 

hverdagens handlinger: 
”Jamen hverdagen var fyldt ud med gøremål. Vi skulle være i konstant cirkulation mellem 
stuerne, gerne med en ting i hånden. For eksempel et vaskefad. Og vi skulle altid se ud som om, vi 
var i gang med et eller andet. Som elever måtte vi for eksempel ikke stoppe op og tale med en 
patient. Specielt måtte vi ikke spørge om, hvordan han havde det. Han kunne jo komme til at 
græde og så havde vi miseren. Vi skulle være der, men det handlede om at gøre noget … og nok 
ikke så meget om at gøre noget for den enkelte, men mere for at holde det hele pænt og rent og 
holde os til reglerne. Patienterne skulle ligge i deres senge og så skulle vi nok gøre dem raske” 
(Hannekirstine Hull 2015) 

Der er mange perspektiver i min mors fortælling. For det første peger den på en markant ændring 

af patientrollen, fra den passivt modtagende og frem mod den proaktive handlende medborger 

med (del)ansvar for egen behandling. Et ansvar, som også genfindes i telepraksis (Hull Frich & 

Olesen 2015:30, Oudshoorn 2011:145-58, Pols 2012:11). For det andet peger fortællingen på den 

manglende mulighed for det, som nutidig omsorgstænkning finder essentielt i sygeplejen; 

omsorgen for det hele menneske, hvor såvel krop som psyke (og åndelighed) tilgodeses. Hvordan 

det hele menneske inkluderes i telepraksis vil blive løbende uddybet i afhandlingen. For det 

tredje fortællingen om brugen af ’ting’ i sygeplejen, sådan som den udspillede sig i min mors tid 

som sygeplejelev. I et mere nutidigt perspektiv anvendes som nævnt også andre materielle 

begreber, såsom apparater, teknikker, maskiner, teknologier o.a., når snakken falder på ting i 

klinisk sygeplejepraksis. Og sådanne ting er netop anvendt i omsorgen og, som nævnt i prologen, 

anvendt med henblik på at skabe det gode liv for patienten. Jeg vil her bevæge mig nærmere 

begrebet teknologi for at undersøge, hvordan det er fremkommet, hvad det ’er’ og hvordan det 

’gøres’ i forskellige teoretiske perspektiver. 

79 I forbindelse med denne afhandling har jeg interviewet min mor omkring hendes uddannelse og arbejde 
som sygeplejerske. Interviewet er ikke optaget, men nedskrevet umiddelbart efter, at det er gennemført i 
oktober 2015. 
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4.9 Hvad er teknologi?: Teknik, logik og viden 

Teknologier er til stede i sundhedspraksis såvel som i andre dele af menneskers hverdag. Som 

mennesker anvender vi dem (computere, opvaskemaskiner o.a.), er ’sat’ sammen med dem (lyd i 

biografen, powerpoint fremlæggelser til konferencer o.a.) og vi er indvævede med dem 

(hofteproteser, kontaktlinser o.a.), men samtidig er det svært at definere, hvad teknologi egentlig 

er. Og indenfor forskellige diskurser og praksisser har teknologibegrebet det ofte med at antage 

former, der enten bliver for snævre eller favner så bredt, at det inkluderer alle materielle 

artefakter (Huniche & Olesen 2014:37, Hasse & Lindsø Andersen 2012:15). Hvordan jeg 

fortolker teknologibegrebet, vil blive yderligere udfoldet i kapitlet. For nuværende vil jeg 

undersøge, hvordan begrebet teknologi etymologisk ’hænger sammen’. 

Teknologi udspringer af ordene techne og logos. I den græske filosofiske tænkning bunder logos 

i appellen til fornuften (logikken). Logos appellerer til forstanden og til argumentationen som 

fornuftens argument (Gyldendals Store Danske 2015), hvilket accentuerer, at teknologi som 

begreb har rødder i den naturvidenskabelige tænkning (Blok & Elgaard 2008:53). Techne er en af 

den græske filosof Aristoteles’ (384-322 f.Kr.) tre former for viden80 og refererer til praktisk-

produktiv kyndighed, som ofte ses billedliggjort i håndværkerens stræben mod det gode 

håndværk (Ibid). Kobles de tre sammen, skabes et begreb om både tænkning og håndværk, Metis, 

som bedst kan forklares som teknisk viden, know-how (Latour 1999:174, Hasse & Lindsø 

Andersen 2012:17). En sådan teknologisk handleviden er i spil i den sundhedsprofessionelle 

verden, hvad enten vi taler om telepraksis, min mors vaskefad eller nye liftsystemer, der dels 

letter, dels udfordrer omsorgsmedarbejdere i hverdagen (Hasse & Lindsø Andersen 2012:34). 

Techne, Logos og Metis indgår implicit i resten af afhandlingen, men for nuværende vil jeg, med 

udgangspunkt i Heideggers og Latours teknologiforståelser, undersøge, hvordan ting (teknologi) 

tager mening og form, alt efter hvem af de to, der behandler emnet. Heidegger og Latour er valgt, 

dels fordi de bidrager med væsentlige pointer til, hvordan teknologi kan beskrives og fordi de på 

væsentlige områder både har sammenfaldende, men også divergerende teknologifilosofiske 

betragtninger om, hvad teknologier er, kan og gør i forskellige sammenhænge. 

 

                                                
80  De to andre vidensformer i Aristoteles’ filosofi er episteme og phronesis (Latour 1999:174). Episteme 
refererer til videnskabelig viden, en kærlighed til viden, som udspringer af menneskets længsel efter at 
vide alt. Phronesis refererer til den praktisk-etiske viden, der skal til for at kunne skabe og vedligeholde 
det gode liv. Det gode liv er et kardinalfænomen i afhandlingen og vil blive udfoldet løbende. 
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4.10 Heidegger og teknologi 

Mange teknologifilosoffer har gennem tiden forsøgt en beskrivelse af, hvad teknologi egentlig er, 

og en af de mere kendte er Martin Heideggers udlægning af teknologiers 

’væren’81. Heidegger skelner mellem ting82 (Das Ding, Die Dingen) og objekter og henviser til, 

at  
"Grækerne havde en adekvat term for ”tingene” (Pragmata), det vil sige det, hvormed man har at 
gøre indenfor den varetagne omgang (Praksis). Men ontologisk efterlod de imidlertid denne 
specielle ”pragmatiske” karakter af Pragmata i mørket og bestemte dem først og fremmest som 
”rene og skære ting”. Vi kalder det værende, der kommer til syne indenfor varetagelsen, for 
”brugstøj” (Heidegger 1999:90)…. Brugstøj er væsensmæssigt ”noget til at ”. De forskellige modi 
af dette ”til-at” såsom … gavnlighed, anvendelighed og håndterlighed konstituerer en 
brugstøjshelhed” (Ibid:91).  

Heideggers ”noget-til-at” inkluderer en tænkning om, at brugstøj for det første er håndterligt, 

fordi brugeren har anvendt det før. For det andet, at brugstøj er ved-hånden-værende i den 

forstand, at det fungerer som en slags ’forlænget arm’, der ved brug ikke kræver stillingtagen 

eller reflektorisk energi. Og at ”det ved-hånden-værende refererer til noget ’andet’, det vil sige 

hammeren til sømmet, flyvemaskinen til transport, kruset til vinen som en stor 

funktionssammenhæng af mennesker, natur, guder og ting” (Schiølin 2013:8,16). Tingene er med 

andre ord koblet til de handlinger, som kan uddrages af dem. Begrebets modsætning er det for-

hånden-værende, som i stedet forklarer ting som objekter (Das Gestell) (Ibid:6, Riis 2008:293, 

Verbeek 2005:47-95), der er løsrevet fra den praktiske kontekst (Schiølin 2013:7). Sådanne 

objekter er, ifølge Heidegger, teknikkens væsen i betydningen determinerende elementer. Når 

Heidegger pointerer, at teknologierne ’gør’ (eller ’er’) noget, så er det ikke nødvendigvis noget 

godt:  
”But we are delivered over to technology in the worst possible way when we regard it as 
something neutral; for this conception of it, to which we particularly like to homage, makes us 

81 Heidegger er dog ikke meget for at besvare spørgsmålet hvad er væren? med et det er, da der i hans 
optik er tale om en forskel mellem det værende og væren. Heidegger konkluderer, at væren (tilstedeværen 
som menneske, subjekt, individ eller ”jeg”) tilhører menneskelivet, hvorimod det værende (verden 
omkring os også inkluderer artefakter og mennesket). Det værende og væren, her forstået som det-i-
verden-værende og menneskets væren, kan dog ikke adskilles og kan derfor heller ikke stå alene 
(Heidegger 2007:62-6, Schiølin 2013:7, Verbeek 2005:52). 

82 Heideggers ting dækker over kunstfærdigt forarbejdede genstande, for eksempel sølvskåle, som 
sølvsmeden har forarbejdet, modsat objekter (teknologier), der ikke på samme måde kan siges at være 
forarbejdede. De er slet og ret objekter (Heidegger 2002:9). Modsat Heidegger inkluderer Latour 
forskellige teknovidenskabelige objekter blandt tingene (Latour 2004:233), som får status som matters-of-
concern. 
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utterly blind to the essence of technology” (Heidegger 1977). 
 

Heideggers for-hånden-værende og ved-hånden-værende ting skiller sig dermed forskelligt ud. I 

Latours perspektiv er de to kategorier som sådan ikke fikserede, da det ved-hånden-værende kan 

blive for-hånden-værende, når en ting/teknologi kommer i hænderne på: 
”brugere, der er uvidende eller kluntede eller når teknologien svigter ved uheld, sammenbrud eller 
strejker. Lige med et bliver ellers fuldstændig tavse formidlere fuldgyldige mediatorer; selv 
objekter, der øjeblikket forinden forekom automatiske, autonome og hinsides menneskelige 
agerende, udgøres nu af skarer af mennesker, der udstyret med redskaber bevæger sig i rasende 
fart” (Latour 2008:104).  
 

Med andre ord; når teknologien begynder at ’gøre væsen af sig’, eller brugeren ikke kan håndtere 

den, først da bliver brugeren opmærksom på det ved-hånden-værende og da ændrer teknologien 

sig fra noget ’selvfølgeligt’ og til et for-hånden-værende objekt, der kræver nærmere 

opmærksomhed. Hvordan forskellige teknologier ’gør væsen af sig’ i forskellige sammenhænge, 

vil jeg gå i dybden med i det kommende kapitel og i afhandlingens 2.del. For nuværende vil jeg 

forblive i selskab med Heidegger og Latour, der hver, på forskellig måde, tematiserer forholdet 

mellem mennesker og teknologi. 

 

4.12 Teknologier som kvasiobjekter 

På trods af konkrete forskelle er der på mange måder tale om sammenfaldende interessesfærer83 

mellem Heidegger og Latour. Men hvor Heidegger enten dæmoniserer eller determinerer 

teknologiske objekter, så ser Latour snarere teknologier i et mere optimistisk lys som 

bekymringsgenstande84 (matters-of-concern ) eller kvasiobjekter (se kapitel 2 samt Blok & 

Elgaard 2009:35), hvis tilstedeværelse er med til at binde sociale relationer sammen. 

Kvasiobjekter kan bedst forklares som hybrider mellem humane, sociale og nonhumane 

’elementer’, her eksemplificeret ved Latours ’genmodficerede planter’ eller ’huller i ozonlaget’ 
                                                
83 Man kan tale om ambivalens i måden, Latours betragter Heidegger på. Latour anvender Heideggers 
forståelse af menneske og omverden som afhængige og sammenvævede, men samtidig kritiserer Latour 
Heideggers ’Tings-tænkning’, da den kun i mindre grad inkluderer teknovidenskabelige objekter (Latour 
2006: 97-9, Blok & Elgaard 2009:132, Schiølin 2013: 4-5). For videre uddybelse, se Schiølin (2013) og 
den danske lektor i filosofi og idevidenskab Søren Riis (2008), der begge har bidraget til udredningen af 
forskelle og ligheder mellem Latours og Heideggers forståelser af teknologi. For nuværende vil det dog 
bringe for vidt i afhandlingen at forfølge disse ligheder og forskelle.  
84 Begrebet bekymringsgenstande kan tilskrives Blok og Elgaards oversættelse af Latours matters-of-
concern (Blok & Elgaard 2009:132). Jeg ser ikke nødvendigvis disse genstande som bekymrende, så jeg 
hælder mere til en oversættelse af genstandene som opmærksomhedsgenstande, der, som begrebet antyder, 
indbyder til yderligere undersøgelse. 
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(Arnoldi 1996:7, Blok & Elgaard 2009:266). Kvasiobjekter er i socioteknisk tænkning alt andet 

end determinerende i Heidegger’sk forstand. I stedet kan man sige, at:  
”de er righoldig, komplekse, usikre, overraskende og kunstfærdigt konstruerede, samtidigt med, at 
denne kunstige tilvirkning kun medvirker til at gøre dem mere virkelige og i denne forstand mere 
objektive” (Latour 2004:Blok & Elgaard 2009:132).  
 

Et eksempel på et kvasiobjekt er netop telemedicin, der medierer mellem sygehusafdelinger, 

patienter og andre teknologier. Samtidig fremstår den til kontinuerlig glæde, diskussion og 

irritation. Både fordi den af og til bryder ned, ændrer ellers definerede arbejdsgange og 

grænsedragninger mellem fagspecialer, men samtidig også katalyserer, at patienten kan forblive i 

hjemmet (Oudshoorn 2008:149, Pols 2012:111) til stor glæde for mange. Spørgsmålet om, hvad 

teknologier ’er’ og gør i forskellige praksisser, vil fortsat stå åbent for læseren, mens bringer mig 

selv til at indkredse min egen forståelse af teknologi i afhandlingen.  

 

4.13 Min teknologiforståelse 

Jeg arbejder i afhandlingen med en bred forståelse af teknologi, som både rummer immaterielle 

og materielle teknologier som telemedicinske skærme, insulinpenne, EPJ, dagbøger, Kram 

faktorer og forskellige hverdagsteknologier85, som alle er i og på spil i telepraksis. Men på trods 

af denne brede definition, så er afhandlingen afgrænset i den forstand, at den omhandler 

specifikke teknologier i en specifik sociomateriel verden, her Horsens på forkant. Ikke, som 

Heideggers objekter, løsrevne forhåndenværende genstande (Schiølin 2013:7, Verbeek 2005:47-

60), men i stedet som indvævede teknologier i den praksis, de er en del af. En sådan indvævning 

af humane og nonhumane aktører, fænomener og begreber skal ses som det, Latour benævner 

som ”en naturlig verden bestående af kendsgerninger86” (Latour 2005:139), hvor både det sociale 

og det materielle sætter ’spor’. Sådanne ’spor’ er hos Latour relateret til teknologiens 

kompleksitet og dens ’evne’ som mediator i den forstand, at den ’sætter gang’ i diskussionen 

omkring teknologiens implikationer i bestemte praksisser (Ibid).  

 
                                                
85 Hverdagsteknologier er slang fra min tid i klinisk praksis og betegner de almindelige teknologier, der 
anvendes i hverdagen, eksempelvis blodtryksapparater eller termometre. 
86 Kendsgerninger skal her forstås som opmærksomhedsgenstande (matters-of-concern), der rækker ud 
over ”århundredegamle kendsgerninger, såsom sten … ølkrus og hammere, der i bund og grund var ting, 
som neandertalerne kunne have benyttet. Der er tale om helt igennem respektable objekter, men de 
efterlader sig ingen spor” (Latour 2005:139) 
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4.14 Teknologi i sundhedsuddannelserne 

Sådanne matters-of-concern og deres implikationer for praksis er også relevante at undersøge i et 

uddannelsesperspektiv. For hvordan uddannes omsorgsmedarbejdere i forbindelse med 

teknologianvendelse i sundhedspraksis? En del studier peger på, at på trods af at sygeplejersker 

anvender forskellige teknologier i hverdagen, så italesættes og diskuteres brugen ikke i hverdagens 

praksis (Hull Frich & Olesen 2015:32, Tafdrup & Hasse 2012:205). Samtidig er brugen af 

teknologi og teknologiforståelse underbelyst i litteraturen. Det smitter af på 

sygeplejerskeuddannelsens indtil videre forsigtige forsøg på at italesætte det sociotekniske felt i 

uddannelsen (Ibid:13, Hull Frich & Olesen 2015:32).  

Sygeplejelitteraturen har et deficit i denne tænkning, da den ofte fokuserer på teknologier 

funktioner (Dale et al 2010:180-97). Også her er det relevant at fokusere knapt så meget på, hvad 

teknologier kan men i stede rette opmærksomheden på, hvad teknologier gør, når de implementeres 

i forskellige kliniske sammenhænge (Hull Frich & Olesen 2015:28, Hasse & Wallace 2013:88). I 

det følgende afsnit vil jeg derfor kort redegøre for hvordan teknologier, som alle andre aktører kan 

tilskrives handling i forskellige sammenhænge. 

4.15 Hvad gør teknologi? 

Når ting ’tinger’ kan som citat også tilskrives Heidegger (Heidegger 1971:74, Schiølin 2013:13, 

Verbeek 2007:47). Citatet giver ikke nødvendigvis mening, når man umiddelbart kigger på 

ordlyden, men går man dybere ind i Heideggers tænkning, så skaber hans forbindelse mellem 

navneord og verber nye måder at betragte teknologi på (Schiølin 2013:3-4). Både Latours og 

Heideggers tanker om teknologi inkluderer handling. Ting ’gør’ noget. Ting har handling. Og 

ting indbyder til bestemte former for handling (Verbeek 2005:115,159-66). Vi er dermed tilbage i 

fortællingen om, at mennesker og teknologi gør noget i hinandens selskab. Eksempelvis ’gør’ det 

vaskefad, som min mor havde i hånden i fortællingen, at hun ser travl ud. Og det animerer til, at 

patienten ikke forstyrrer hende i det, hun er i gang med. Eller lyden i bilen gør, at bilisten tager 

sikkerhedsselen på, sådan som jeg beskrev i kapitel 2.  

At ting har handling gør det relevant at diskutere, hvordan teknologi defineres, både i klinisk 

praksis og i sygeplejeteori. For hvilken forskel er der på Kari Martinsens anvendelse af klud og 
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ske som dagligdags redskaber 87(se kapitel 3) og teknologier i mere ’klassisk’ forstand som 

respiratorer eller telemedicin? I et ANT perspektiv fremstår de alle som medierende teknologier, 

der ”transformerer, oversætter, forvrider og modificerer den betydning eller de elementer, som det 

er meningen, de skal transportere” (Latour 2008:62). Ikke kun ’betydningsfulde’ teknologier88 

evner at skabe nærhed eller, som det ofte ekspliciteres i omsorgsteoretisk perspektiv, afstand. Også 

en ske eller en klud kan bruges forkert, så den, i stedet for at gøre godt i spisesituationen, i stedet 

skaber akavede eller ubehagelige situationer for patienten89 (Martinsen & Harder 2008:46-50). I 

mit perspektiv er teknologier, hvad enten de kan karakteriseres som fint forarbejdede eller som 

objekter i Heideggers perspektiv, med til at ”få helheden til at fungere …. at rykke om, tilpasse 

og indordne” (Hasse & Wallace 2014:88) med henblik på at skabe det gode liv for patienten. 

Pointen er, at ting/teknologier, hvad enten de er brugsting eller mere ’klassiske’ teknologier, 

danner relationer med mennesker og medierer praksisser, der ikke kan deles op i enten mennesker 

eller ting/teknologi.  I stedet kan man tale om disse relationer som hybrider, der ved brug har 

forskellige implikationer. Og at disse implikationer er vigtige at diskutere for at blive klogere på 

den praksis, her omsorgspraksis, der er vævet med teknologierne. 

4.16 Sammenfatning 

I dette kapitel har jeg belyst telemedicin som grundlæggende fænomen og begreb i afhandlingen 

og hvordan telemedicin, mennesker og omsorg er sammenvævede. I kapitlet trækker jeg 

forskellige diskursive kilder, hvoraf de fleste udtrykker positive forventninger til telemedicin. 

Her inspireres jeg af forventningssociologien, hvor forventninger til fremtiden er med til at forme 

nutiden i den forstand, at den diskursive praksis anvendes som ressource i bestræbelserne på at 

give telemedicin legitimitet. Jeg konkluderer, at telemedicin fremstår for nogle som et quick-fix, 

det vil sige løsningen på en del af sundhedssystemets problemer, men også, at negative eller 

87 Disse dagligdags redskaber kan oversættes som Heideggers ’brugsting’, hvorimod respiratorer kan 
oversættes som Heideggers ’objekter’. 
88 Et bud i tiden på en ’betydningsfuld’ teknologi er robotter i sundhedspraksis. For eksempel robotsælen 
Paro, som anvendes i plejen af demente patienter. Sælen nyder stor mediebevågenhed ud fra en 
forventning om, at der nu endelig findes en teknologi, der kan medvirke i behandlingen af demens. 
Imidlertid har brugen af Paro forskellige uintenderede følgevirkninger i brugen (for uddybelse: Hasse & 
Tafdrup 2012:307-9),. 
89 I forbindelse med hjælp i spisesituationer, er det en ’klassisk’ fejl at ’tørre’ patienten om munden med 
skeen, da en sådan handling er relateret til madning af små børn. I stedet er det mere hensigtsmæssigt at 
anvende en serviet til at tørre patienten om munden med (Martinsen & Harder 2008). 
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afventende holdninger er på ’tålt ophold’ i den diskursive telemedicinske praksis.  

Kapitlet har desuden fokus på begrebet telecare/teleomsorg, der primært er en sygeplejefaglige 

pendant til det mere lægeligt rettede telemedicin. Begrebet teleomsorg anvendes i Danmark og 

henviser til den omsorg, der gøres, når teleteknologiske entiteter anvendes som medierende 

teknologier i praksis.  

Begrebet knytter an til min udlægning af netværksdannelse i telemedicinsk praksis. Jeg 

argumenterer for det første for, at Nelly Oudshoorn begreb om delegering af omsorgen erstattes 

af det mindre personrelaterede begreb distribuering for på den måde at præcisere, at omsorgen er 

fordelt mellem humane og nonhumane aktører. For det andet peger jeg på det frugtbare i, at 

teleomsorg erstattes af det mere dækkende telepraksis, som bedre forklarer sammenvævningen af 

omsorgsaktører i telemedicinsk praksis. Som forklaringsgrundlag for disse ’begrebsrettelser’ 

påpeger jeg, at telepraksis er en hybrid mellem teknologi og omsorg. Og at sådan en hybrid 

fortjener plads i beskrivelse som matter-of-concern; ”vi skal kunne tale om dem, registrere dem, 

forholde os til dem…” (Blok & Elgaard 2009:102) for på den måde at identificere relationerne 

mellem dem.  

Kapitlet undersøger forskellige måder at betragte teknologi på. Fra Heideggers objekter frem mod 

Latours forståelse af teknologier som ’ting, der sætter spor’. Men hvor Heideggers fokus er rettet 

mod teknologiers (negative) ’evner’ til handling, så er Latours opmærksomhed snarere rettet 

mod, hvordan teknologier agerer sammen med mennesker. Latour anvender begrebet matter-of-

concern til at beskrive, hvordan teknologiske entiteter har betydning og hvordan de kan 

oversættes til brugbare ting, der ikke kun er enkeltstående objekter i Heidegger’sk forstand, men i 

stedet er objekter, der gør krav på en plads i kollektivet. Begrebsforklaringen knytter an til det 

næste kapitel, hvor jeg vil bevæge mig fra det almene og teoretiske i telepraksis og frem mod en 

mere specifik udlægning af, hvordan telepraksis ’ser ud’ i sundhedssystemet. Jeg vil først rette 

blikket mod de lokale vilkår, der rammesætter telepraksis i projekt Horsens på forkant. Dernæst 

vil jeg beskrive selve projektet, sådan som det tager sig ud i diskursiv, organisatorisk og 

handlerelaterede praksis. 
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Kapitel 5:  Horsens på forkant med sundhed 

Hidtil har jeg belyst omsorg og teknologi som overordnede aktører i afhandlingen og jeg har 

knyttet analysen an til dominante forståelser og begrebsliggørelser af, hvordan de to fænomener 

’hænger sammen’. I min forståelse er de tæt sammenvævede, mens de i andre forståelser er langt 

fra hinanden. Ikke kun teoretisk, men også i omsorgspraksis ’derude’, hvor omsorg og teknologi 

gøres, eksempelvis i projekt Horsens på forkant.  

Jeg afviger her fra afhandlingens teoretiske ståsted indenfor ANT, idet jeg bevæger mig frem 

mod ’gerningsstedet’, Horsens på forkant. Kapitlets formål er primært at skabe overblik over 

netværket HPF90 og kun i mindre grad egentlig analyse af telepraksis, der overvejende gemmes 

til kapitel 7, 8, 9 10 og 11.  

5.1 Mødet med Horsens på forkant 

Ved et af mine første besøg i Horsens på forkant havde jeg et møde med projektlederen i 

forbindelse med, at vi skulle udfærdige en form for forskningskontrakt mellem de 

forskningsansvarlige og undertegnede som forsker. Under mødet fik jeg forskellige pjecer 

vedrørende Horsens på forkant, som blandt andet illustrerede, hvad patienter og pårørende fik i 

hånden i forbindelse med inklusion i projektet. Papirerne, som rent faktisk fyldte en del, blev 

senere fulgt op af diverse links til projektet over mailen og af nye papirer, inklusionskriterier og 

månedlige afrapporteringer omkring fremdriften i projekt HPF. Sidst, men ikke mindst, fik jeg, 

umiddelbart efter, at HPF havde afsluttet sin egentlige funktionstid med en større konference, 

links til den endelige evalueringsrapport og det var iblandt disse mange papirer, at jeg skulle 

forsøge at finde et overblik og overordnede svar på, hvad HPF som projekt egentlig var for en 

størrelse.  

5.2 At studere projekter 

Hvordan undersøger og præsenterer man et projekt, hvor netværket i sagens natur er langt mere 

omfangsrigt, end når blot en enkel opmærksomhedsgenstand er inkluderet? Svaret ligge ikke hos 

90 Begreberne telepraksis og Horsens på forkant anvendes analogt i afhandlingen hvilket illustrerer, at 
klinisk telepraksis og det telemedicinske forskningsprojekt er sammenvævede i hverdagen. 
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Latour, der pointerer, at der ikke nogen god måde at undersøge projekter på. Netop fordi et 

projekt i sig selv er et omfangsrigt netværk, som tager plads og tid i beskrivelsen (Blok & 

Elgaard:225). Og hvor det, som allerede nævnt, kan være svært at ’ramme’ netværkets 

tilnærmelsesvise udstrækning ud fra ønsket om den bedste beskrivelse. Når jeg alligevel forsøger 

at beskrive Horsens på forkant som netværk, er det for at bringe læseren tættere på i forsøget på 

et anskueliggøre projektet. Og lad det være sagt med det samme: Jeg håber selv på, at 

beskrivelsen og nærlæsningen af projekt HPF giver større overblik over projektet, end jeg 

allerede har. For når man bevæger sig i et projekt som HPF, er det svært umiddelbart at skabe et 

’helikopterblik’ hen over projektet, da jeg som forsker og deltager har været forankret i 

hverdagens procedurer og dagligliv, mens jeg løbende forsøgte at læse, interviewe og observere 

mig til et overblik.  

Overblik kan skabes på mange måder. En af dem er at overlade kapitlet til andre aktører, i dette 

tilfælde hjemmesider91, diskursive indlæg og statistiske facts fra hjemmesiderne omkring 

Horsens på forkant, hvor den naturvidenskabelige vinkel i udredningen af projektet dominerer. 

Jeg inspireres her af den amerikanske filosof Sandra Hardings92 (f. 1935) begreb om situeret 

objektivitet. Begrebet henviser til, at forskeren (’videnssubjektet’) altid er ”socialt, historisk og 

kropsligt situeret” på grundlag af køn, race, klassebaggrund og uddannelse. Denne situering er 

med til at forme forskerens specifikke forskningsmæssige udgangspunkt og ’farve’ forskerens 

arbejde, og den opnåede viden er som følge heraf ligeledes situeret og partiel (Harding 

2004:136,133).  

Både Harding og Haraway har rødder i den kvalitative forskning, hvor forskeren deltager og 

påvirker forskningsprocessen, hvilket står i kontrast til den kvantitative forskningstilgangs 

91 Jeg inkluderer desuden data fra mailkorrespondance med en leder i Horsens Kommune, da data fra 
kommunen omkring antal ansættelser ikke er tilgængelige på nettet. 
92 Både Sandra Harding og den amerikanske feminist og teknologiforsker Donna Haraway (f. 1944) 
opererer med begrebet ”The God -Trick” hvilket refererer til et ”neutralt objektivt ståsted” hvorfra 
forskeren neutralt kan ”skue ud over” et forskningsområde. Begge (og undertegnede) er ikke tvivl om, at 
et sådan objektivt ståsted er en illusion da en sådan position placerer videnssubjektet udenfor den 
historiske, kropslige og sociale verden i et såkaldt værdifrit og neutralt tomrum, hvorfra det beskuer 
’vidensobjektet’ (det beskuede). Men ligegyldigt om en udredning bunder i kvantitativ eller kvalitativ 
forskning, så vil den altid fremstå som partiel, da den kun belyser en lille del af helheden, her Horsens på 
forkant. 

. 
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’forventning’ om forskermæssig neutralitet og objektivitet. 

Min pointe er, at kvantitativ og kvalitativ forskning, som påpeget af Harding og Haraway, har 

forskellige ståsteder og forskellige mål i og med forskningen, men at de to tilgange hver især 

bidrager med vigtige vinkler i forbindelse med en udredning af Horsens på forkant som projekt. 

Primært fordi flere ’partielle’ udredninger til sammen bidrager med nye brikker til det store 

puslespil, som projektet må siges at være. Som nævnt inddrager jeg statistiske data, hvor jeg 

finder dem relevante. Men samtidig er mit bidrag til udredning af projektet forankret der, hvor 

jeg ser det mest meningsfuldt; i den kvalitative forskning, hvor aktørernes stemmer i størst 

udstrækning lader sig høre. 

I det følgende vil jeg gå tættere på Horsens på forkant i forsøget på at redegøre for projektet og 

skabe overblik for læseren. Overordnet vil jeg erindre om, som allerede beskrevet i kapitel 1, at 

de udvendige rammer for anvendelsen af telemedicin på nationalt niveau allerede udstukket. Der 

er med andre ord ikke på landsplan nogen politisk uenighed om, at telemedicin skal anvendes i 

Danmark. Noget andet er, hvordan telemedicinske rammer udfyldes i lokale praksisser. I det 

følgende zoomer jeg ind på, hvordan disse rammer udfyldes i netop Horsens på forkant. 

Udredningen tager udgangspunkt i den organisatoriske strukturelle del af projektet, i Horsens 

Kommune og Hospitalsenheden Horsens. 

5.3 Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune i tal – sygepleje og henvendelser 

Hospitalsenheden Horsens (HeH) er et regionshospital i Region Midtjylland. Patienter henvises 

gennem henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger i regionen og til de respektive 

specialer i hospitalsenheden. HeH har desuden akutfunktion i form af skadestue/fælles akut 

modtagelse og intensiv afdeling. HeH opererer i 2016 med et budget på 974 millioner kroner og 

har i alt 1400 ansatte. Enheden har 19.000 indlæggelser med en gennemsnitlig ’liggetid’ på 3,0 

sengedage. Hospitalet har 157.000 ambulante besøg, 16.000 skadestuebesøg og 19.000 

operationer pr. år (2016). Der er 612 sygeplejersker ansat (hele årsværk) i enheden, hvorimod 

lægernes hele årsværk udgør 238 og SOSU assistenter 198 hele årsværk (Hospitalsenheden 

Horsens 2016). Sygeplejerskerne må siges at være langt den største gruppe af ansatte i 

sygehusenheden, svarende til knap halvdelen af alle ansatte.  
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Horsens Kommune har 87.786 indbyggere. I kommunalt regi har Horsens Kommune 90 

hjemmesygeplejersker ansat (hele årsværk), fordelt på 3 udkørselsområder i kommunen og et 

budget (2016) på 39.633.071 kr. I kommunen overgås sygeplejerskernes antal af social- og 

sundhedsassistenter 160 hele årsværk og – hjælpere (476 hele årsværk)93.  

Sygeplejersker er til stede i mange konfronterende møder med patienter og pårørende, men de er, 

som det fremgår, langt fra de eneste aktører, der yder omsorg for patienten. Ser vi på gruppen af 

sygeplejersker, som er inkluderet i telepraksis, er den i sagens natur tilsvarende mindre, da HPF 

har valgt, at telemedicin fortrinsvis varetages af de forskellige specialers 

ambulatoriesygeplejersker og kommunens hjemmesygeplejersker. Hvem og hvad der ellers 

varetager omsorgen, hvordan den varetages i HPF som lokal telemedicinsk praksis og hvilke 

relationer, projektet er med til at skabe, vil blive uddybet løbende i resten af afhandlingen. Jeg vil 

derfor gå tættere på projektet i forsøget på at undersøge og beskrive projektet. 

5.4 Horsens på forkant: Projektets struktur 

”Horsens På Forkant Med Sundhed (HPF) er et 3årigt telemedicinsk projekt, der via video, 
sundheds-HotSpot og hjemmemålingsudstyr har behandlet borgere med kronisk sygdom. 
Projektet er tværsektorielt, og har involveret Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens og 
praktiserende læger i Horsens”.  

Sådan indleder Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland, sin evalueringsrapport af det 

telemedicinske projekt Horsens på forkant (Falkenberg, Hyldborg & Kloster Pedersen 2016). En 

evalueringsrapport indikerer, at vi har med noget afsluttet at gøre, hvilket afspejler 

projektperiodens løbetid mellem august 2012 og august 2015. Lad mig derfor redegøre for 

projektets historie, sådan som den tager sig ud i efteråret 2016. 

Projekt Horsens på forkant tager sin begyndelse i 2012. Dels som et tværsektorielt udviklings- og 

forskningsprojekt, hvis hovedformål er ”at arbejde med telemedicin som behandlings- og 

kommunikationsredskab i Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens (HeH) og kommunens 

praktiserende læger”, hvis formål gør det muligt, ”at mennesker med en kronisk sygdom kan 

93 De kommunale data er udledt af min mailkorrespondance med en leder i Horsens Kommune. 
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mestre deres liv baseret på sammenhængende sundhedsydelse og teknologiunderstøttet løsning” 

(Ibid:17). Dels som en såkaldt offentlig-privat innovationsmodel (OPI), hvor også andre 

interessenter som Falck, Apotekerforeningen og Next Step Citizen og konsortiet Telesundhed er 

involveret i udformningen af Horsens på forkant som telemedicinsk projekt. Baggrunden for 

Horsens på forkant som telemedicinsk projekt er samtidig ønsket om økonomisk bæredygtighed i 

pleje og behandling af patienter med kroniske sygdomme, da Horsens Kommunes udgifter til 

netop disse borgere er steget væsentligt, efter den kommunale medfinansiering af behandlinger på 

hospitaler blev indført i 2012 (Ibid:15).  

Forventningerne til telemedicin i HPF er store. Både hvad angår reduktion af sengedage i HeH og 

empowering af patienten,  

”da borgeren med en koordineret tværsektoriel indsats kan behandles i eget hjem, med fokus på at 
forebygge hospitalsindlæggelser og genindlæggelser og øge egenmestring for borgere med 
kronisk sygdom” (Ibid:15).  

Visionerne for HPF munder ud i 4 værditilvækster (Ibid) ud fra tesen om, ”at mennesker med en 

kronisk sygdom kan mestre deres liv baseret på sammenhængende sundhedsydelse og 

teknologiunderstøttet løsning”. Værditilvæksterne er kardinalpunkter i Horsens på forkant og i 

denne afhandling har specielt nr. 1 og 2 relevans.  

1. At skabe øget kvalitet i sundhedsydelserne 

2. ”Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. Jeg er tryg, kompetent og motiveret”. 

3. Håndtere den stigende sundhedsbelastning med bestående ressourcer 

4. Skabe rammen for private sundhedsløsninger, der sikrer optimal løsning til offentlig part. 

(Falkenberg, Hyldborg og Kloster 2016:17) 

For at skabe overblik over HPF fra projektets start i 2012 og frem til dets endelige afslutning i 

2016, vil jeg herunder beskrive de vigtigste milepæle gennem en tidslinje i projektet. I min optik 

er milepæle (som egentlige ’nedslagspunkter’) og tidslinjer ikke lineære funktioner, der 

umærkeligt glider over i hinanden. De er snarere et billede på, at tid er blandinger af forskellige 

slags tider (datoer, rækkefølger, booket tid i telepraksis, forsinkelser etc.), der alle skal regnes ind 

som lige-gyldige og relevante måder at ’se’ tid på i Horsens på forkant. 
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5.5 Tidslinje Horsens på forkant med sundhed 

Projektet påbegyndes i 2012, hvor samarbejdsaftaler og OPI aftaler konsolideres. 

Programgruppen94 etableres i ultimo 2012, primo 2013 og arbejdet med den første telemedicinske 

platform som en såkaldt ’sandkasse’, hvor udpegede IT medarbejdere tester systemet, og den 

første version af HotSpottet, tager form. Projektets inklusionskriterier forfattes og test af IT 

apparaturet udvides til projektets tilknyttede prøvepatienter. Ultimo 2013 (og frem mod sommer 

2014) udmøntes HPF som egentligt telemedicinsk projekt med randomisering (udvælgelse) af 

patienter, udvikling af HotSpot version 2.0, der godkendes i Styregruppen og klargøres til 

anvendelse. Samtidig overgår projektets apparatur fra store TV lignende entiteter til bærbare 

computere, som er den løsning, som HPF anvender gennem resten af projektets løbetid.  

I kraft af at Horsens på forkant, ud over at være et forskningsprojekt, også er et 

udviklingsprojekt, finder der løbende evaluering og tilretning af projektet sted i hele 

projektperioden. Det betyder, at den telemedicinske løsning forandres over tid ud fra 

undersøgelse af behov, efterfølgende testning af nye tiltag og implementering af disse. Et 

eksempel er en ny version af HotSpottet (version 3.0), som testes og anvendes i 2014. Den 

endelige version 4.0 tages i brug i begyndelsen af 2015 og anvendes i resten af projektets tid frem 

til efteråret 2016. 

Hvor HPF tidligere har udelukkende har omfattet konsultationer mellem sygeplejersker (og 

enkelte gange hospitalslæger) og patienter, så inkluderes de første praktiserende læger i 201495. 

Samtidig når projektet 313 inkluderede patienter. Hvordan projektet kommer frem til netop 313 

patienter vil blive uddybet herunder, da HPF, ud over at være en telemedicinsk platform, også er 

base for forskningsprojekter i universitært regi. Projekt HPF afsluttes i august 2015, men de 

sidste patienter interviewes først august 2016, hvor projektet formelt afsluttes. Selve afslutningen 

markeres med en konference, hvor projektets resultater, deltagende aktører og formelle læring 

præsenteres.  

Som det kan ses af ovenstående, revideres den telemedicinske platform adskillige gange i 

94 Programgruppen er Horsens på forkants  
95 HPF er finansieret sådan, at10 praktiserende læger i Horsens kan være tilknyttet projektet. Imidlertid 
var det svært at finde læger, der ville deltage. I den periode, jeg havde min gang i HPF, var 5 
praktiserende læger tilknyttet og på det tidspunkt med ganske få (2) konsultationer.  
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projektets levetid. Nye former for teknologi har det med at skabe nye implikationer og dermed 

ændres netværkets aktører. Hvordan aktørerne gensidigt påvirker hinanden, vil løbende blive 

udfoldet i afhandlingens analytiske kapitler, men for nuværende vil jeg rette opmærksomheden 

mod andre aktører, som også er med til at forme HPF. 

 

5.6 Horsens på forkant som forskningsprojekt 

Horsens på forkant har indtil flere forskningsprojekter og andre Ph.d. studerende tilknyttet. 

Hvorvidt telemedicin fremmer tværsektoriel ledelse, undersøges af forsker fra Region 

Midtjylland. Samtidig undersøges den økonomiske bæredygtighed af Institut for Økonomi, 

Syddansk Universitet. Netop denne universitære tilknytning til andre Ph.d. projekter er med til at 

’fastlåse’ hvem, hvor mange, hvor og hvornår patienter kan og skal inkluderes i projektet. Det 

betyder, at HPF fremstår som et struktureret videnskabeligt kvantitativt funderet forsøgsprojekt, 

hvor patienterne randomiseres til enten interventionsgruppen med telemedicinske konsultationer 

(156 patienter) eller til kontrolgruppen, hvor patienten modtager konventionelle 

ambulatoriebaserede konsultationer (157 patienter).  

 

Patienterne er delt i 4 undergrupper: 

• Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL): 66 patienter 

• Diabetes/gravide med diabetes: 146 patienter 

• Hjertesvigt/hjerterehabilitering: 42 patienter 

• Den ældre medicinske patient: 59 patienter 

Som det ses i grafikken nedenfor (Falkenberg, Hyldborg & Kloster 2016:20), er 212 af disse 

patienter hvervet på HeH, 84 i Horsens Kommune og 17 hos de praktiserende læger. Projektets 

optageområde er udelukkende Horsens by, hvorfor fjernereliggende småbyer i Horsens 

Kommune og omkringliggende kommuner ikke genererer patienter til projektet. 
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Figur 1: Projektets inkluderede patienter 

Projektet er initelt i projektprotokollerne struktureret til 800 deltagende borgere, men er løbende 

nedjusteret, i takt med at Horsens by blev ’renset’ for egnede patienter med de nævnte kroniske 

lidelser. Først ned til 500 for til sidst at ende med 313 afsluttede patienter i projektets løbetid. I alt 

er 565 patienter blev screenet og fundet egnet til deltagelse, hvoraf 141 patienter sagde nej til 

deltagelse. Resten (111 patienter), er ikke inkluderet af andre årsager (Ibid:17). Disse andre 

årsager vil blive uddybet i kapitel 8. 

5.7 Projektets struktur i praksis 

Men hvilken forskel er der på et telemedicinsk projekt og en eventuelt ’driftet’ hverdag med 

telemedicin som tilbud og ydelse? HPF som projekt er, som nævnt, ’låst’ på mange områder i 

kraft af de rammer, der stikkes ud på grundlag af de forskellige forskningsprojekters ’tilskæring’. 

Den generelle præmis er, at de inkluderede patienter ikke må få en pleje og behandling, der 

’stikker ud’ fra kontrolgruppens patienter i HPF. Det vil sige, at hvis patienten med diabetes, som 

ved gængs ambulatoriekontrol, har kontakt med sygeplejersken hver tredje måned, så vil dette 

ikke blive ændret i forbindelse med deltagelse i projekt HPF. Men da de fleste patienter 

inkluderes i HPF på grundlag af en indlæggelse eller ny kontakt til ambulatoriet, så er 

sygeplejerskens (eller lægens) skøn afgørende for, hvor ofte patienten skal/bør have en 

telemedicinsk konsultation. Skønner sygeplejersken, at tættere opfølgning er nødvendig, er det 
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hende, der iværksætter og dokumenterer dette i patientens elektroniske patientjournal. 

På hospitalet er den telemedicinske konsultation tidsmæssigt berammet som en almindelig 

konsultation, hvor der som oftest er sat 30 minutter af til samtale. De 30 minutter inkluderer 

sygeplejerskens forberedelse, hvor hun læser patientens data, som løbende er indkommet i 

HotSpottet, dagbogsnotater, selve konsultationen og den efterfølgende dokumentation af aftaler 

både i HotSpottet og i EPJ, formidling af recepter, booking af nye tider i HotSpottet, o.a. Den 

tidsmæssige struktur er rammesat af projektets overordnede strukturelle ledelse, som jeg i det 

følgende vil klargøre for læseren.

5.8 Den organisatoriske struktur i Horsens på forkant 

Internt i Horsens på forkant er Programgruppen det øverste organ, hvis medlemmer fra Horsens 

Kommune, HeH, lægepraksis, Apotekerforeningen og det private konsortium ’går igen’ i 

projektets mange udvalg. Af relevante udvalg kan nævnes Økonomiudvalg, Forretningsudvalg, 

Fælles Databasegruppe, Brugerdreven Innovationsgruppe, Teknologi- og udviklingsgruppen, 

Forskningsgruppen, Praktiserende Læger, Team HeH. Indenfor alle disse udvalg er der samtidig 

udpeget en lang række indsatsteams, der alle i større eller mindre grad har haft indvirkning på 

hverdagen i Horsens på forkant. Udvalgene har til formål at strukturere projektet som et juridisk 

konsolideret projekt, der ”kan bidrage til den nationale dagsorden på det telemedicinske område” 

(Ibid:33).  

Det operationelle niveau består primært af sygeplejersker i HeH96 og Horsens Kommune, der alle 

i større eller mindre grad varetager de telemedicinske konsultationer indenfor de fire specialer. 

Som nævnt er enkelte hospitalsansatte og enkelte praktiserende læger involveret i 

konsultationerne. Den telemedicinske teknologis infrastruktur og vedligehold tilgodeses af 

Teknologi- og udviklingsgruppen, herunder Falck og Next Step Citizen og tilknyttede IT 

arkitekter fra Horsens Kommune og Region Midtjylland IT. På det strategiske niveau varetages 

den daglige drift af projektkoordinator i samarbejde med den tværsektorielle arbejdsgruppe. 

96 Indenfor de forskellige specialer er der udpeget en nøgleperson, der har fungeret som bindeled mellem 
det operationelle og det strategiske niveau i Horsens på forkant. Det har primært været nøglepersonerne, 
der har fået undervisning i brugen af det telemedicinske apparatur og dem, der har deltaget i 
koordinerende møder.  
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Eksternt er Horsens på forkant ikke kun regionalt og kommunalt forankret, men trækker tråde 

langt ind i det private erhvervsliv. IT leverandører, organisationsudviklere med brugerdreven 

innovation som speciale og logistik- og hjælpemiddelleverandører været en del af udvikling og 

drift af logistik og telemedicinsk løsning. Som nævnt er løbende ændringer af arbejdsgange og 

teknologi en præmis i projektet, hvor eksempelvis IT platformen er udskiftet tre gange. Gennem 

hele projektforløbet har det private firma Falck stået for udbringning, opstilling, instruktion, 

support og nedtagning af IT- og måleudstyr hos patienter og omsorgsprofessionelle, mens firmaet 

NSC har leveret det telemedicinske udstyr og udviklet infrastrukturen. Samtidig er Copenhagen 

Living Lab (CLL)97  involveret i relation til brugerdrevne processer og Apotekerforeningen ud fra 

visionen om, ”at hvis apoteket får et tættere arbejde med borgerne og sundhedssektor, vil det 

skabe bedre mulighed for bedre medicinhåndtering” (Svenning 2014).  

 

Alt i alt har flere end 100 personer fra forskellige firmaer og organisationer været direkte eller 

indirekte involveret i den organisatoriske del af Horsens på forkant. En del af det arbejde, som 

ligger hos disse aktører, forbliver u-afdækket i denne afhandling af flere årsager. For det første 

fordi de ikke har efterladt spor som aktører. For det andet fordi en beskrivelse vil bringe mig for 

vidt ud i periferien og detaljeringen i afhandlingen, da netværket som nævnt både er umuligt at 

afslutte og desuden også ’sømløst’ i den forstand, at det relationelt rækker videre til andre aktører 

i handlingen. Jeg vil i stedet belyse, hvordan arbejdsgangen fungerer i forbindelse med brug af de 

telemedicinske entiteter og det videre forløb i telepraksis. De telemedicinske aktuelle 

telemedicinske entiteter, som anvendes, vil løbende blive beskrevet i resten af afhandlingen.  

                                                
97 Copenhagen Living Lab (CLL) er et privatfirma med speciale i organisatoriske løsninger i forhold til 
brugerdreven innovation. 	
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5.9 Brug af apparaturet i telepraksis  

Efter patientens inklusion, som foretages af enten 

egen læge, eller, som oftest, af sygeplejersker eller 

læger i HeH, opsætter udvalgte medarbejdere i Falck 

det telemedicinske udstyr i hjemmet. I HPF er 

teleinfrastrukturen knyttet til internettet, så hvis 

patienten ikke har en sådan, sikrer projektet, at der 

installeres et såkaldt ’3G kort’. Derefter får patienten 

overdraget en bærbar computer98 som web-løsning, 

(der afkræver patienten brugerlogin og password) samt en ’opsamlingsboks’ (blandt patienterne 

bedst kendt som ’boksen’ og blandt teknikere som ’2net hubben’), der forbliver i hjemmet i hele 

teleperiodens udstrækning. Boksen opsamler og videresender data via BlueTooth99 til serveren i 

HPF, så både patient og omsorgsmedarbejdere kan se resultaterne af målingerne i HotSpottet.

Falcks medarbejdere instruerer patienten i brugen af apparaturet, de fejlkilder, der oftest 

åbenbarer sig i brugen og hvem patienten kan kontakte i forbindelse med IT problemer. Desuden 

instrueres patienten i at kontakte egen læge eller lægevagten ved akut forværring af sygdommen. 

På den anden side af skærmen sidder sygeplejersken på kontoret. Måske med head set på for at 

kunne høre og tale med patienten. Under alle omstændigheder har hun en telefon i nærheden, så 

hun kan ringe til patienten, hvis noget ikke skulle virke. Telepraksis inkluderer forskellige med-

teknologier100, der på forskellig vis bidrager til stabilisering af den teknologiske infrastruktur 

(Langstrup 2014:220, Latour 2008:145), men også til at 

98 Når projekt HPF engang er sat i egentlig drift, håber projektledelsen på, at kunne udvikle aggregater, 
der kan sættes direkte på patienternes egne IPads eller computere for på den måde at kunne skabe øget 
tryghed i brugen af IT delen, da patienten kender egne apparater i forvejen. 
99 Bluetooth er en trådløs teknologi, der via internettet gør, at data kan deles over kortere afstande. 
Teknologien fungerer ved, at man slår Bluetooth funktionen til på den enhed, man ønsker at forbinde. Det 
kan være på en computer, mobil o.a., hvor man ønsker at dele data med andre. Det fortælles, at Bluetooth 
logoet er uddraget af runetegnene for H og B, som var den danske konge Harald Blåtands (958 – 987 
e.Kr.) initialer.
100 Begrebet med-teknologier i telepraksis handler om de teknologier, der er med til at ’støtte op om’ og 
dermed stabilisere det teknologiske set-up, så det ’lykkes’ i en given sammenhæng. Jeg er ikke bekendt 
med andre beskrivelser af begrebet, hvorfor jeg gerne ’påtager’ mig begrebet. 

Figur 2: ’Hubben’ i brug i hjemmet
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øge antallet af måleapparatur101, som enten sygeplejerske eller patient skal aflæse i telepraksis. De 

forskellige medteknologier vil blive nærmere beskrevet i kapitel 9 og 10.  

 

5.10 Målinger i HPF 

Den bærbare computer, som patienten har fået installeret i hjemmet, er udstyret med 

måleapparatur til monitorering af patientens primære lidelse.   

For patienter med KOL er det et modul til måling af puls og iltmætning (Saturationsføler, også 

kendt som ’SAT føleren’). Patienten sætter saturationsføleren på den yderste del af fingeren og 

den måler, via infrarødt lys, hvor mange procent røde blodlegemer, der ’bærer’ ilt i blodbanen. 

Patienten er desuden udstyret med en lungefunktionsmåler, der registrerer patientens 

lungefunktion ved dels at måle den kraft, hvormed patienten er i stand til at puste luften ud med i 

et sekund (FEV1). Dels hvor meget luft, patienten efterfølgende er i stand til at puste ud de 

kommende cirka 5 sekunder. Lungefunktionsdata sendes til opsamlingsboksen ved, at patienten 

aktivt trykker på ’send’ i computerens HotSpot. Også blodtryksmåling kan være ordineret til 

patienten med KOL i HPF. 

For patienter med hjertesvigt er der tilkoblet aggregater til måling af puls og blodtryk, som måles 

ved, at patienten sætte blodtryksmanchetten omkring venstre overarm og igangsætter 

blodtryksmålingen ved tryk på startknappen på apparatet. Pulsen fremkommer som et ’biprodukt’ 

af blodtryksmålingen og registreres som antal hjerteslag pr. minut. Også patientens vægt er en 

vigtigt brik i det overordnede billede af hjertefunktionen hos patienten, da stigning i vægt over 

kort tid indikerer, at patienten kan have ophobet væske i kroppen. Når patienten stiger op på HPF 

vægten i hjemmet, rapporteres data automatisk ind. Hvilken betydning disse rapporteringer af 

data har for patient og omsorgsmedarbejdere, vil jeg uddybe nærmere i kapitel 11. 

For patienten med diabetes er måling af blodsukker (ud over puls, blodtryk og vægt efter 

individuel ordination) det vigtigste parameter i HPF. Blodsukkeret fortæller om patientens indtag 

og omsætning af kulhydrater i kroppen og viser dermed, hvordan patientens enten diæt-, kost- 

eller insulinbehandlede diabetes ’spiller sammen’ med patienten og dennes hverdag. Når jeg her 

er mindre eksplicit i forhold til en udredning af de forskellige diabetesparametre, så er det fordi, 
                                                
101 Et eksempel er ’måleren’, som er en boks, der via en nål i patientens maveskind, måler blodsukkeret på 
døgnbasis. Som oftest går patienten med den en uge, hvorefter den indleveres i ambulatoriet til aflæsning. 
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jeg vil gå dybere ned i stoffet i afhandlingen. Læseren har med andre ord diabetes telepraksis til 

gode til senere. 

Datalogistikken i forhold til målte funktioner i HPF kan betegnes som både en synkron og en 

asynkron telemedicinsk løsning. Synkron i de sammenhænge, hvor sygeplejerske og patient er i 

direkte kontakt gennem skærmen i telekonsultationen og hvor selve samtalen, aftaler og målinger 

fremkommer i her-og-nu konsultationen. Løsningen er asynkron i de sammenhænge, hvor 

patienten allerede har målt værdier for timer, dage eller uger siden (Falkenberg, Hyldborg & 

Kloster 2016). Både de synkrone og asynkrone data ligger til grund for sygeplejerskens analyse 

af data med henblik på eksempelvis udregning af insulindoser til patienten.  

5.11 Telemodulets opbygning 

Når man åbner computeren og åbner en ’crome browser’, er computeren sat op til automatisk af 

åbne ’Sundheds HotSpottet’ (fra nu af kendt som HotSpottet). Ikke som et ’varmt sted’, man kan 

berøre på computeren, men i stedet som en fællesbetegnelse for den læsebare IT ’platform’, som 

patienter, egen læge og udvalgte omsorgsmedarbejdere i HeH og Horsens Kommune kan aflæse 

på hver sin side af skærmen. Platformen indeholder de data, der er rapporteret ind fra patienterne. 

Når patient eller sygeplejerske logger sig ind102, kommer HotSpottet automatisk frem og 

indeholder: 

Figur 3: HotSpottet i 

Horsens på forkant 

102 Der er forskel på hhv. patientens side og sygeplejerskens side i den forstand, at sygeplejersken har flere 
muligheder end patienten på siden. Eksempelvis kan sygeplejersken rekvirere de telemedicinske entiteter 
til hjemmet via computeren. 
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HotSpottet i Horsens på forkant. Billede fra HPF. 

• ’Resultatmodulet’: hvor patient og omsorgsprofessionel kan aflæse de indkomne data fra

målinger, opdelt i perioder og med mulighed for grafisk afbildning.

• ’Kalendermodul’: Giver overblik over kalenderaktiviteter, som enten har været eller er

aftalt mellem patient og omsorgsmedarbejder. Også patientens registrerede aftaler er

synlige

• ’Beskedmodulet’, hvor patient og omsorgsprofessionel kan kommunikere via mails.

Modulet kommunikerer ikke med EPJ i hverken HeH eller Horsens kommune, hvorfor

omsorgsmedarbejderen også skal dokumentere eventuelle aftaler og ændringer i Den

Elektroniske Patientjournal (EPJ).

• ’Ring-op’ funktion: som aktiveres ved at skrive patientens navn i søgefeltet. Derefter

fremkommer et grønt ’ring op’ felt, som skaber forbindelse mellem omsorgsmedarbejder

og patient. I et videoopkald mellem patient og omsorgsmedarbejder kan sidstnævnte ringe

andre omsorgsmedarbejdere op. Der kan være op til fire brugere på videoopkaldet

samtidigt. Det er værd at bemærke, at systemet er indstillet til, at patienten ikke kan ringe

op til sygeplejersken, men at opkaldet kun kan foretages fra sygeplejerske til patient.

• ’Dagbogsmodulet’, der samtidig indeholder mulighed for at uddele ’Smiley’ er’.

• ’Udstyrsmodulet’: Giver mulighed for at sygeplejersken kan rekvirere telemedicin eller

fejlmelde apparaturet. Fejlmelding eller bestilling bliver automatisk sendt videre til Falck

vagtcentral, som står for IT support. Sygeplejersken (men ikke patienten) har her

mulighed for at følge med i, hvor i processen Falck er i forhold til opsætningen i hjemmet.

• ’Mine Muligheder-modulet’ (Modulet anvendes ikke ret ofte af patienterne)

• ’Ros og Ris-modulet’: hvor patienten kan kommentere, hvad der måtte være nødvendigt i

HPF.

HotSpottet har en afgørende betydning og figurerer som et obligatorisk passagested103 i Horsens 

på forkant; er man ikke på HotSpottet, kan man ikke se målinger eller kommentarer. Ifølge 

Latour er et obligatorisk passagested også et sted, der ’har ret’ i den forstand, at det, ud fra sin 

103 Se kapitel 2 omkring ANT og betydningen af et ’obligatorisk passagested’. 
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strategiske position, sætter dagsordenen for de mange, der ønsker passage (Latour 1987:245). For 

det første ligger HotSpottet inde med mange af de data, som bærer Horsens på forkant. For det 

andet fortæller disse data ’sandheden’ omkring patienternes tilstand i HPF. Hvordan denne 

sandhed etableres og hvordan disse ’sandheder’ bliver bearbejdet, vil blive nærmere undersøgt i 

afhandlingens 2. del. 

For nuværende vil jeg illustrere HotSpottets betydning som aktør i Horsens på forkant gennem en 

case. Scenariet er et møde i telepraksis, hvor forskellige deltagere (nøglepersoner) er samlet for at 

afprøve en ny version af HotSpottet. Mødets formål var at afprøve den nye udgave af HotSpottet 

og sikre, at den levede op til forventningerne inde ibrugtagning. 

5.12 Case 1: Møde i Horsens på forkant med sundhed 

Uddrag af feltnoter fra møde i HPF omkring opdatering af Hotspottet version 3.0. 

”Deltagere: Fysisk til stede er 7 deltagere, alle med enten organisatorisk eller praktisk tilknytning 
til HPF. Derudover er 2 testpatienter i hjemmet og de vil blive ringet op, så systemet skal 
afprøves. Forskellige teknikere er med på telefonen, hvis der skulle opstå problemer. Alle 
tilstedeværende medbringer computer, så HotSpottet kan afprøves af deltagerne. Jeg får et 
gæstepassword, mens de andre går ind i systemet via egne passwords”.  

Mål for dagens møde: ”At teste de nye funktionaliteter, så borgere og medarbejdere kan finde ud 

af det og det virker. Vi skal finde fejlene, inden de går ud i systemet” (projektleder).  

Eventuelle fejl i systemet kategoriseres inden udførelse af testene: 

• Kritisk fejl: Funktionel fejl, hvor systemet eksempelvis ”slår fra” og ikke fungerer
• Alvorlig fejl: Funktionel fejl, hvor systemet ikke virker efter hensigten
• Mindre alvorlig fejl: FF, der gør, at systemet virker uhensigtsmæssigt
• Kosmetisk fejl: mindre grafisk fejl, som ikke indvirker på funktionen.

”Borgeren som fællesbegreb svarende til en standardisering af mennesket (ikke på en ubehagelig 
måde, men snarere ud fra en brugertanke. Hele tiden at dække den skrøbeligste borger ind i forhold til, 
om denne kan mestre teknologien. Borgeren bliver en form for objekt (ikke på den ufede måde): 
”systemet skal virke, ellers kan borgeren ikke anvende det” (mødedeltager). 
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Alle har ’hul igennem’ til HotSpottet, men selvom mit password virker i begyndelsen, bliver jeg 

nødt til at lukke min PC, da jeg mangler strøm. Jeg hægter mig på en sygeplejerske i stedet. 

Testen starter og en af patienterne ringes op. 

” Billedet ’fryser’. Systemet genstartes og patienten ringes op igen. Sygeplejerskerne 
kommenterer, at det har de klaget over mange gange, men først nu ser teknikerne, at det passer. 
Teknikerne prøver at ’tvinge’ det telemedicinske apparatur til at samarbejde gennem forskellige 
smutveje (genstart, telefonisk kontakt til andre tekniske medarbejdere, telefonisk kontakt til 
patienter), men systemet ”svarer igen”. Det crasher (fryser eller går i sort), når det stresses. Det 
medfører, at man ikke kan ringe op gennem systemet i 7 – 10 minutter, da det i den 
mellemliggende periode ”checker” sig selv og først derefter finder ud af, at der er noget galt. Det 
registreres som en kritisk fejl”. 

Måden, systemet fungerer på, registreres af teknikere og projektansvarlige i deres PC´ere eller på 

blokke. Testen fortsætter: 

”Sygeplejersken ringer op til patienten via systemet. Hun tager inde da head-settet af: ”ellers får 
jeg en høreskade, da telefonens ringetone går ind for fuld styrke i mit head set”. HotSpottet viser 
’engelsk tid’ (det vil sige, at når en borger har lavet målinger kl. 14.09, så går de ind som målinger 
kl. 02.09. For borgeren ser det ud som om målingen er foretaget midt om natten). Sygeplejersken 
kommenterer: ”Det vil ikke ret mange af borgerne kunne takle. De fleste vil tro, at systemet er i 
stykker. Der er nok ikke ret mange, der kender den engelske tidsregning. Heller ikke, hvis vi 
skriver a.m. eller p.m. bagefter”. Registreres som en kritisk fejl, hvor borgeren ikke kan bruge 
systemet”. 

Der holdes pause. Folk drikker kaffe og snakker. Mødet går videre: 

”Fælleskonsultation, hvor 3 deltagere (patient, tekniker og sygeplejerske) skal mødes i æteren. 
Sygeplejersken ringer til patienten, som dukker frem som stort billede, hilser på alle og skåler med 
sin kaffekop. Sygeplejersken skåler igen og ringer op til den tredje deltager, som sidder i lokalet. 
De tre samtaler over et stykke tid. Jeg ser på patientens ’farver’, som er lidt blakkede (teinten er 
skiftende mellem rød og lyserød), men tænker, at billedet ellers er en nogenlunde gengivelse af 
’virkeligheden’. Sygeplejersken ’lægger på’, billedet forsvinder og samtalen går død. Det 
konstateres at hvis den første, der er blevet ringet til, lægger på, så stopper samtalen, selvom de 
andre stadigvæk er koblet på. Der ringes op til patienten på telefonen og fejlen diskuteres. 
Patienten bliver derefter kontaktet gennem computeren og med kun to ’på linjen’ går 
konsultationen igennem. Hændelsen registreres som alvorlig fejl104”. 

Mødeleder og sygeplejersker siger farvel til patienten. Systemet logges af hos de forskellige 

deltagere, der snakker indbyrdes om de teknologiske udfordringer: 

104 Nu kunne det her godt se ud som om, at HPF som projekt kun er fyldt med fejl. Dette ville imidlertid 
være en forsimpling af billedet. Mødet gik netop ud på at fange fejl, inden de figurerede i systemet, det vil 
sige ’gik i æteren’ sammen med sygeplejersker og patienter i de fælles konsultationer. HotSpottet er siden 
ændret flere gange, hvilket medfører, at nogle fejl fjernes, mens andre implikationer opstår i den 
pågældende praksis.  
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”Projektansvarlig og teknikere diskuterer, hvad der umiddelbart kan gøres (ikke nogen løsning her 
og nu). Mødeleder og teknikere snakker sammen og noterer. Sygeplejersker diskuterer, hvorvidt 
man kan ’tro på’ patientens ’farver’ (teint) gennem skærmen. Man enes om, at fejlene skal være 
rettet indenfor få uger”. Deltagerne pakker sammen og siger tak for mødet”.  

 
 
Casen har flere pointer. For det første cementerer den billedet af, at telepraksis ikke kun er noget, 

der ’foregår’ gennem en skærm i HPF, et synspunkt, jeg har argumenteret tidligere i 

afhandlingen. For det andet viser den, at telepraksis blandt andet er afhængig af teknologiske 

infrastrukturer, det vil sige de medierede forbindelser af tekniske, sociale og materielle elementer, 

som til sammen udgør infrastrukturen. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at det 

ikke er enkeltdelene, der her er interessante, men snarere forbindelserne mellem dem, hvordan de 

skabes, opretholdes og derved producerer bestemte begivenheder og resultater105. Og derfor er 

det her vigtigt at undersøge de relationer, der gemmer sig i den bestemte praksis. 

 

 

5.13 Orden og uorden i telepraksis 

At telepraksis indtil videre ikke er nemt gennemskuelig eller nemt gennemførlig, må stå klart for 

enhver, der læser ovenstående case. Arbejdet med struktur i HPF er ikke determineret af hverken 

omsorgen eller teknologien, men er snarere formet som et socioteknisk agencement (se Callon 

2002 og kapitel 2, hvor agencement defineres som ”et netværk, der handler”), hvor forskellige 

aktører går sammen i forsøget på at skabe orden og stabilitet i HPF. Orden i den forstand, at 

praksis normativt altid vil være præget af uorden, som forsøges ordnet.  

For de implicerede er orden, her i form af tjek af det telemedicinske system, ikke en simpel 

manøvre. Den inkluderer handlinger, hvor systemet i deltagerne perspektiv modarbejder, blandt 

andet fordi det er ’sat op’ med tidsberegning, der ikke koopererer med dansk måde at beskrive tid 

på. Det opererer ganske vist ikke med Greenwich Mean Time (GMT)106, men det, at systemet 

indskriver tiden med en 12 timers differens, skønnes nok til, at kun ganske få patienter vil kunne 
                                                
105 Jeg lægger mig her tæt op af adjunkt i Informationsvidenskab Morten Bonde Ubbesens forståelse af, at 
”infrastrukturer ikke kan fungere, endsige eksistere, som rent materielle eller tekniske strukturer … 
Infrastrukturer opstår … i et gensidigt konstituerende samspil med de situerede praksisser, de er indlejrede 
i” (Ubbesen 2015:67) 
106 Greenwich Mean Time (GMT) er et gammelt system at registrere tid (idet man mente, at Greenwich i 
GB var et centrum i verden og fra den længdegrad udgik ’klokken 0’). For nuværende har man bibeholdt 
udregningen med længdegraden 0, hvilket betyder, at Danmark ligger i zone +1, hvorimod zoner øst for 
GB ligger i – zoner. 
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arbejde med blodsukkerværdierne med henblik på selv at udregne relevante doser insulin i 

hverdagen. Også systemets ustabilitet og frosne billeder bidrager til, at manøvren fremstår som 

’uordentlig’ i testen. 

John Law (2002) beskriver, i et studie af hvordan militærfly bygges, de problematikker, der 

fremkommer i forbindelse med produktionen af fly. En sådan produktion (og udregning af, 

hvordan flyet skal bygges) inkluderer indregning af uforudsigeligheder og ustabilitet (her tænkt 

som ’det heterogene’), som eksempelvis vindhastigheder. I Laws tænkning ligger heterogeniteten 

i relationen mellem ’det nærværende’ (”Relation of prescence”) og ’det fraværende’ (”relation of 

abscence”), som oscillerer mellem hinanden og derved skaber uro i form af uforudsigelighed. 

Samtidig sætter uforudsete og det fraværende i en proces dagsordenen for det nærværende:  

”An object is a presence. It is present, here and now. But, whatever the form of its presence, this 
also implies a set of absences. The present object implies realities that are necessarily absent, that 
cannot be brought to presence; that are othered. So, to put it slightly differently, an object is a 
pattern of presences and absences” (Law & Singleton 2005: 342)  

Det fraværende kan være dårligt sat sammen eller tage for meget plads, sådan som HotSpottets 

’engelske tid’ eller det frosne billede gjorde. Og det (eller den) fraværende kan blive 

’tilstedeværende’ ved at tiltage sig plads, som testpatienten eller den telemedicinske infrastruktur 

gjorde det under mødet. Orden107 og transparens108 var tiltænkt, men viste sig i stedet som 

uorden. Law fremhæver, at lejlighedsvis orden kan være opnåelig, men at det kun sjældent er 

tilfældet. Og hvis orden endelig fremtræder, så er den af kortvarig og flygtig karakter (Ibid, Berg 

& Timmermann 2000:33).  

Orden og overblik som begreber og som empirisk ’virkelighed’ vil blive nærmere udfoldet i 

afhandlingens 2. del.  

107 Marc Berg & Stefan Timmermann (2000) fremfører et bud på en måde at forstå orden og uorden på; de 
er ikke hinanden modsætninger, men derimod hinandens følgesvende. Med enhver ny orden følger altid 
nye uordener (Aaroe Clausen & Olesen 2007)  
108 Jeg tager udgangspunkt i Jeff Bowker & Susan Leigh Stars forståelse af transparens som udtryk for, at 
ting (noget) konvergerer (nærmer sig hinanden), men aldrig når hinanden. En sådan forståelse knytter an 
til forståelsen af, at ting er lokalt funderede og knyttet til bestemte situationer og perspektiver uden 
nødvendigvis at kunne overføres til andre kontekster (Bowker & Star 2000:311).  
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5.14 Sammenfatning 

Med Latours ord omkring beskrivelse af projekter i baghovedet har jeg forsøgt at illustrere 

projekt Horsens på forkant som teknologisk infrastruktur og som organisation. Jeg har desuden 

beskrevet projektet som egentlig telemedicinsk projekt, hvor den organisatoriske struktur har 

udstukket rammerne for, hvordan den telemedicinske hverdag har været ’skruet sammen’ og 

hvordan projektperiodens tidslige ramme er udstukket. Ydermere har jeg redegjort for vigtige 

dele af netværket i HPF, dog med den tilføjelse, at projekter er store og komplicerede netværk, 

som ikke udtømmende lader sig beskrive. Ikke desto mindre har det været nødvendigt at beskrive 

projektet og dets forankring for at give indblik i den heterogene organisation, som dette projekt er 

en del af. Kapitlet viser desuden, at det ikke er ligegyldigt, hvilke positioner, forskeren indtager i 

forbindelse med udredning af feltet. Med Sandra Hardings ord omkring positioneret objektivitet 

pointerer jeg, at forskellige positioner indenfor forskning etablerer forskellige data og forskellige 

tænkninger om ståsteder. Fælles for de to forskningsformer er dog, at de begge kun dækker dele 

af det udforskede og at valg af metode må afgøres af, hvad man rent faktisk ønsker at undersøge. 

Gennem min empiriske case har jeg beskrevet, med afsæt i Laws artikel om bygning af fly, 

hvordan det uforudsete, det uhåndterbare og det ikke-tilstedeværende spiller ind i ønsket om 

struktur og orden. Pointen er, at flygtige elementer som orden og stabilitet efterstræbes i den 

telemedicinske praksis, men sjældent lader sig realisere. En pointe, som henviser til Horsens på 

forkant i den forstand, at projektets heterogene netværk byder ind med såvel det uforudsete, 

uhåndterbare og uordentlige. 

Hvornår er man så færdig med en udredning af et projekt som HPF? Følger vi Latour videre i 

hans samtale med den studerende (se kapitel 2), så vil vi se, at en sådan redegørelse er færdig, når 

det sidste punktum er sat (Latour 2008:178), netop ud fra den devise, at man aldrig kan redegøre 

fuldstændigt for netværket og netværkets yderligere forgreninger. Man må med andre ord sætte 

punktummet et eller andet sted. Jeg vil derfor afslutte redegørelsen og bevæge mig frem imod, 

hvordan jeg har opsporet netværket og relationerne i telepraksis i HPF i mit empiriske 

feltstudium. 
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Kapitel 6:  Det empiriske feltstudium og det analytiske design 

Det foregående kapitel gav en introduktion til projekt Horsens på forkant og knytter an til 

introduktion af afhandlingens feltstudium og empiriske materiale, sådan som det tager sig ud i 

forbindelse med mine studier i telepraksis. Mit ønske er at give læseren mulighed for at følge 

mine metodiske, etiske og analytiske overvejelser og håndgreb, som har været i spil i forbindelse 

med udarbejdelsen af det empiriske felt og analyse i afhandlingen. De metodiske overvejelser 

tager afsæt i ANT tænkningen omkring empirisk design, nærmere bestemt i Latours overvejelser 

omkring undersøgelse af feltet. 

6.1 Hele vejen rundt om feltet 

Latour foreslår, at den etnografiske forsker stiller spørgsmål som hvordan, hvor, hvornår og af 

hvem den empiriske forskning udføres (Latour 2008:147-68, Langstrup 2014:216). Med hvem 

forstås den menneskelige aktør, hvorimod hvordan refererer til de medierende teknologier, som 

appellerer til handling, uden at den menneskelige aktør nødvendigvis er indblandet i handlingen. 

Hvornår er dedikeret det arbejde, som finder sted, når forskeren ønsker at komme så tæt på 

fænomenet som muligt. Det, at nærme sig felten (og feltet), kræver benarbejde, i stil med det, 

som jeg ridser op i dette kapitel. Hvor refererer til de forskellige placeringer og steder, som 

fænomenerne kan ’indtage’ i feltet.  

Forskellig forskning indenfor socioteknisk teori påpeger, at ’stederne’ ikke nødvendigvis er 

fikserede i geografisk forstand, men at de i stedet er ad hoc placerede og desuden ofte er 

informationsteknologisk baserede (Oudshoorn 2008:124, Bossen & Aaløkke Ballegaard 2014:8). 

Det betyder, at traditionelle kvalitative forskningsmetoder ikke nødvendigvis indfanger de data, 

som med fordel kan drages ud af en specifik socioteknisk situation, da forskeren ikke 

nødvendigvis er til stede der hvor det sker og når det sker. Jeg lader mig inspirere af såvel 

Latour, som filosoffen Finn Olesen og professor i Informationsvidenskab Anette Markham, der 

påpeger, at teknologisk medierede forskningsfelter ikke nødvendigvis følger et lineært tidsflow 

og en stationær placering. I stedet tillader den digitale verden, at tid og tilstedeværelse antager 

flere former, synkrone, asynkrone og/eller blandingsformer, da teknologien netop skaber data, 
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som arbejder på tværs af steder og tider. E-mails kan afbrydes, hvis vi ønsker det, men den kan 

også ’smutte fra os’, hvis vi sender mailen i affekt (Markham & Olesen 2015:66).  

 

Både tid og sted kan i digitale kontekster opfattes som bøjelige variabler, der gensidigt påvirker 

hinanden. Et eksempel er HotSpottet i HPF, hvor sygeplejersken aflæser ’vitale værdier’ (puls, 

blodtryk, blodets iltmætning, temperatur, vægt o.a.), som enten måles lige nu eller løbende over 

tid. Fremtidige ordinationer af insulin bestemmes blandt andet ud fra disse data, nedskrives på 

blokke i konsultationslokalet, og cleares i samtale med patienten, som sidder i hjemmet. 

Kontakten foregår gennem skærmen og inddrager derfor flere steder og tider109. Variable data er 

erfaringsmæssigt et vilkår i sundhedspraksis, hvor uorden (eller kaos) snarere end 

forudsigelighed og orden præger tid-og-sted billedet. Sådanne nye placeringer og tider kræver, 

ifølge Markham & Olesen, at forskeren nytænker de måder, som feltet udforskes på. Ifølge 

forfatterne er kvalitative forskere konforme og ikke kreative nok i valget af tilgange og 

undersøgelsesmåder og valgene stemmer ofte dårligt overens med nye former for 

opmærksomhedsfelter110, som den teknologisk medierede verden byder på (Ibid).  

 

6.2 Valg af metoder 

I det lys kan mine valg af metoder ses som forudsigelige og endog kedelige. Jeg støtter mig 

derfor op af professor i psykologi Svend Brinkmann, der, i et interview omkring kreativitet i 

kvalitativ forskning definerer kreativitet (i forhold til valg af metode) ”som nyhed plus værdi. Det 

er ikke nok, at det er nyt, for at det er kreativt. Det skal også kunne bruges til noget ….. 

kreativitet handler om at skabe undervejs, at følge med feltet, at være fleksibel på feltets, på 

fænomenernes, på genstandenes præmisser…” (Munk & Bengtsen 2015:213). I mit perspektiv 

kommer det kreative ind, hvor mennesker og teknologi møder hinanden; der er ikke noget script, 

der på forhånd kender udfaldet af et sådant møde. Det handler i stedet om, at jeg går med det 

sociotekniske felt og samtidig dokumenterer, hvad jeg gør undervejs. Mit ønske er at tydeliggøre 

                                                
109 Latour er inde på det samme, hvor han tager udgangspunkt i en forelæsningssituation: ”Ingen 
interaktion er synkron: denne bordplade er måske fremstillet af træ, sået engang i 1950’erne, som blev 
fældet for 2 år siden. Stoffet i forelæserens tøj er måske vævet for 5 år siden; neuroaktiviteten i hendes 
hjerne er måske blot et millisekund gammel … (Latour 2008:236). Alt sammen billede på, at interaktioner 
hverken er isoptiske (stammer fra det samme sted) eller synkrone (refererer til samme tid) (Ibid). 
110 Markham & Olesen fokuserer på brugen af internettet som digitalt medium, men også brugen af 
telemedicin kan ses som et nyt felt, der kalder på nye måder og former for undersøgelse. 
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og forklare de fænomener, der løbende dukker op i processen. Med andre ord: det handler om at 

finde det bedste match mellem metodisk tilgang og kontekstens kompleksitet. Men samtidig skal 

den valgte metodiske tilgang give mening for mig. Hvis jeg som forsker ikke finder mig til rette 

med en bestemt forskningstilgang, så vil den ikke bringe noget positivt til og i 

forskningsprocessen. Hvilke metodiske tilgange jeg vælger, og hvordan jeg har stykket feltet 

sammen, vil blive udfoldet i resten af kapitlet. 

6.3 De indledende øvelser til studier af feltet 

I forbindelse med de opstart af mit projekt havde jeg en fornemmelse af, at telemedicin bestod af 

landsdækkende løsninger, som alle var lige til at gå til. Men telefonisk kontakt til 

Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen åbenbarede, at telepraksis 

ikke har nem adgang, da der ikke fandtes en landsdækkende registrering af telemedicinske 

projekter og tiltag. Efter nogen søgning fandt jeg databasen MedCom,111 som netop arbejder med 

landsdækkende registrering af telemedicinske projekter og som husede telemedicinske projekter, 

der matchede mine krav til det empiriske felt. 

Mine kriterier for søgning efter et projekt i databasen var, at projektet dels skulle inkludere 

sygeplejetilbud, dels hjemmemonitorering og allerhelst en model, der indeholdt en telemedicinsk 

skærmløsning. Når skærmen havde min interesse, var det fordi den gav mulighed for en 

anderledes kontaktform end den gængse menneske-til-menneske og i-samme-rum kontakt, sådan 

som den ofte ses i sygeplejen. Samtidig var mit ønske, at det telemedicinske projekt112 af 

logistiske hensyn helst skulle være placeret i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. 

Søgekriterierne indsnævrede med det samme mine realistiske muligheder fra cirka 175 og til 5 

projekter. 

Det var min umiddelbare oplevelse, at telemedicinske projekter var og er ’hotte’ og velbesøgte, 

111 MedCom er en non profit organisation, der fungerer som bindeled mellem sygehus, kommuner og 
praktiserende læger omkring tværsektorielle IT løsninger. MedCom indeholder en database, der i stadigt 
stigende omfang har telemedicinske projekter registreret. Registreringen foregår på frivillig basis, men 
databasen skal på længere sigt gøres landsdækkende og obligatorisk i fremtiden ud fra Sundhedsstyrelsens 
ønske om at standardisere tilbuddene.  
112 Når valget faldt på undersøgelse af et telemedicinsk projekt, så skyldes det ganske enkelt, at der kun er 
ganske få ’driftede’ telemedicinske løsninger i Danmark, da telemedicinske løsninger som sådan stadig er 
under udvikling.  
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hvorfor jeg blev modtaget med nogen skepsis og en del telefonisk ’træthed’, når jeg kontaktede 

de projektansvarlige. Hvad var mit formål med henvendelsen og hvad og hvordan kunne jeg byde 

ind med ny viden til det pågældende projekt, var spørgsmål, jeg blev mødt med. Det åbnede for 

mine egne spørgsmål til det at være i feltet. For hvad er feltet egentlig for en størrelse, som jeg 

ønskede at blive en del af og hvad var det, som jeg egentlig ønskede at undersøge? Og hvordan 

kunne dette felt studeres bedst muligt? Spørgsmålene kom til at danne grundlag for mine 

henvendelser til de respektive telemedicinske projekter. 

Selve forskningsfeltet kom til verden som en ’second hand’ løsning, da min første kontakt til et 

telemedicinsk tilbud efter måneders arbejde gik i sig selv igen.  Det skyldtes, at den kommune, 

der husede det pågældende telemedicinske projekt, stod overfor en omstrukturering og 

personalemæssige besparelser. Resultatet var, at gruppen af sygeplejersker takkede nej til at have 

mig gående som observatør og ’føl’ i hverdagens telemedicinske tiltag. Set i bakspejlet var det 

frustrerende, at det store arbejde med kontakt til ledelser og kontaktpersoner, fremlæggelser af 

mit projekt for involverede grupper af omsorgspersoner, transport og senere venten på 

godkendelse, ikke resulterede i et positivt resultat. Til gengæld medførte min erfaring fra dette 

nej, at jeg var anderledes velforberedt og struktureret i min næste kontakt. Projekt Horsens på 

forkant indeholdt mine ønskede krav til et empirisk felt, så det var med let rystende hænder, at 

jeg kontaktede, forklarede, sendte skriftlige redegørelser og opsummerede hvad det egentlig var, 

jeg ville, hvis jeg fik adgang til netop deres telemedicinske område.  

Andre forskere nikker genkendende til mine oplevelser (Jespersen 2007:54, Hastrup 2010:56, 

Bernard 1995:5), hvor adgangen til felten kompliceres af ’hverdagens banaliteter’. Min pointe er 

her, at telepraksis er en travl praksis med egne strukturer, retningslinjer og dagsordener. Den er 

ikke en passiv størrelse, der venter på, at en kvalitativ forsker kommer og ’ripper op’ i 

hverdagens procedurer og strategier. Det betyder for de involverede aktører, at det at have en 

forsker som ’tidrøver’ med, er ’blodig alvor’ i en presset hverdag. En sådan hverdag er let 

genkendelig for mig som tidligere anæstesisygeplejerske, hvor det at have anæstesikursister, 

yngre læger eller forskere med, ofte var komplicerende i hverdagen. Men samtidig var det ikke 

kun negativt og krævende at have yngre eller udenforstående med, da det ofte gensidigt åbnede 

for nye indsigter. I et ANT perspektiv kan man sige, at det selvfølgelige, som fremkommer 

gennem aktøres forsøg på stabilisering og blackboxing af praksis (ofte med henblik på at opnå en 



 104 

mere rolig hverdag), gøres u-selvfølgeligt (Olesen & Kroustrup 2007:83). Blandt andet gennem 

’irriterende’ spørgsmål, der på forskellige måder aftvinger modtageren svar. 

Sådanne elementer af ’u-selvfølgelighed’ er også til stede i telepraksis. Efter endt empirisk 

studium fik jeg mange positive tilkendegivelser fra sygeplejerskerne i HPF. Både for at have 

stillet de irriterende refleksive spørgsmål, men også for, qua disse spørgsmål, at have katalyseret 

diskussioner om, hvad sygepleje egentlig ’er’, når den udmøntes i telepraksis. Jeg konkluderede 

efterfølgende, at telepraksis må ’yde før den kan nyde’, her forstået som en reminder til 

telepraksis om, at empirisk forskning kræver noget (tid, opmærksomhed etc.) af de involverede 

omsorgsmedarbejdere og afdelingsledelser113, mens forskningen står på, men at praksis på 

længere sigt også kan opnå værdifulde indsigter i egen praksis114, som den ellers ikke har adgang 

til. 

 

6.4 De metodiske udfordringer 

En udfordring, der ret hurtigt stod klart for mig, var de gennemgribende beslutninger om, 

hvordan felten skulle studeres i forhold til at udæske brugbare og relevante data. Feltet var ikke 

’kun’, som jeg havde erfaring med fra andre projekter, undersøgelse af mennesker og teknologi i 

almindelig dagligdags praksis. I stedet var der tilføjet endnu et lag i form af en skærmbaseret 

teknologi, der udfordrede den visuelle sanseverden, sådan som den fremstod i den direkte kontakt 

med de enkelte informanter. De ’manglende’ kroppe, der i sig selv fortæller patientens historie 

gennem sanset og kropsligt tillært sygeplejefaglig observation, var i sig selv en udfordring. Ikke 

kun for mig som forsker, men også for sygeplejerskerne i telepraksis, da ’det flade menneske’ på 

skærmen var en ny måde at bedrive sygepleje på. Hvad der observeres og hvordan udfordringerne 

blev taklet, bliver uddybet yderligere i kapitel 7 og 8. 

 

                                                
113 Det skal her understreges, at jeg kun har mødt velvillige medarbejdere og ledelser i Horsens på 
forkant.  Men forskning skal, i mit perspektiv, prioriteres som fremtidigt opmærksomhedsfelt, da et 
presset sundhedssystem ikke nødvendigvis giver plads til empirisk forskning. 
114 Som i Latours beretning om myrerne (se kapitel 2) skal ikke forstås sådan, at jeg som forsker ligger 
inde med ’de vises sten’ i forhold til viden i Horsens på forkant og min rolle som katalysator indrammer 
fint, at de egentlige eksperter findes i telepraksis.  
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6.5 Skitsering af det empiriske felt: forskellige materialer 

I det følgende vil jeg beskrive og uddybe mine valg af materialer. Som allerede nævnt i 

indledningen og senere vist i kapitel 4 og 5 omkring selve teleteknologien og projekt Horsens på 

forkant, så trækker jeg på skriftlige kilder, der omhandler telemedicin i klinisk praksis og på det 

omfattende skriftlige materiale, der er udfærdiget til inkluderede patienter i projektet. Andre 

kilder, som illustrerer og understøtter debatten omkring telepraksis i dagspressen og i læge- og 

sygeplejefaglige tidsskrifter, er løbende inddraget i afhandlingen. Enkelte skriftlige kilder, hentet 

fra evidensbaseret naturvidenskabelig forskningsproduktion, er valgt ud fra, hvorvidt de bidrager 

med relevante betragtninger i afhandlingen.  

Andre former for materiale, som jeg har valgt at forfølge, er: 

1. Observationsstudier i patienternes hjem og i sygeplejerskers telepraksis

2. Interviews med henholdsvis patienter og sygeplejersker i telepraksis

3. Fotodokumentation med billeder fra patienternes hjem og fra sygeplejerskernes

telepraksis

Jeg er flere gange blevet spurgt, hvorfor jeg ikke har lavet videooptagelser i forbindelse med 

telekonsultationerne (Flick 2006:241, Pink 2008:250, 251). Min umiddelbare oplevelse af brugen 

af videooptagelser er, at de kunne have været en brugbar løsning, hvis formålet var at observere 

sociale relationer eller sprog som praksisform, men at de samtidig giver andre udfordringer115. 

Min egen erfaring med at blive filmet i klinisk praksis var og er, at jeg lader mig påvirke af, at jeg 

er ’på’ og at jeg derfor ’holder mig tilbage’, både når optagelsen har drejet sig om min 

undervisning af kommende sygeplejersker og/eller min kliniske hverdagspraksis. I mit valg af 

forskningstilgang havde jeg derfor til stadighed i tankerne, at relationen mellem sygeplejerske og 

patient kunne blive påvirket i større grad, end andre tilgange indbyder til. Videotilgangen116 gav 

ikke mening for mig og blev derfor valgt fra. Med dette i mente, og ud fra ønsket om en visuel 

115 En anden udfordring er i forbindelse med dataregistrering, da videoovervågning kompromitterer 
patientens mulighed for anonymitet. 
116 De studier, jeg overvejede at lade mig inspirere af, er laver af den amerikanske medieprofessor Sarah 
Pink (f. 1966). Pinks arbejder inkluderer samtidig undersøgelse af kropsliggjorte identiteter og sensitive 
kropslige oplevelser i forhold til både steder og videooptagelser (Pink 2008:251) 
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materialitet repræsenteret i min forskning, faldt valget i stedet på fotodokumentation, der som 

materiel etnografisk tilgang vil blive yderligere udfoldet senere i dette kapitel.  

6.6 Konstruktion af feltstudierne 

Den egentlige godkendelse af min tilstedeværelse i Horsens på forkant kom i stand sommeren 

2014, hvorefter jeg påbegyndte mine studier i projektet i november 2014. Sammenlagt havde jeg 

min faste gang i HPF i 8 måneder, hvor jeg var til stede 1 – 2 dage per uge. Mine 

observationsstudier kom i alt til at rumme 14 telemedicinske konsultationer, 8 ’almindelige’ 

(gængse) ambulatoriekonsultationer i de tre respektive specialer og 4 hjemmebesøg i november 

2014. Observationsstudierne blev efterfulgt af interviews med 10 sygeplejersker og 8 patienter.  

Når jeg valgte også at tage almindelige ambulatoriekonsultationer med, hvor de naturligt bød sig, 

enten før eller efter en telekonsultation, var det ikke for at lave et komparativt studie mellem 

telepraksis og gængs ambulatoriepraksis. Det var snarere, fordi muligheden bød sig til som et 

naturligt kontinuum i sygeplejerskernes hverdag. Resultatet var i stedet en kontrastering af 

sygeplejeobservationer, handlinger og anvendelse af teknologi i begge former for praksis. I 

forlængelse af observationsstudierne var jeg til stede i projektet i 3-4 timer, hvor jeg ofte 

benyttede mig af det kontor, som jeg havde fået stillet til rådighed. Samtidig benyttede jeg ofte 

kantinens ledige borde, både til frokostspisning, men også til at strukturere mine data ved, enten 

mellem eller umiddelbart efter konsultationerne. 

I forbindelse med studierne var det nærliggende at følge sygeplejersken i kaffestuen i forbindelse 

med pauser (Bernard 1995:11), hvilket gav indblik i de sygeplejefaglige diskussioner og 

prioritering af tid i Horsens på forkant. Andre tiltag, som jeg deltog i, var opsætning af 

telemedicinsk apparatur i patienternes hjem samt rengøring og gennemsyn af det telemedicinske 

udstyr. Jeg deltog i forskellige fællesmøder med nøglepersoner, den teleteknologisk ansvarlige og 

projektleder i forbindelse med opdatering af den telemedicinske database (HotSpottet) og jeg 

havde møder med den koordinerende projektleder med henblik på at afklare faktuelle spørgsmål i 

min udredning af projekt Horsens på forkant. Afsluttende var jeg i kontakt med og på besøg hos 

Falck, som havde den telemedicinske opsætningsentreprise i patienterne hjem.  
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De tre faglige specialer117 (som nævnt hhv. KOL, hjertesvigt og diabetes) var repræsenteret på 

vidt forskellig vis i HPF. I KOL regi var der tilknyttet en sygeplejerske, hvis job udelukkende 

bestod af telekonsultationer med patienter med KOL og hende jeg fulgte tæt i begyndelsen af 

studiet. KOL-delen havde to telemedicinske tilbud, HPF og ViewCare. Sidstnævnte inkluderede 

patienter med KOL fra de omkringliggende kommuner ift. telemedicin i hjemmet118 og det var 

dette regi, at jeg var hjemme hos patienterne for at sætte telemedicinsk udstyr op.  

I hjertesvigtsregi119 var det tre sygeplejersker tilknyttet, hvoraf jeg fulgte den ene i tele- og 

ambulatoriepraksis. Diabetesspecialet havde ni sygeplejersker tilknyttet teleprojektet, hvoraf jeg 

fulgte de seks.  

 

6.7 Forskning i diabetes telepraksis 

Ret tidligt i undersøgelsesfasen stod det klart for mig, at fokus skulle rettes mod diabetespraksis. 

For det første fordi der, som nævnt, var ni sygeplejersker tilknyttet telefunktionen, hvilket gav 

mulighed for større bredde i undersøgelserne. For det andet, fordi diabetespraksis var et af de 

områder, hvor jeg ikke enten har været ansat i praksis eller har undervist i på 

sygeplejerskeuddannelsen. Hvor det heuristiske aspekt indenfor KOL eller hjertesvigt telepraksis, 

qua min faglige og efterhånden ret store viden i områderne, i nogen grad var reduceret til 

forudsigelighed (Hastrup 1991:10, Russel 1995:10), så gjaldt dette ikke i diabetessygeplejen. På 

trods af, at jeg i min tid som anæstesisygeplejerske har bedøvet mange patienter med diabetes, så 

var dette empiriske felt en guldgrube af ny viden for mig. Hvordan strukturerede patienten sin 

hverdag for at tilgodese sin sygdom? Hvad fokuserede sygeplejersken på under 

telekonsultationen? Hvordan instruerede sygeplejersken patienten gennem skærmen? Og hvad 

                                                
117 Horsens på forkant blev senere blevet udvidet til også at inkludere den almenmedicinske ældre patient 
og de tilknyttede hjemmesygeplejersker. Når disse grupper ikke var med i mine undersøgelser, skyldtes 
det, at den sidste kategori først blev inkluderet sent i min projekttid. 
 
118 Projekt ViewCare skilte sig væsentligt ud fra projekt Horsens på forkant. Hvor patienterne selv skal 
reagere på egne (unormale) vitale værdier og kontakte sygeplejersken ved usikkerhed i Horsens på 
forkant, så er det i projekt ViewCare sygeplejersken, der er forpligtet til at holde øje med patienternes 
værdier, sætte det telemedicinske udstyr op og instruerede patienten i hjemmet, hvorimod det i Horsens på 
forkant er Falck, der sætter op og instruerer patienten.  
119Hjertesvigt (og for den skyld også diabetes) telepraksis skiller sig ud fra KOL telepraksis ved, at den 
første kontakt med patienten altid foregår i ambulatorieregi. Sygeplejersken, patient og evt. pårørende har 
derfor allerede skabt en form for relation, inden det første møde på skærmen. 
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var det lige for en ny insulinpen eller ny form for medicinering, som de sammen gennemgik? Ind 

imellem antog konsultationen en form for ’sort snak’, indtil jeg fik enten fik uddybet af 

sygeplejersken eller selv fik læst på stoffet derhjemme120, men samlet set måtte jeg sande, at 

området ikke antog de selvfølgelige former, som jeg oplevede i de andre specialer121.  

6.8 De analytiske snit 

Mit analytiske udgangspunkt er forskellige nyere etnografiske tilgange, hvor jeg er inspireret af 

Latours tilgang til empiriske studier generelt og Garfinkels etnometodologi og AnneMarie Mols 

praxiografi i særdeleshed. Rækkefølgen i beskrivelsen af de tre er valgt helt bevidst ud fra 

tilgangenes stigende ’brugbarhed’ i afhandlingen.  

6.9 Etnografi og antropologi i STS feltet 

Helt tilbage til Bath og Edinburgh-sociologiens første livtag med både traditionel 

naturvidenskabelig og videnskabsfilosofisk forskning, har dele af STS feltet insisteret på, at 

undersøgelse og videnskabelig viden bedst hentes i lokale videns-konstruerende processer genne 

empiriske studier (Olesen 2007:24). Et eksempel på en sådan undersøgelse er bogen Laboratory 

Life: The Social Construction of Scientific Facts (1997) af Bruno Latour og den amerikanske 

sociolog Steve Woolgar og er resultatet af et empirisk studium over flere år, hvor forfatterne 

følger et hold forskere indenfor neuro-endokrinologi122 i et laboratorium i Californien. Bogen er 

en detaljeret monografisk og etnografisk123 beskrivelse af livet i et forskningslaboratorium og 

120 Databasen www.medicin.dk blev flittigt brugt af mig i perioden. Databasen indeholder to forskellige 
platforme, så både patienter og sundhedsprofessionelle kan opnå viden om medicin, som anvendes i det 
etablerede danske sundhedssystem. 
121 Et eksempel på en ikke-selvfølgelig materialitet, er insulinpumpen. Hvor patienter med diabetes for 
blot få år siden altid skulle injicere insulin flere gange om dagen, så injicerer pumpen, gennem en lille 
kanyle sat ind i underhuden, forudbestemte doser insulin. Hvordan en sådan pumpe virker og hvilke 
implikationer den har, brugte jeg lang tid på at sætte mig ind i. 
122 Neuro endokrinologi betegner det lægelige speciale, der beskæftiger sig med interaktionerne mellem 
nervesystemet og det hormonelle system, som styrer kroppens fysiologi. 
123 Etnologi betegner lære om folkeslag og antropologi betegner læren om mennesket i bred forstand. Med 
etnografi forstås en kvalitativ, beskrivende forskningsmetode og såvel etnografer som antropologer 
benytter metoden til indsamling af data. Betegnelserne etnologi og antropologi bruges i flæng i dagligdags 
tale (Uddannelsesservice 2015). 
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samtidig en beskrivelse af, hvordan kendsgerninger og viden skabes, vedligeholdes og 

stabiliseres gennem vedholdende forhandlinger og overtalelse i forskeres og ingeniørers 

dagligdags aktiviteter i en sociomateriel lokal praksis.  

Latours og Woolgars studie er på daværende tidspunkt et ikke helt almindeligt studie indenfor 

antropologien. For det første fordi naturvidenskabelig vidensproduktion kun få gange tidligere 

har været genstand for empirisk forskning. For det andet fordi den detaljerede beskrivelse viser 

det tavse arbejde, som aktørerne udfører, men som ofte ’slettes’, når de endelige videnskabelige 

produkt åbenbares. Hverdagens arbejde når enten forskning eller telepraksis ’gøres’, er med 

andre ord en form for ’mellemregninger’, der ikke figurerer i det endelige produkt, men som er 

mulige at fremstille gennem detaljeret beskrivelse af feltet. 

Latours anvisninger til undersøgelse af nye områder inspirerer mig på flere måder. For det første 

giver de mig modet til at bevæge mig ind i et felt, som jeg kun sporadisk har kendskab til og hvor 

jeg ikke har ’knækket’ den sproglige kode på forhånd. For det andet, fordi Latours detaljerede 

beskrivelser giver læseren får mulighed for både at følge aktørerne langt ind i hverdagens praksis 

og undersøge, hvordan aktørerne relaterer sig til hinanden. Latours detaljeringsgrad er svær at 

ramme, men værd at forfølge, da den åbner for beskrivelse af de forbindelser og det tavse arbejde 

(se kapitel 2), der holder netværket sammen i praksis (Olesen & Kroustrup 2007:63).  

 

6.10 Etnometodologi 

En anden udbredt tilgang til empiriske studier i STS spektret, er etnometodologien. Tilgangen 

blev oprindeligt designet af den amerikanske sociolog Harold Garfinkel (1917-2011) med 

henblik på studier af hverdagslivets aktiviteter. Garfinkels studier er inspireret af 

fænomenologien, men hvor fænomenologien traditionelt beskæftiger sig med udforskningen af 

menneskers bevidsthed, er etnometodologiens fokus rettet mod menneskers daglige handlinger i 

relationer med andre mennesker og objekter124. Et kernepunkt i tilgangen er, at mennesker følger 

bestemte procedurer i hverdagslivet ud fra særlige etnometoder, hvor opmærksomhed, indlevelse 

og evnen til refleksion medierer en særlig grundlæggende social orden125. 

                                                
124Garfinkel har et særligt fokus på mennesker, men inkluderer samtidig menneskers omgang med 
’objekter’, som en blandt mange interaktioner, der figurerer i hverdagslivet. Også videnskabelig praksis er 
blevet undersøgt af Garfinkel, hvor han, lig Latour, konkluderer, ”at videnskaben ikke kan gøre krav på en 
privilegeret udlægning af virkeligheden” (Markussen 2007:120) 
125 For videre læsning om etmetodologi, se eksempelvis Lynch (1993) og Suchmann (2000). 
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Nu kunne en sådan social orden bære frem mod en normativ tænkning om, at det enkelte 

menneske ’retter ind’ i forhold til samfundets eller enkeltpersoners tanker om netop den enkelte. 

Dette er ikke tilfældet indenfor etnometodologien, hvor det i stedet er hverdagslivets 

interaktioner, der skaber social og moralsk orden igennem hverdagsprægede processer. Ifølge 

Garfinkel opfatter mennesker sådanne processer som meningsfulde. Pointen er, at regler for det 

meningsfulde skabes undervejs i interaktionen ud fra tidligere erfaringer og at det meningsfulde 

kan sættes på spil gennem nye begivenheder, der sår tvivl om tidligere erfaringer. Dette synliggør 

Garfinkel gennem eksperimentelle brud, hvor menneskers reaktioner på brud med hverdagslivets 

normer, for eksempel ved at forhandle om allerede fastlagte priser i et supermarked eller ved at 

snyde i spil, undersøges empirisk (Garfinkel 1967). 

Et andet væsentligt bidrag indenfor etnometodologien, er skildring af hverdagslivets 

’almindeligheder’. Den amerikanske sociolog og interaktionsforsker Harvey Sacks (1935-1975) 

skildrer i sit essay ”On doing: being ordinary” (1985), hvordan hverdagsaktiviteter skaber 

rammen om ’almindelige’ menneskers126 verden. Men hvad vil det sige at være almindelig? I 

Sacks perspektiv er ’almindelighed’ ikke et menneskeligt karaktertræk, men snarere en form for 

’arbejde’, en effekt af hverdagens handlinger og interaktioner imellem mennesker og hvor 

hverdagslivets hændelser beskrives gennem hverdagssproget. Sacks skelner mellem overlevering 

af almindelig information og overlevering af følelser som fortvivlelse, chok eller glæde. 

Information om neutrale oplevelser betegnes som ordinære, hvorimod følelsesladede budskaber 

betragtes som ekstraordinære og svære at viderebringe, da de rummer kompleksitet i relationen: 

”It is extremely difficult to spread joy. It is extremely easy to spread information” (Ibid:426).  

Når metoden er relevant i denne afhandling, skyldes det, at den fremstiller mennesket som aktivt, 

handlende og indlevende i eget og andres praktiske hverdag. Tilgangen åbner, til forskel fra ANT 

generelt, for beskrivelse af følelser, som er til stede i relationer mellem mennesker og mellem 

mennesker og teknologi (Raudaskoski 2010:83, Sacks 1985:425 & 426). I afhandlingen er 

etnometodologien implicit, der ellers tages for givet i hverdagens interaktioner skal synliggøres. 

126 I Sacks perspektiv er et ’almindeligt’ menneske rammesat af hverdagsaktiviteter, såsom job, familieliv, 
indkøb, tv-kiggeri o.a. Tænkningen indebærer ikke en normativ tænkning om ’gennemsnitspersonen’, der 
opstår som effekt af naturvidenskabelig forskning; det ’almindelige’ er snarere relateret til mennesker, der 
ikke aktivt forsøger at bryde almindeligheden gennem ’ualmindelige’ aktiviteter som eksempelvis at ’tage 
stoffer’ eller være fængslet (Sacks 1985:415)  



 111 

Eksempelvis i forbindelse med analyse af hvordan meningsfulde fortællinger konstrueres og 

relationelle kendsgerninger skabes i telepraksis. 

 

6.11 Praxiografi 

Også den hollandske filosof og etnograf Anne-Marie Mol (f. 1958) anvender i sit studie, der 

senere munder ud i bogen ”The Body Multiple: Ontologi in Medical Practice” (2002), 

etnografisk127 forskningstilgang. I Mols beskrivelse af praktiske ’gøren’ i sygdommen 

åreforkalkning, går hun skridtet videre end Latour og Garfinkel og udøver en variant i det 

etnografiske felt; praxiografien. Praxiografi er, i Mols perspektiv, flerledet. For det første 

rummer tilgangen en detaljeret beskrivelse af det sociomaterielle i feltet. For det andet inkluderer 

tilgangen beskrivelser og diskussioner af de begreber, fænomener og antagelser, som udspringer 

af det empiriske felt. Mols tilgang vil blive nærmere uddybet i forbindelse med undersøgelse af 

performative aspekter i telepraksis. 

 

Jeg lader mig inspirere af praxiografien af flere årsager. For det første er jeg optaget af 

diskussioner af, hvordan telepraksis er skruet sammen i spændingsfeltet mellem teknologi og 

mennesker. Mols fokus er rettet mod empiriske observationer og beskrivelser, der udfordrer 

traditionelle antagelser omkring eksempelvis forholdet mellem subjekt og objekt, social orden og 

teknologi. Når jeg vælger at anvende tilgangen, er det for det første for at åbne for diskussioner 

omkring, hvordan orden, teknologier, (natur)videnskab og mennesker spiller sammen i 

praksisfeltet. For det andet arbejder Mol med et specielt fokus på de performative aspekter i de 

praksisser, hun undersøger. Et sådan performativt fokus giver mig mulighed for at undersøge 

hvordan telepraksis erkendes, skabes, behandles og ’gøres’. Selve det praxiografiske feltarbejde 

er kernen i min empiriproduktion og er derfor med til at forme denne afhandling.  
                                                

127 Anne-Marie Mol betegner sig selv som empirisk filosof. Mols empiriske filosofi introduceres i bogen 
”The Body Multible” (2002), hvor hun benytter begrebet til at illustrere lægers videnskabelige og kliniske 
praksisser i forbindelse med sygdommen åreforkalkning. For videre læsning om empirisk filosofi, se 
Christoffer Gads Ph.d. afhandling (2009): ”Empirisk filosofis teoretiske og analytisk nyskabende 
potentiale har udspring i, at der med begrebet insisteres på at kombinere etnografiske studier i menneske 
og teknologi med undersøgelser af filosofisk relevante spørgsmål, eksempelvis om, hvordan virkelighed, 
menneske eller teknologi bliver og er til” (Gad 2009:3). Med andre ord en forholdsvis ny måde at 
overskride det ’klassiske’ skel mellem filosofi og empirisk forskning på.  
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6.12 Udvælgelse af informanter 

I forbindelse med gennemlæsning af andre ph.d. projekter, er jeg gennem mit studium blevet 

opmærksom på, at undersøgelsesfelter ofte er ’det muliges kunst’, da forskeren må tage de 

muligheder, der byder sig, når feltet struktureres. Både fordi feltet, som nævnt, har sine egne 

dagsordener, men også fordi det helt særlige ved kvalitativ forskning (i almindelighed, ANT i 

særdeleshed) er, at forskeren ikke sætter stramme rammer for forskningen, men forbliver åben for 

det heuristiske i situationen.  

Denne afhandlings empiriske felt er ingen undtagelse fra ’det muliges kunst’, da andre 

interessenter i HPF havde konsekvenser for den måde, jeg kunne konstruere mit felt på. Som 

nævnt var to andre projekter i universitært regi tilknyttet Horsens på forkant og begge var baseret 

på interview med de inkluderede patienter efter 1, 3 og 12 måneder. For ikke at påvirke disse 

projekters resultater128, var jeg afskåret fra at kontakte inkluderede patienter i mit projekt med 

henblik på interview før efter de andre projekters afsluttende interview efter 12 måneder 

(Falkenberg et al 2016:34). Dette medførte for det første en begrænsning i antallet af patienter, 

som jeg kunne interviewe, da kun få havde rundet de 12 måneder i min undersøgelsesperiode. 

Antallet af patienter, jeg interviewede, og antallet af observationsstudier vil blive uddybet senere 

i kapitlet. For det andet medførte det, qua Horsens på forkants forholdsvis korte forløbstid, at de 

patienter, som jeg kunne tage kontakt til, også var dem, der havde været med i projekts spæde 

start og derfor også var dem, der havde oplevet de teknologiske problematikker129, som opstart af 

et projekt altid åbenbarer. For det tredje havde del af informanterne ikke det telemedicinske 

udstyr i hjemmet længere, hvilket havde betydning for det interviewmateriale, jeg genererede. 

Hvilken betydning det havde, vil blive udfoldet yderligere i kapitel 8.  

128 Kvantitativ og kvalitativ forskning opererer med forskellige kriterier for ’god’ forskning. Hvor 
kvalitativ forskning ofte betragter forskeren som ’medskaber’, så opererer kvantitativ forskning med 
forskeren som objektiv og ikke-indblandende i forskningsprocessen. Som en konsekvens af dette, blev jeg 
i Horsens på forkant gjort opmærksom på, at jeg kunne risikere at ’forurene’ andre projekters data, hvis 
jeg henvendte mig til patienterne inden sidste interviewrunde efter 12 måneder. 
129 De patienter, der havde været med i den tidlige opstart af Horsens på forkant, var også dem, der var 
mest kritisk i forhold til projektet. Dette vil blive uddybet senere i afhandlingen. 
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En anden konsekvens af de andre projekters tilstedeværelse i HPF var, at jeg i mit 

forklaringsarbejde måtte uddybe mit kvalitative projekt for de kvantitative forskere,130 for at få 

adgang til det egentlige telemedicinske projekt. Her hjalp min baggrund som naturvidenskabelig 

’konstrueret’ sygeplejerske mig, i og med at både skriftligt sprog og længden af det skrevne, 

skulle ændres frem mod en langt mere kontant og kort form. Fremlæggelser og argumentation 

blev udlagt i nye retninger, da min erfaring sagde mig, at lange humanvidenskabelig udredninger 

omkring ’blød’ sygeplejefaglig omsorg, ikke var relevant i sammenhængen. 

 

6.13 Forskning i eget felt 

Det at forske i eget felt rummer både fordele og ulemper. Fordele i form af kendskab, der gør, at 

jeg ikke først skal lære det sygeplejefaglige infrasprog131 at kende og derefter ’dechifrere koden’ 

til hverdagspraksis. Jeg kunne navigere uden nævneværdige problemer og samtidig (i nogen 

grad) matche sygeplejerskerne, så de ikke behøvede at bruge unødig tid på forklaringer i 

telepraksis. 

Ulemperne var jeg allerede opmærksom på inden mine undersøgelser, idet jeg havde læst den 

norske socio-antropolog Cato Wadels (1991:18) beskrivelser af vanskelighederne ved at forske i 

eget felt132. Et af Wadels opmærksomhedsområder er, at hverdagens små hændelser og 

handlinger risikerer at blive taget for givet og at den ’umiddelbare naivitet’, som er forbundet 

med ikke at kende praksis på forhånd, dermed risikerer at gå tabt. Wadel eksemplificerer dette i 

bogen ved at bede en amerikaner, som ganske vist kender amerikansk, men ikke europæisk 

fodbold, om at observere og beskrive en fodboldkamp:  
”Flere menn, noen kledt i rødt og noen i blått springer inn på banen. Jeg teller og kommer til 22. 
Jeg teller også 10 røde og 10 blå og to som er kledt i grønt. Alle har et nummer på ryggen. De to 
grønne har begge nr. 1. De stiller seg opp i et målbur på hver kant av banen. De andre springer 
rundt…. Den røde, som har ballen, sparker den til en anden rød… ballen triller over en krittet linje 
bort ved målet” (Ibid:80).  
 

                                                
130Horsens på forkant har en forskningsfølgegruppe tilknyttet, som jeg skulle godkendes af, inden min 
opstart i projektet. Følgegruppen er sammensat af personer fra de to andre projekter i Horsens på forkant 
og er derfor forankret i det naturvidenskabelige forskningsparadigme.  
131 Her anvender jeg begrebet infrasprog på en anden måde, end Latour (Latour 2008:72). I min betydning 
er infrasproget i sygeplejepraksis det sprog, som sygeplejersker anvender, når de kommunikerer indbyrdes 
i kollektivet. 
132 Se også Hastrup (1991:10-14) samt Russel (1995: 9-12) 
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En sådan beskrivelse er blottet for kulturelt kendskab, men rummer en mulighed for, at 

undersøgeren kan stille naive spørgsmål. Hvad gør de personer, der springer rundt banen? 

Hvordan er de organiserede? Og hvad gør den bold, de sparker rundt mellem sig?  

De fleste har på et eller andet tidspunkt set en fodboldkamp og kender til reglerne i kampen. At 

bolden spilles mellem de respektive holds (røde eller blå) medlemmer, så de på sigt scorer i 

modstanderens net. De fleste kender til begreber som frispark, hjørnespark og straffespark og vil 

derfor kunne kategorisere viden og observationer gennem dækbegreber, cover terms, der 

indeholder en selvfølgelig viden om emnet. Ifølge Wadel gør brugen af dækbegreber, at 

observatøren gør sig for tidlig færdig med fænomenerne og dermed forsømmer at trænge dybere 

ned i praksis. Oversat til ANT sprog vil man kunne sige, at fænomenet er blackboxet og dermed 

selvfølgeliggjort, inden det er fuldt udfoldet (Latour 1987:2, Olesen & Kroustrup 2007:82). 

Inspireret af dette havde jeg opmærksomheden rettet mod sproglige forkortelser og agentelle 

selvfølgeligheder, som ganske vist ville kunne forstås i sygeplejen, men ikke nødvendigvis i 

gruppen af andre omsorgsydere i telepraksis. Mit fokus var så at sige skærpet på områder, hvor 

det selvfølgelige ellers havde det med at vinde indpas. Forskning i eget felt knytter an til 

beskrivelse af afhandlingens etiske forankring ud fra min opmærksomhed på, at forskning  

6.14 Projektets etiske forankring 

Vel vidende, at forskning i STS feltet generelt opererer uden tematisering af etiske begreber133, 

vælger jeg, da jeg som sygeplejerske har det ene ben plantet i STS forskningen og det andet i 

sygeplejens mere eksplicitte etik, at redegøre form afhandlingens etiske134 forankring.  

Sykepleiernes Samarbeid i Norden (den nordiske sygeplejesammenslutning) opererer med 4 

etiske grundprincipper i sygeplejeforskning. For det første princippet om autonomi, hvilket 

blandt andet omhandler den enkeltes ret til at sige nej til at deltage i eller trække sig fra 

forskningsprojekter og den enkeltes ret til at anonymisering i forbindelse med selvsamme 

133 Hermed være ikke sagt, at STS feltet ikke opererer med etisk tænkning – det er så langt fra tilfældet. 
Den etiske tænkning ekspliciteres bare ikke almindeligvis i større projekter i STS forskningen. 
134 Andre har skrevet om etik i felten. Se eksempelvis Ansprach & Mizrachi (2006), Orb, Eisenhauer & 
Wynaden (2001) og Bernard (1995) 
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forskning135. For det andet skal forskningen være til ”potentiel nytte for de implicerede”, hvilket 

indikerer, at hensynet til den enkelte deltager går forud for hensynet til den nytte, forskningen kan 

have i et bredere perspektiv. For det tredje skal forskeren så vidt muligt kunne ”forudse og 

modvirke eventuelle negative konsekvenser for informanterne” og sidst, men ikke mindst skal 

forskeren ”værne om svage grupper og ikke drage nytte af dem” (Sygepleiernes Samarbeid 

2003:5). De fire punkter er tænkt ind i afhandlingens undersøgelse af telepraksis, både i 

forbindelse med konstruktion af og senere i udførelsen af det empiriske studium. 

 

6.15 Observationsstudierne 

Observationsstudierne blev foretaget primært i telepraksis på Hospitalsenheden Horsens, 

sekundært i patienternes hjem. Patienterne var mellem 38 og 74 år. Enkelte havde en ny-opdaget 

kronisk sygdom, men langt de fleste havde haft deres kroniske lidelse gennem mange år. 

Samtidig havde en del af patienterne mere end en kronisk lidelse, så hvis vedkommende 

afsluttede en telemedicinsk serie af telekonsultationer indenfor eksempelvis hjertesvigt, så 

fortsatte vedkommende i diabetesområdet med samme telemedicinske computer.  

De deltagende sygeplejersker var mellem 38 og 58 år og havde alle mere end 8 års erfaring 

indenfor deres respektive sygeplejespeciale136. Disse sygeplejersker deltog efterfølgende i 

interviewene, suppleret af enkelte sygeplejersker, hvis telemedicinske praksis jeg ellers ikke 

havde observeret. Min primære kontakt til sygeplejerskerne blev etableret dels gennem 

afdelingssygeplejerskerne i de forskellige specialer, dels gennem oversygeplejersken i det 

medicinske felt. De involverede sygeplejersker havde alle løbende mulighed for at sige fra i 

forhold til både interviews og min tilstedeværelse (Se Bilag 3), hvilket ingen sygeplejersker 

benyttede sig af, mens min undersøgelse stod på.   

                                                
135 Se Bilag 3 og 4 (brev og interviewguide), som blev tilsendt henholdsvis sygeplejersker og patienter 
inden interview. Anonymisering af afhandlingens empiriske felt er aftalt og clearet med Datatilsynet. I 
enighed med HPF er selve forskningsstedets navn bibeholdt, hvorimod patienters og sygeplejerskers 
identitet og andre genkendelige data (navne, alder, steder o.a.) er slørede.  
136 Alle sygeplejersker med telemedicinsk funktion i Horsens på Forkant er fast forankrede og har mange 
års erfaring indenfor netop ’deres’ speciale. Det var ikke sådan, at en patient med KOL kom til at snakke 
med en sygeplejerske indenfor eksempelvis diabetesspecialet.  
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6.16 Observationsstudier i hjemmet: Kom indenfor  

Når jeg her eksplicit refererer til ViewCare teletilbuddet (se kapitel 5) til trods for, at det ikke er 

en del af Horsens på forkant, skyldes det, at netop det tilbud åbnede min mulighed for at være 

med i opsætning af det telemedicinske udstyr og i instruktion af patienten omkring brugen af det 

telemedicinske aggregat i hjemmene. Dagen inden hjemmebesøget havde sygeplejersken 

telefonisk hentet tilladelse hos patienten til, at jeg måtte være med til opsætning af apparaturet i 

hjemmet og jeg fik i alle tilfælde lov til at deltage. Min rolle var at hjælpe med til at bære grejet, 

som i ViewCare bestod af to store kufferter med skærme, hvilket gav en ’naturlig’ adgang til 

patientens hjem.  

Det, at betræde et andet menneskes hjem som forsker, gav anledning til indgående overvejelser. 

Hvordan kunne jeg bedst honorere den tillid, som patienten viste mig ved at lukke mig ind i deres 

hjem som endnu en person, de skulle forholde sig til? Hjemmet har en unik placering i 

menneskers liv (Oudshoorn 2011:169, Langstrup 2014:226), som nødvendigvis skal forblive unik 

(Hull Frich og Olesen 2015:30).  

Samtidig var jeg opmærksom på, at det at få adgang til patienternes hjem var en unik mulighed 

for observation. Både fordi den gav overblik over patientens ressourcer i hjemmet og samtidig 

gav mulighed for at rette opmærksomheden mod patientens mindre stærke ’sider’ i brugen af 

teleteknologien (Oudshoorn 2011:173, Pols 2012:95). Det var ikke sådan, at jeg på forhånd havde 

bedt om tid til at udspørge eller interviewe patienten i hjemmet under opsætningen. I stedet var 

mit fokus, som nævnt, rettet mod agentelle og relationelle forehavender: Hvilket arbejde skulle 

patienten udføre i forbindelse med opsætningen? Hvad informerede sygeplejersken om? Hvor var 

de telemedicinske entiteter placeret? Hvem blev kontaktet i forbindelse med opsætningen og med 

eventuelle problemer? var spørgsmål, som jeg forsøgte at få afklaret gennem hjemmebesøgene.  

6.17 Observationsstudier i sygeplejerskernes telepraksis 

Observationsstudierne i forbindelse med telekonsultationer og almindelige konsultationer i 

sygehus regi foregik på ambulatoriesygeplejerskernes kontorer. Som oftest var patienten blevet 

spurgt på forhånd om tilladelse til, at jeg deltog i konsultationerne som observatør, men enkelte 
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gange blev patienten først spurgt i indledningen af konsultationen. Den korte responstid gjorde 

mig betænkelig, da den kunne virke overvældende på nogle patienter, men mine betænkeligheder 

forblev en tanke, da jeg oplevede stor accept fra patienternes side i forhold til min tilstedeværelse 

på kontoret. I telepraksis viste jeg mig kortvarigt på skærmen i indledningen af konsultationen, 

enten ved at jeg viste mig på billedet, eller ved at sygeplejersken rettede skærmens kamera mod 

mig. Ved almindelige ambulatoriekonsultationer gav jeg hånd til patienten i forbindelse med 

præsentationen. 

De fleste gange blev jeg præsenteret af sygeplejersken som ’sygeplejeforsker’. Hvad en sådan 

sygeplejeforsker går og laver, var som sådan ikke et tema for patienterne; jeg blev opfattet som 

blot endnu en tilstedeværende blandt mange i ambulatorie- og telepraksis. Samtidig stod det 

hurtigt klart for mig, at der ikke var indlagt tid til, at jeg kunne redegøre for min tilstedeværelse; 

det var ikke for at møde mig, men for at afvikle konsultationen, at patienten og sygeplejersken 

var på skærmen eller i gængs konsultation, så det blev ved den korte præsentation og/eller det 

hurtige billede af mig i konsultationen.  

6.18 En stol for lidt eller flere for mange: dansen om stolene 

Etnologen Astrid Jespersen beskriver i sin ph.d. 

afhandling (2007), at praktiserende læger har et stole-

hierarki i konsultationslokalerne. Hvordan lægen som 

oftest havde den gode funktionelle kontorstol, patienten 

en almindelig god stol (der dog ikke skulle indbyde til 

for lange samtaler), og hvordan hun selv som forsker 

enten sad på en kopi af patientens stol eller på en langt 

dårligere model. Stolen (og dens tilstand) indikerede, at 

hun i forsker rollen ikke var i centrum, men at hun 

stadig havde legitim adgang til patientens og lægens ofte intime samtale (Jespersen 2007:60). 

I HPF fungerede sygeplejerskens kontorer som konsultationslokale. Det var her, sygeplejersken 

havde almindelige ambulatoriekonsultationer eller udførte telemedicinske konsultationer. 

Kontorerne indeholdt store reoler med bøger, pjecer, teknologiske entiteter som eksempelvis 

diabetespumper, blodtryksapparater, papkasser med insulinpenne, plakater, pjecer, en eller flere 

Figur 4: Sygeplejerskens kontor (dog 

uden stole) 
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’kropsdele’ (kunstige kropsdele, eventuelt som hele torsoer, der kunne skilles ad). Entiteter, som 

alle havde en eller flere funktioner som pædagogiske virkemidler i konsultationen. 

Væggene var enten besat med plakater med informationer til patienterne omkring sygdom og 

sundhed eller A4 sider i plasticlommer med huskenoter eller retningslinjer for sygeplejen. 

Skrivebordet var domineret af en stor skærm, der både gjorde det ud for almindelig 

computerskærm, når sygeplejersken skulle notere i patientens journal eller som skærm i det 

telemedicinske møde. Andre vigtige ting på skrivebordet var forskellige blokke. Enten med linjer 

i A4 størrelse eller som små farvede huskesedler med klæb. Hvordan disse huskesedler deltager 

som aktør i telepraksis vil blive undersøgt i kapitel 9. 

Derudover var konsultationen udstyret med et større antal stole, enten i form af kontorstole med 

indstillelige ryglæn og sæder, eller i form af stole med blåt uldbetræk. Der var som sådan ikke 

tale om et egentligt stole-hierarki, da der næsten altid var kontorstole til alle tilstedeværende. 

Imidlertid kan man i stedet tale om, at situationen hele tiden var til forhandling, idet der ind 

imellem var flere pårørende med i de almindelige konsultationer, hvorfor sygeplejersken måtte 

hente flere stole og jeg måtte afgive min kontorstol til en pårørende.  I forbindelse med de 

telemedicinske konsultationer var det ofte tilfældet, at kontoret, på sygeplejerskens side af 

skærmen, var ’overbefolket’ med stole, da den telemedicinske konsultation på mange områder er 

defineret som et anliggende mellem sygeplejerske og patient, hvor eventuelle pårørende kun 

sjældent var tilstede. Dette opmærksomhedsområde vil blive yderligere uddybet i analysen i 

kapitel 10. 

Jespersen beskriver i sin afhandling, hvordan hun placeres som forsker i en center-periferi 

struktur i rummet, hvilket var med til at konstruere hende som perifer deltager i konsultationen 

(Ibid:54). Jeg inspireres her af den amerikanske socialantropolog Jean Lave (u.k.f.) der, sammen 

med den schweiziske læringsteoretiker Etienne Wenger (f. 1952), har udfærdiget teorien om 

situeret læring i praksiskontekster. Lave og Wenger anvender begrebet legitim perifer deltagelse 

som et redskab til at analysere, hvordan deltagere agerer i praksisfællesskaber. Det legitime 

kommer ind, hvor den enkelte stræber efter at være en del af fællesskabet og efter at kunne 

honorere fællesskabets krav (Lave & Wenger 2003). Min egen placering i konsultationerne 
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udsprang af samme overvejelser og af egen smertelige erfaring137 tidligt i observationsstudiet, 

hvorfor jeg indtog en perifer position. Ved at placere mig centralt risikerede jeg at tage fokus fra 

sygeplejerskens instruktion af patienten. Ved at placere mig for tilbagetrukket, ville jeg risikere at 

miste vigtige informationer og observationer.  

Tiden mellem konsultationerne blev en 

balancegang, da jeg ofte havde afklarende 

spørgsmål, der trængte sig på. Som oftest var der 

10 minutter mellem de forskellige konsultationer 

(almindelige ambulatoriekonsultationer og 

telemedicinske konsultationer lå mellem hinanden), 

men da tiden til de enkelte konsultationer af 

forskellige årsager blev overskredet138, var der ikke 

megen tid til overs til opfølgende spørgsmål. Langt 

de fleste gange var sygeplejersken travlt 

beskæftiget med at registrere samtaler, recepter, 

videre plan for patienten o.a. i enten HotSpottet, 

den elektroniske patientjournal eller på små 

farvede blokke, hvis lapper blev fordelt på 

skrivebordet som dagens huskesedler.  

Allerede inden mit første besøg i konsultationerne var jeg opmærksom på, at 

mineobservationsstudier skulle være stramt styret, uden dog at lukke af for det uforudsete og 

heuristiske i situationerne. Mine blokke fra observationsstudierne var opdelt i mange felter, hvor 

jeg havde fokus på samtalen og sprogbrugen, det non-verbale sprog hos sygeplejersker, patienter 

og pårørende, typer af teknologier og deres brug, forstyrrelser fra kolleger, teknologi og andet, 

137 Under en konsultation havde jeg fået mig placeret sådan, at jeg fik øjenkontakt med patienten, så 
patienten forsøgte at inddrage mig i konsultationen. En anden gang blev jeg spurgt udspurgt om 
blodprøvesvar. Jeg besluttede derefter, at en mere perifer placering var at foretrække.  
138 Især i perioder med teknologiske problemer (billeder der ’frøs’, patienter, som kunne høres af 
sygeplejersken, men ikke ses på skærmen, patienter, der kunne ses, men ikke høres o.a.), blev 
telekonsultationen ofte forkortet, da der udenfor døren sad en patient i venteværelset til en almindelig 
ambulatoriekonsultation. 

Figur 5: ’Praktisk semiotik’ i feltet
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som fangede min interesse under konsultationen. I alt nåede jeg at udfylde to A4 spiralblokke139 

med tætskrevne notater og spørgsmål, som poppede op, enten under eller lige efter 

konsultationen.  

Når mit valg faldt på brug af blokke, så var det fordi i tidligere feltstudier har været min tro 

følgesvende. Ikke fordi, jeg ikke har kunnet gribe til andre metoder, men fordi det var hurtigt at 

skrive spørgsmål og inkludere en semiotisk tegnsætning140 i en form for stenogram, der kun gav 

mening for mig. Men ud over disse nyttige noter, så var jeg løbende overrasket over, hvor 

detaljeret min hukommelse var i forhold til data. Lyde, lys, lugte, hjemmenes og konsultationens 

indretning, patienternes udseende og deres måde at kommunikere på, var faktorer, som jeg 

stadigvæk kunne genkalde, når jeg efterfølgende arbejdede med mine data i forbindelse med 

analysen.  

6.19 Interviews 

I tiden mellem november 2014 og sommeren 2015, var jeg på ugentlig basis i de tre forskellige 

specialer. Først i KOL telepraksis, derefter i hjertesvigts telepraksis og senest i diabetes 

telepraksis i HPF. Det forekom naturligt at afslutte observationsstudierne med at interviewe de 

involverede sygeplejersker og anvende disse opmærksomhedsfelter som afsæt i undersøgelsen af 

patienternes praksis. Det var med andre ord patienternes tilgang til telemedicin og -omsorg, der 

kom til at afslutte min tid i HPF, men samtidig kunne den modsatte rækkefølge (patienterne først) 

have givet andre vinkler i studiet. Sådanne valg er nødvendige, men de er samtidig med til at 

forme studiet; jeg er opmærksom på, at ’faktorernes orden’ aldrig er uden betydning for 

undersøgelsens resultat. 

Da tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt forlod dansk politik, udtalte hun, at ”man er en 

bedre statsminister, når man ender, end når man begynder”. Det samme kan siges at være 

139 Når jeg læser disse spiralblokke, havde jeg (især i starten) fokus på sygeplejehandlinger, som fandt sted 
under konsultationerne. Det udfordrende var at give plads til teknologierne og kontinuerligt få dem ’på 
banen’ i observationsstudierne. Jeg har senere erfaret, at andre forskere indenfor ANT/STS forskningen 
har samme udfordring; at skabe plads til teknologierne i feltet. 
140 Som mine observationsstudier skrider frem, var det tydeligt, at min skrift blev mere ulæselig og mine 
indforståede tegn flere i forsøget på at markere områder, som krævede større opmærksomhed og 
yderligere bearbejdning i det opsamlende forløb (se billede).  
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tilfældet med mig som feltstuderende; jeg var bedst til sidst i feltstudiet ud fra den læring, der 

ligger i gentagne observationssituationer, interviews og fotooptagelser. Som tiden og 

interviewene skred frem, blev jeg bedre til at følge det, som informanterne kommunikerede 

videre, ikke kun verbalt, men også non-verbalt. Jeg blev samtidig mere skarp i forsøget på at få 

uddybet det sagte, pauserne og til at improvisere over interviewguidens spørgsmål, hvilket 

tydeligt skinner igennem i mine data.  

6.20 Interview: sygeplejersker 

Interviewene var planlagt som semistrukturerede og med åbent udformede spørgsmål (se Bilag 

3). Fokus lå på afklarende hvordan og hvad spørgsmål ud fra ønsket om at åbne for beskrivelse af 

relationelle og handlerelaterede tiltag i telepraksis. Hver enkelt interview varede mellem 1 og 2 

timer. Sygeplejerskerne blev interviewet to og to ud fra min tidligere erfaring om, at flere end en 

skaber dynamik i interviewet i en slags additiv effekt; andres holdninger skaber refleksion og 

modsvar.  

Sygeplejerskerne fik lov til at vælge det fysiske sted, hvor interviewet skulle finde sted, og for 

alles vedkommende blev de respektive sygeplejerskekontorer valgt. Man kan sige, at 

sygeplejerskerne var i trygge rammer med mig på udebane, hvilket gav mening, da der var nogle 

af de sygeplejersker, jeg interviewede, som jeg ikke havde fulgt i telepraksis. Vores kendskab til 

hinanden skulle derfor skabes på dagen for interviewet. Det resulterede i, at selvom alle havde 

fået tilsendt interviewguiden pr. mail, så var nogle af sygeplejerskerne alligevel usikre på, hvad 

interviewene skulle ’gøre godt for’. Var det en form for kontrol af omsorgen i deres praksis? Og 

hvis ærinde var det lige, at min forskning gik? Spørgsmålene blev besvaret inden interviewene, 

men det lærte mig, at genforhandling af feltet igen og igen er aktuel, når man udfører 

feltstudier141.  

Stedet for interviewene var fastlagt uden større udfordringer, hvorimod det samme ikke kan siges 

om tidspunktet for interviewene. To af interviewene blev gennemført i forbindelse med 

sygeplejefaglige møder midt på dagen. Andre blev lagt efter arbejdstids ophør, men de fleste lå 

141 Jeg refererer her til professor Helle Johannesen, Syddansk Universitet, der på Ph.d. kursus i Etichs in 
social studies in Health and Medicine (januar 2014) fremhævede, at genforhandling af forskerens 
tilstedeværelse i feltet er nødvendig for at komme for eksempel misforståelser i forkøbet i 
forskningsperioden. 
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inden arbejdsdagens start, hvilket vil sige klokken syv om morgenen. Det gjorde, at jeg skulle 

tidligt op på dagen, da der er en del kilometer mellem Horsens og min hjemadresse. 

Interviewguiden blev i det store hele fulgt (se Bilag 3), men spørgsmålene blev ikke 

nødvendigvis besvaret i den planlagte rækkefølge. Guiden var dog ikke mere stramt struktureret, 

end at det var muligt at følge de spor, som sygeplejerskerne fandt interessante. Jeg pendulerede 

mellem mit ønske om at få svar på mine spørgsmål og de nævnte andre vinkler, da det ikke var de 

samme spørgsmål, der optog sygeplejerskerne lige meget. Nogle fandt det interessant at diskutere 

teknologi og apparatur, mens andre havde større fokus på relationerne mellem mennesker og 

knap så meget på relationen mellem mennesker og teknologi. 

Mit sigte med interviewene med sygeplejerskerne var flerledet. For det første havde jeg et ønske 

om at få sygeplejerskerne til, med egne ord, at beskrive den sygeplejefaglige hverdag i 

almindelighed og den telemedicinske hverdag i særdeleshed. En sådan ’neutral’ indfaldsvinkel 

var med til at få sygeplejerskerne til at slappe af i indledningen af interviewet, og samtidig bidrog 

den til at få sygeplejerskerne til at erindre handlinger i forhold til teknologianvendelsen. For det 

andet var det vigtigt for mig at få rundet mit ophold i HPF af på en måde, som afspejlede de 

spændende observationsstudier, som jeg havde taget del i. Mine observationsstudier kom til at 

danne baggrund for en række eksempler fra telepraksis, som jeg trak ind i interviewene. Ofte 

viste det sig, at sygeplejerskernes handlinger var noget, som kun jeg havde bidt mærke i (og 

derfor havde skrevet ned), men de hos sygeplejerskerne nærmere var kategoriserede som 

almindelige i Garfinkel’sk forstand eller ikke-vigtige i sammenhængen. Sådanne refleksioner 

omkring telepraksis vil jeg uddybe og inddrage i mine senere analyser. 

Interviewene blev optaget på både diktafon og Memo programmet på min IPhone142. Sideløbende 

med optagelserne havde jeg min blok liggende, så jeg hurtigt kunne notere relevante spørgsmål 

og andre ’statements’, som havde relevans efter interviewene. Disse statements skulle vise sig at 

have stor værdi, da de var med til at fastholde mine tanker i feltstudierne generelt. Samlet set 

fungerede de som en rød tråd i mine data, i efterbehandlingsforløbet og senere i forbindelse med 

at få afhandlingen ned på papir.  

142 Et af mine interview, som indeholdt mange gode og relevante punkter, kiksede i forbindelse med 
optagelse. Min diktafon, som ellers havde fungeret upåklageligt i de foregående interview, valgte at sætte 
ud cirka midtvejs i interviewet.  
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6.21 Interview: patienter 

Efter at have afsluttet interviews og observationsstudier hos sygeplejerskerne, interviewede jeg 

patienterne enkeltvis. Også her varede interviewene omkring 2 timer, dog kom et af interviewene 

kun til at strække sig over 50 minutter. Alle patienterne valgte at blive interviewet i eget hjem. 

Også her arbejdede jeg ud fra en interviewguide (Se Bilag 3), men det var tydeligt, at jeg 

abstraherede mere fra guiden og i større omfang improviserede, end i interviewene med 

sygeplejerskerne. Hjemmenes udformning, pårørendes tilstedeværelse og husdyr, der skulle 

lukkes ind og ud under interviewene, var med til at skabe grobund for andre og mere situerede 

spørgsmål.  

 

I enkelte af interviewene havde jeg svært ved at skabe en relation, da patienten ikke umiddelbart 

selv åbnede for samtalen (Charniawska 2010:247). Det lykkedes mig dog hver gang at få 

patienten til at fortælle mere detaljeret og frit, når interviewet lakkede mod enden og jeg slukkede 

IPhonen. Belært af tidligere interviews var jeg forberedt på, at nogle patienter først begynder at 

tale, når optageren er slukket. For ikke at gå glip af disse data, bad jeg nogle gange 

vedkommende om lov til atter at åbne for optagelsen. Af og til fortsatte patienten ’den gode 

stime’, mens det andre gange medførte, at patienten atter blev fåmælt. Her kunne jeg i stedet 

opretholde åbenheden vha. notater på blokken.  

 

6.22 Fotodokumentation 

Ud over interview og observationsstudier i HPF, havde jeg fra starten et ønske om at fastholde de 

umiddelbare oplevelser fra telepraksis, hvorfor jeg medbragte et kamera143 for at tage billeder på 

de forskellige lokationer. Fra starten havde jeg ikke gjort mig større overvejelser omkring et 

egentligt formål med denne dokumentationsform, hvorfor jeg blot knipsede løs. Overvejende for 

at fastholde indtryk og for at skærpe egen erindring, når datamaterialet skulle bearbejdes. Senere 

fandt jeg, at mine billeder havde andre kvaliteter: ”Cameras are incorruptible in terms of their 

perception and documatation of the world: the do not forget, do not get tired, and do not make 
                                                
143 I begyndelsen af studiet anvendte jeg et digitalkamera, men senere brugte jeg min mobil som kamera. 
Den var ’lige ved hånden’ og kvaliteten af billederne var mindst lige så god. 
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mistakes. However, photographs also transform the world, which they present into specific 

shape” (Flick 2006:235). Med andre ord; billeder lyver ikke, men de fastholder virkeligheden i et 

tilbageblik og i en bestemt form. En sådan repræsentation af virkeligheden rykker ved grænserne 

for tid og sted og for deling af oplevelser med andre, der ikke selv har været til stede (Ibid:234). 

Set i bakspejlet kunne jeg have brugt denne form for dokumentation langt mere aktivt. 

Eksempelvis kunne jeg havde anvendt et eller flere fotos som en form katalyserende aktør144 i de 

forskellige interviews, for at skabe nye indgange til denne form for dataindsamling (Harper 

2002:13, Flick 2006:234). Alternativt kunne jeg have taget langt flere billeder, hvilket dog ofte 

kolliderende med den tid, jeg havde til rådighed og med den relationelle nærhed, som jeg havde 

fået opbygget med informanten (Ibid:242). Mine fotos fra dataindsamlingen er i stedet reduceret 

til visuelle ’stoppesteder’ med forskellige formål. Dels for mig selv som forsker i form af en 

’fastholdelse’ i, at jeg rent faktisk har været der. Dels for læseren i forsøget på at levendegøre 

afhandlingen. 

6.23 Efterbehandling af data 

I forbindelse med planlægning af mit feltstudium lavede jeg skitser over de tidskrævende 

aktiviteter, som følger i kølvandet på kvalitativ forskning. Mit håb var, at jeg umiddelbart samme 

dag, som jeg havde indhentet data, kunne nå at katalogisere, viderebehandle og transskribere 

datamaterialet. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at det at indhente data til et ph.d. projekt var langt 

mere krævende, end som så. Som oftest nåede jeg allerede samme aften eller dagen efter at 

transskribere mine interview, da jeg havde erfaring for, at længere tids tøven i forhold til 

transskriptionen ville resultere i en ’sneploveffekt’ af uafsluttede opgaver. Derimod tog det noget 

længere tid at kode, kondensere og katalogisere datamaterialet og jeg måtte ind imellem tage 

refleksionsdage med mindre krævende opgaver, så oplevelser og datamateriale kunne nå at 

bundfælde sig.  

Efterfølgende kunne jeg konstatere, at en sådan skabelsesproces af datamateriale kan henregnes 

som en lang translationsproces, hvor data og kendsgerninger konstrueres for til sidst at udkomme 

144 I et enkelt tilfælde tog jeg billeder allerede i begyndelsen af interviewet og brugte et af billederne til at 
begynde samtalen med. Desværre var det mit sidste interviews, så jeg fik ikke muligheden for at bruge 
billeder aktivt senere i studiet. 
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som givne fakta (Latour 1987:103-32). I et ANT perspektiv vil man kunne sige, at en sådan 

fortolkning at translationsbegrebet henviser til de dele af translationsprocessen, hvor netværket 

etableres, styrkes og transformeres. Hvor ufærdige data bearbejdes og dagligdags rutineprægede 

opgaver udføres for til sidst at munde ud i overbevisende (alternativt overtalende) forskning. 

Hvordan jeg har været med til at skabe feltet, redegør jeg for i dette kapitel, men hvordan selve 

feltet gøres og erkendes145, vil kontinuerligt indgå i resten af afhandlingen.  

En anden beslutning, som jeg måtte tage i forbindelse med databearbejdningen, var, hvorvidt jeg 

skulle anvende et IT databearbejdningsprogram i forbindelse med kodning og analyse af data. Jeg 

afprøvede kortvarigt et program, NVivo (Borum Jørgensen & Engelbrecht Jensen 2011), som 

måske kunne have tilført afhandlingen en lettere databearbejdningsproces (Overgaard & Schierup 

Bovin 2014:245), men jeg valgte til sidst at anvende den ’gammeldags’facon146, hvor jeg igen og 

igen gennemlæste datamaterialet for så til sidst at bearbejde og kode manuelt. Hvert interview og 

hvert observationsstudie blev understøttet af et kondenserende afsnit, hvor jeg opsummerede det 

væsentligste indhold og sorterede i relevansen for eksempelvis omsorg, telepraksis, handlinger 

o.a., der dukkede op i gennemlæsningen.

Det selv at kode, beskrive og 

analysere, gjorde, at jeg kendte mine 

data ’forfra og bagfra’. Og samlet set 

gav det en tilfredsstillelse, som jeg 

ikke kunne have opnået ved brug af 

IT databearbejdningsprogrammer. 

Jeg ’luner mig’ derfor ved Latours 

ord omkring arbejdet ved beskrivelse 

og analyse:  

145 Også her refereres til spændingsfeltet mellem ontologiske (det værende eller ’hvad er’) og 
epistemologiske (erkendelsesmæssige) spørgsmål. I denne afhandling er de to, det vil sige væren og 
erkendelse, to sider af samme sag og som sådan både uadskillelige og hinandens forudsætninger (Hasse & 
Lindsø Andersen 2012:32). 
146 Databearbejdning kræver blandt andet meget gulv- og bordplads, da 538 sider fylder ret meget, når de 
ligger spredt ud. 

Figur 6: Kodning og skrivning, Aarhus Universitet 
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”Den enkle handling, der består i at nedfælde noget på et stykke papir, er allerede udtryk for en 
enorm rekonstruktion, der kræver lige så stor færdighed og lige så meget kunstfærdighed som at 
male et landskab eller opstille et kompliceret biokemisk forsøg. Ingen forsker bør opfatte det som 
ydmygende at beskæftige sig med beskrivelse. Tværtimod, det er en yderst agtværdig og udsøgt 
handling” (Latour 2008:164). 

6.24 Sammenfatning 

Latours citat om beskrivelse, bearbejdning og analyse af data afslutter kapitel 6, hvor jeg 

præsenterer afhandlingens empiriske felt og dens analytiske design. Kapitlet udfolder 

indledningsvis hvor, hvordan, hvornår og gennem hvad jeg har arbejdet mig frem gennem 

afhandlingens empiriske felt. Kapitlet har især fokus på de vinkler til indhentning af data, som 

har bidraget positivt til afhandlingens struktur; observationsstudier, interviews og 

fotodokumentation. Kapitlet fremhæver Latours og Garfinkels etnografiske tilgange i 

almindelighed og Mols feltanalytiske tilgang i særdeleshed som frugtbare i afhandlingen.  

Intermezzo 

Et intermezzo er, i følge Den Danske Betydningsordbog ”en kortere eller mindre vigtig episode i 

et forløb af begivenheder; ofte som en afvigelse fra hovedsagen eller det fastlagte program” 

(2016). En anden forklaring på et intermezzo er et: ”instrumentalt indslag i en opera eller et 

teaterstykke” (Ibid), der fører tankerne over på musiske udfoldelser som mellemspil mellem to 

akter i et musikstykke. I denne afhandling fungerer intermezzoet som en pause, hvor læseren (og 

undertegnede) får klarhed over, ’hvor vi er’ og hvad der venter længerer fremme i afhandlingen. 

Så hvor er vi nu? Og hvad kan læseren forvente at møde i de kommende kapitler?  

Afhandlingen har indtil nu været dedikeret den teoretiske og beskrivende del af telepraksis, sådan 

som det udfolder sig i spændingsfeltet mellem omsorg og teknologi, både teoretisk og i projekt 

Horsens på forkant. Omsorgen begrebsliggøres på forskellig vis i afhandlingens første kapitler og 

fremstår som et væsentligt sygeplejefagligt fænomen, der peger på nærhed og relationer, når det 

udfoldes i hverdagens praksis. På modsat vis er telemedicinske entiteter ’fastlåst’ i en ofte mere 

’hårdfør’ retorik, når de omtaler og beskrives i sundhedspraksis. Det efterlader et dikotomisk 

billede af telepraksis i den forstand, at omsorgen henviser til ’varme hænder’ og kærlig pleje, 

mens teknologier ofte beskrives som ’kolde’ og distanceskabende entiteter i dominante 

forståelser af sygeplejen. 
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Indtil nu har jeg belyst, hvordan telepraksis adskiller sig fra sædvenlig omsorgspraksis, da den på 

mange måder kan karakteriseres som et ’opbrud’ med det ellers fastlagte og aftalte arrangementer 

i det danske sundhedssystem. For det første åbner telepraksis for, at patienterne kan befinde sig i 

hjemmet, hvilket accentuerer patientens mulighed for at præge telepraksis på nye måder. For det 

andet accentuerer det sygeplejens udfordringer, når ny teknologi implementeres i 

sundhedspraksis, da sygeplejersker ikke (nødvendigvis) har kompetencer til at udføre 

telekonsultationer. Denne bevægelse væk fra gængs praksis, hvor sygeplejen for nuværende har 

teorier, der beskriver omsorgen, har gjort, at jeg har valgt at undersøge telepraksis, for at kunne 

bidrage med ny omsorgsteori i feltet. 

De vinkler, jeg har valgt at ’angribe’ telepraksis fra, er indtil videre nye og uprøvede i det 

sygeplejeteoretiske felt i Danmark. Det fordrer, at den teoretiske del af sygeplejen deltager i 

debatten omkring teknologiers placering147, brug og implikationer i feltet med ’åbne’ øjne. Jeg 

fastholder, at ANT bidrager med væsentlige nye vinkler i belysningen af telepraksis. Men 

samtidig er det væsentligt at tilføje, at ANT som analytisk og teoretisk tilgang ikke kan anvendes 

på ’alt’, da den som alle andre tilgange har sine begrænsninger. For ANT’ s vedkommende ligger 

begrænsningen blandt andet i de dele af netværket, der omhandler ’det indre’ af mennesket, 

hvilket kommer til syne i de kommende kapitler, hvor jeg vil anvende andre tilgange end netop 

ANT. Jeg inddrager derfor forskellige teoretiske tilgange, der alle under en eller anden form 

’hører til’ i STS-landskabet. De forskellige tilgange vil blive nærmere uddybet i forbindelse med 

deres brug i afhandlingen. 

Det telemedicinske landskab er, som nævnt i kapitel 3, allerede undersøgt af udenlandske 

forskere, eksempelvis Jeanette Pols (2012), Mort, Moser & Milligan (2009), Nelly Oudshoorn 

(2008) o.a. og disse vigtige arbejder er løbende anvendt i afhandlingen. Men når jeg fortsat 

insisterer på, at denne afhandling har vigtige pointer, så skyldes det, at dansk telepraksis adskiller 

sig på væsentlige punkter fra andre landes praksisser. For det første på grund af de forholdsvise 

korte afstande i Danmark, der i telepraksis betyder, at tilbud om fysisk tilstedeværelse i praksis 

147 Det er danske studier, der omhandler telemedicinske projekter eller initiativer (se eksempelvis 
Langstrup et al. 2013 eller Sorknæs 2013), men ikke mig bekendt studier, der undersøger omsorgen i 
telepraksis i større målestok. 
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(for nuværende) er til stede sammen med telepraksis. For det andet fordi dansk telepraksis ikke, 

som eksempelvis den hollandske, har tele call-centre, hvor også andre omsorgsmedarbejdere ens 

sygeplejersker deltager. For det tredje fordi ingen sundhedssystemer er ’skruet sammen’ på 

måder, der temporært, rumligt eller organisatorisk danner grobund for sammenligning. Hverken 

over landegrænser eller mellem forskellige telemedicinske praksisser. 

 

Indtil nu har jeg indføjet nye begreber til afhandlingens vokabularium. Primært begrebet 

telepraksis, som en begrebslig sammentrækning af omsorg og teleteknologi, der forklarer 

afhandlingens netværk som et socioteknisk agencement, hvor omsorgsarbejdet er distribueret ud 

til de forskellige aktører. Nogle vil erklære sig lodret uenige i, at mennesker og teknologi kan 

sammenkobles på sådan vis. Men her som i tidligere kapitler fastholder jeg nødvendigheden af 

undersøgelse af de teknologisk medierede verdener, som rent faktisk allerede udspiller sig og 

som ikke diskuteres i hverken sygeplejeteoriteori eller i hverdagens praksis.  

 
Min hensigt har været og er, som nævnt, at nærme mig telepraksis, sådan som det udfoldes af 

aktørerne i Horsens på forkant. Og som i de tidligere kapitler vælger jeg at fokusere på 

heterogenitet, handlinger og relationer, når jeg følger de spor, som aktørerne finder vigtige i 

telepraksis. Jeg inspireres også her (se kapitel 5) af Annemarie Mols bog The Body Multible. 

Ontologi in Medical Practice (2002), men hvor jeg tidligere rettede fokus mod Mols detaljerede 

beskrivelse af det sociomaterielle felt, så retter jeg nedenfor opmærksomheden mod hendes 

udlægning af begrebet enactment, som henviser til hvordan praksis på forskellig vis gøres og 

håndteres i hverdagen, hvilket vil blive udfoldet i den kommende introduktion til afhandlingens 

Del 2.  
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Del 2: 

Indledning til afhandlingens empiriske del 

Min hensigt med denne introduktion til afhandlingens empiriske 2. del er, som jeg ovenfor har 

taget hul på, at forberede læseren på min undersøgelse af, hvordan telepraksis gøres, italesættes 

og dannes i hverdagen i projekt Horsens på forkant.  

Introduktionens første håndgreb er, med udgangspunkt i Mols tænkning om enactment, at 

udfolde, hvordan diabetes gøres generelt. Ikke kun som sygdom, men også som diskursiv praksis 

og i relation til det arbejde, der ligger gemt i diabetespraksis. Dernæst udfolder jeg den specifikke 

omsorgspraksis, både i gængs ambulatoriepraksis og i telepraksis i Horsens på forkant. Til slut 

udfolder jeg de kommende kapitlers temaer, der hver især bidrager til en forståelse af gøren og 

dannelse i og af telepraksis.  

 

Enactment: hvordan gøres praksis  

Mol gør sig i bogen ”The Body Multiple” tanker om, hvordan multible faktorer indvirker på og 

definerer en praksis. Med fokus på fænomenet åreforkalkning (arteriel arteriosklerose) 

undersøger hun sundhedssystemets tilgang til sygdommen og dens implikationer for patienter og 

for sundhedsmedarbejdere. I lægernes medicinsk viden148 om pato-anatomiske og -fysiologiske 

beskrivelser og håndtering af åreforkalkning ses symptomer, udredning, årsager og behandling 

normativt som en lineær ordnet fortælling om sygdommen. Mol bryder den ordnede fortælling 

ved i stedet at fokusere på, hvordan sygdommen skabes, praktiseres og erkendes, når heterogene 

aktører som eksempelvis det døde eller levende væv eller patienter ’indvirker’ på og dermed 

skaber forskellige versioner af sygdommen. Mols pointe er, at selvom systemets praksisser 

udlægger forskellige versioner af åreforkalkning, så er sygdommen ikke et fragmenteret 

fænomen; der er forbindelse mellem de forskellige perspektiver, men de enkelte praksisser ’ser’ 

som sådan ikke hinanden og skaber derfor deres egen version. Praksis er, med Anne-Marie Mols 

ord, multipel, det vil sige sammensat af flere delvist sammenhængende virkeligheder, der hver 

                                                
148 Andre, som eksempelvis patienter, fysioterapeuter og sygeplejersker, er med i der brogede billede af 
praksisser, der alle har forskellige bud på, hvordan sygdommen og dens implikationer skabes i lokale 
praksisser. 
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især enactes149 som fænomen, hvad enten det handler om sygdommen som smertefaktor hos den 

enkelte patient, dødt væv i hænderne på patologerne, livsstilsdiskussioner hos politikere eller som 

kirurgisk ’problem’ blandt kirurgerne (Mol 2002:1-27). Jeg lader mig her inspirere af Mols 

tilgang til multiplicitet. Primært fordi den knytter an til undersøgelse og beskrivelse af 

afhandlingens kommende kapitler om, hvordan diabetes telepraksis udfoldes, ordnes, gøres og 

skabes på forskellige måder. Og hvordan disse måder er relateret til hinanden. Sekundært fordi 

den bryder med en ’traditionel’ ANT fortælling om:  

”hvorledes det lykkes for bestemte aktører at konstruere et stærkere socioteknisk netværk end 
deres konkurrenter og derved få monopol på definitionen af åreforkalkning” (Gad & Bruun Jensen 
2007:102) 

Mols fortælling åbner i stedet for beskrivelse af praktiske og lokale implikationer at udføre og 

enacte en sygdom på. Og, i Mols perspektiv, er en sygdom ikke noget, man har, men noget der 

udføres eller gøres, men som ikke eksisterer uafhængigt af de praksisser, hvori den italesættes og 

gøres (Ibid).  

For nuværende vil jeg beskrive sygdommen Diabetes Mellitus (Diabetes), sådan som den træder 

frem og gøres i forskellige relevante skrifter og kliniske praksisser. Når jeg specifikt ønsker at 

redegøre for sygdommen her, er det første fordi jeg er inspireret af Mols måde150 at ’forfølge’ 

sygdommen og dens implikationer på. For det andet fordi sygdommen er med til at rammesætte 

patientens liv og sygeplejerskernes kliniske hverdag og derfor er en vigtig aktør i telepraksis. For 

det tredje fordi sygdommens implikationer kan være komplicerede for læsere uden 

sundhedsfaglig indsigt og dermed bør feltet udredes inden en egentlig bevægelse frem mod 

afhandlingens empiriske felt. 

149 Mols anvender begrebet enactment til at beskrive, at aktører ’gør noget’ og at det at ’gøre noget’ 
inkluderer både materialiteter og mennesker: ”It is possible to say that in practices objects are enacted. 
This suggeste that activities take place – but leave the actor vague” (Mol 2002:33). Mol anvender begrebet 
enactment i stedet for det mere ’teaterprægede’ performance, der, i hendes perspektiv har forskellige 
uønskede konnotationer. For det første at der i den performative udlægning altid er et manuskript, der 
fortæller aktørerne, hvordan de skal agere. For det andet fordi det performerede altid relaterer til en 
lykkelig slutning (Ibid:32). Jeg anvender både begreberne enactment og performance, da begge har 
berettigelse i beskrivelse af de situationer, hvor både forscene og bagscene er ’i spil’.  
150 Jeg ønsker her på ingen måde af være ’copycat’ i forhold til Mols beskrivelser, men samtidig giver 
hendes flerleddede måde at redegøre for praksis god mening i bestræbelserne på at fange og fastholde 
forskellige betydninger og måder at gøre praksis på.  
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Diabetes som diskursiv praksis 

På Diabetesforeningens hjemmeside151 beskrives sygdommen således: 

”Diabetes er en kronisk sygdom, som kan ramme både børn og voksne, tykke og tynde”. 

I Danmark var 320.545 personer diagnosticeret med diabetes pr. 31. december 2012. Det svarer 

til, at godt 5,7% af befolkningen (eller at 1 ud af 18 danskere) har diabetes. I gennemsnit får 79 

danskere hver dag konstateret diabetes og antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år. Diabetes 

koster det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen (Ibid).  

Diabetes henviser til et konkret fysiologisk problem; enten at bugspytkirtlen af forskellige grunde 

ikke producerer nok insulin eller at kroppens celler ikke reagerer på insulin, hvorved sukkeret 

ikke kommer ind i kroppens celler til brug i cellestofskiftet. Det betyder, at når mængden af 

insulin i blodbanen er reduceret, vil mængden af ’frit’ sukker i blodet stige. Og et kontinuerligt 

højt blodsukker152 kan, på længere sigt, resultere i forskellige følgesygdomme (Walsøe Thorup 

2013:412-24). 

Generelt skelnes mellem Type 1 og Type 2 diabetes:  

 

Type 1 diabetes: 
”Når du har type 1-diabetes, betyder det, at din krop ikke længere producerer insulin af sig selv. 
Derfor er du nødt til selv at give din krop den livsvigtige insulin ved hjælp af 
insulinindsprøjtninger. Type 1-diabetes er en såkaldt autoimmun sygdom”. 

 

Type 2 diabetes: 
”Type 2-diabetes er den mest udbredte diabetestype i Danmark og udgør ca. 80 % af det samlede 
antal diabetikere. Tidligere blev den kaldt ’gammelmandssukkersyge’, da den primært ramte 
ældre. I dag er betegnelsen misvisende, da type 2-diabetes også rammer yngre personer pga. 
ændret levevis. 290.000 danskere har fået diagnosen typen 2-diabetes. Ud over de mange 
danskere, der allerede har fået diagnosen type 2-diabetes, anslår man, at 200.000 danskere går 
rundt med en u-opdaget diabetes” (Diabetesforeningen 2015). 
 

 
                                                
151 Diabetesforeningen er en interesseorganisation for patienter med diabetes og organisationen har 85.000 
medlemmer. Foreningen har tre indsatsområder: forebyggelse af, det gode liv med og forskning i 
sygdommen. De sidst opdaterede tal fra Diabetesforeningen er fra 2012. De 200.000 danskere, som skulle 
’gå rundt’ med en u-opdaget diabetes er et estimat fra foreningens side. 
152 Et meget forhøjet blodsukker kan resultere i syreophobning i kroppen (diabetisk ketoacidose), hvilket 
blandt andet kan påvirke patientens bevidsthed. En anden (og ofte mere alvorlig) tilstand er ’lavt 
blodsukker’, Diabetisk hypoglukæmi (blodsukker < 4 mmol/l.). Både det forhøjede og det for lave 
blodsukker vil blive udfoldet yderligere i resten af afhandlingen. 
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I ambulatoriet i HeH er diabetes karakteriseret som:  
 

”en snu ræv”, der indvirker på hans måde at leve på. Diabetes et fuldtidsarbejde, for der skal 
afsættes rigtig mange af døgnets timer til at gøre den og os glade. Og hvis patienten ikke passer 
den, så kan han få en skidt fremtid” (Sygeplejerske 4). 

 

Her henviser sygeplejersken til de følgesygdomme (senkomplikationer), som patienten kan 

risikere, hvis han ikke ’passer’ sin sygdom. Eksempler på senkomplikationer er nerveskader, 

nedsat syn, nedsat nyrefunktion og åreforkalkning med efterfølgende risiko for hjertesvigt. 

Risikoen for følgesygdomme kan ikke fjernes helt, men i væsentlig grad kan nedsættes gennem 

forskellige tiltag, som patienten skal tage, her ekspliciteret i HPF: 
”Det primære mål i behandlingen af diabetes 2 er at holde dit blodsukker så tæt på normalt som 
muligt153. Første behandling er livsstilsændringer. For mange betyder det, at de skal til at have 
fokus på mad, motion, vægttab og rygestop”154 (Svenning 2015).  
 

Blodsukkeret: 

Blodsukkeret er et vigtigt parameter i monitorering og behandling af diabetes.  

I diabetesbehandling opereres med to forskellige former for blodsukre, henholdsvis 

’langtidsblodsukkeret’ (HBA1c) og ’middelblodsukkeret’, også kendt som blodsukkeret.  

Langtidsblodsukkeret skal (helst) ligge på 53 mmol/mol (Nissen 2015). HBA1c er interessant, 

fordi det giver muligheden for at følge sygdommen over en 8 ugers periode og måle effekten af 

behandlingen og patientens måde at takle sygdommen på155 (Walsøe Torup 2013:411). 

Middelblodsukkeret (blodsukkeret) skal ligge på omkring 6,0 Mmol/l156 eller ”så tæt på normalen 

som muligt (4 – 8 mmol/l)” (Svenning 2015) i hverdagen og viser et ’her-og-nu’ billede af den 

sukkermængde (glukose), patienten har i blodbanen. Middelblodsukkeret er den værdi, som 
                                                
153 En del patienter med Type 2 diabetes kan ’nøjes’ med enten diæt behandling (hvor patienten er 
opmærksom på kalorie og sukkerindtaget) og/eller tabletbehandling af sygdommen.  
154 I citatet rettes fokus mod de såkaldte KRAM faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), som også 
fremhæves eksplicit i Horsens på forkants inklusionskriterier, hvor de er en gennemgående faktor. 
Gennemgående, fordi de ligger til grund for de samtaler, som sygeplejersker har med diabetespatienter. 
KRAM faktorerne og deres betydning for telepraksis undersøges løbende i resten af afhandlingen. 
 
155 Langtidsblodsukkeret er også kendt som ’sladrehanken’, netop fordi den ’sladrer’ om livsførelse og 
dermed illustrerer, hvor godt patienten ’passer’ sin sygdom. Langtidsblodsukkeret kan ikke måles gennem 
apparaturet i Horsens på forkant, men måles i stedet, når patienten er til kontrol i HeH. 
156 Et kig på hhv. langtids- og middelblodsukkeret afslører, at de måles i forskellige enheder. Det gør, at 
sygeplejerskerne ofte har svært ved at orientere sig i telepraksis, da tallene ikke er sammenlignelige, men 
efter et stykke tid formår sygeplejerskerne at ’se ud over’ disse forskelle i en form for kulturel og 
vanemæssig ’skoling’ indenfor feltet.  



133 

patienter og sygeplejersker relaterer sig til, når sygdommen diabetes omtales i hverdagen. Som 

måling peger blodsukkeret direkte på det arbejde, det er, for patienten, at have diabetes i 

hverdagen.  

Enactment i hverdagen med diabetes 

Lad mig illustrere det store arbejde, der er forbundet med det at have diabetes.  

Det inkluderer daglige målinger af blodsukre, udregning af kalorie- og glukoseindtag med 

henblik på udregning af insulindoser157 samt en konstant opmærksomhed på tidspunkter for 

målinger og indtag af måltider. Mange patienter med diabetes lider desuden af en karakteristisk 

træthed, der rammer i perioder, hvor blodsukkeret af forskellige årsager ligger mindre stabilt. 

Ydermere er det nødvendigt for patienten at tænke over infektionsrisici, da infektioner indvirker 

på blodsukkeret.  

Men ikke kun patienten er ’på arbejde’. Også det nære netværk (familien) og de mere perifere 

(venner, arbejdskolleger o.a.) inddrages, da disciplin i forhold til kost, fysisk træning og søvn er 

nødvendig i forsøget på at mestre sygdommen. Dette gør sig også gældende i forhold til 

observation af patienten ved enten for højt eller for lavt blodsukker (Walsøe Thorup 2013:220). 

Efter diagnosticering af sygdommen kobles patienten på sundhedssystemets gængse behandling 

og vejledning om vigtigheden af en velreguleret diabetes, kostomlægning, insulinbehandling o.a. 

Og det er her, at telepraksis kommer ind i billedet; som et alternativ til gængs ambulatoriepraksis 

i projekt Horsens på forkant.  

Fortællingen om patientens arbejde med diabetes slutter her og i den forbindelse er det 

nødvendigt at samle op på diabetes som multipel ’virkelighed’ og ’virksomhed’. Pointen i Mols 

begreb om multiplicitet er, at forskellige virkeligheder i diabetes telepraksis skabes på forskellig 

vis. Sygeplejerskerne på deres side, arbejder i Horsens på Forkant med sygdommen som en del 

af et ’større’ perspektiv, da formålet med omsorgen er at hjælpe patienten til at ’tage hånd om’ 

om sygdommen. Patienten arbejder, både i hverdagen og i projektet, på at mestre og skabe 

overblik. Men fælles for de to aktøres versioner er, at telepraksis er en ordningsproces, hvor 

patientens og sygeplejerskens arbejde systematiseres i bestræbelserne på at skabe overblik i og 

over sygdommen. Et overblik, der udspringer gennem tal, samtaler, medicin, skærme, 

157 Man ved ikke helt bestemt, hvor mange patienter med Type 1 diabetes har en diabetespumpe i DK. Et 
estimat fra Diabetesforeningen: Voksne 5%, børn 25-30% (Diabetesforeningen 2009).  
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blodprøver, kurser o.a. Multiplicitet er, som nævnt, et centralt analytisk begreb i de kommende 

kapitler. Primært fordi Mols begreb om multiplicitet ikke udstiller ’noget’ (her diabetes, 

blodprøver og patienter) som fragmenterede fænomener; i stedet henviser det til, at handlinger, 

teknologier, mennesker, skærme, blodprøver o.a. relaterer til hinanden og er foldet ind i 

hinanden. Dette accentuerer afhandlingens fokus på, at virkeligheder ikke kun skabes af og 

gennem humane aktøres omgang med hinanden.  

Analytiske snit 

Tal i telepraksis, sanser i telepraksis, relationer gennem skærmen og skabelsen af 

telepraksis 

Før jeg går videre, vil jeg opridse hvad der følger i afhandlingens kommende kapitler, som er 

dedikeret de empiriske fund i telepraksis. I kapitel 7 udfoldes temaet tal i telepraksis og kapitel 8 

udfoldes temaerne sanser i telepraksis og i kapitel 9 relationer gennem skærmen. Kapitel 10 og 

11 står som sådan for sig selv, idet det tager en anden vinkel til telepraksis, idet de handler om, 

hvordan sygeplejerske og patienter dannes i telepraksis.  

De tre temaer i kapitel 7, 8 og 9 er, i mit perspektiv, også gode bud på, hvordan jeg analytisk kan 

anskueliggøre og fastholde Mols multiple tilgang til telepraksis. Hvordan det multible gribes (og 

begribes) og hvordan netværket relaterer sig til hinanden i diabetes telepraksis. Temaerne er 

valgt, fordi de kontinuerligt har været ’på banen’ hos patienter og sygeplejersker i min empiriske 

undersøgelse. Og fordi de gentagne gange har fanget min opmærksomhed, både i interview og i 

observationsstudierne. Både patienters og sygeplejerskers tilgang er inkluderet i kapitlernes 

temaer, men i forskelligt omfang, alt efter hvorvidt sygeplejersker eller patienter har ment, at 

temaet har været vigtigt for dem. 

Den kommende case er eksemplarisk for resten af afhandlingen, da den knytter an til de valgte 

temaer i kapitlerne 7, 8, 9,10 og 11 (casen er lagt som Bilag 2 i afhandlingen).  
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Case 3: Telepraksis 

Mand, 44 år. Type 1 diabetes gennem mange år. Sygeplejersken (S) forklarer inden hun ringer op, 
at patienten er ”mindre stabil ved tastaturet og ikke altid er til stede, så jeg er spændt på, om han 
svarer”. Inden opringningen har hun aflæst hans data på HotSpottet og noteret vigtige parametre 
på blokken. 

S ringer op. Patienten svarer ikke. Anden opringning går igennem. Patienten (P) toner frem på 
skærmen. Man kan se patientens ansigt, overkrop og en del af rummet bagved. Der er tydeligvis et 
ryddeligt hjem i baggrunden. Sygeplejersken spørger til patientens velbefindende. Han svarer 
positivt, men siger derefter, at blodsukrene har været høje. Forbindelsen forsvinder, 
sygeplejersken bander. Hun ringer op igen (lyden er ’ulden’, enkelte ord falder ud), men hun viser 
ikke sin irritation (udtryksløst ansigt). Patienten kommenterer med et smil, at systemet ”næsten 
virker”. S miler tilbage, men undlader at kommentere på systemets ’udfald’. Hun spørger i stedet 
til antallet af blodsukre, blodtryk og vægt, der er ’gået ind’ på HotSpottet: ”Er det det, der er? …. 
Der er jo en del huller …. Du har blandt andet et blodsukker på 20 … kan du mærke det”?  
P nikker og svarer, at han er træt. S: ”det gode ved at måle er jo, at du får at vide, at de er for 
høje”. P kigger ned og svarer, at han glemmer det hele tiden. S spørger, hvorvidt han også 
glemmer at tage sin insulin? P ryster på hovedet. S: ”Hvordan kan det blive anderledes”? P svarer, 
at han snart skal have måler på: ”så skal det nok lykkes”. 

S spørger til stabilitet i hverdagen, hvor P har meget at gøre, både på arbejde og på hjemmefronten 
med familien. Han konstaterer, at han får gået ture hver dag, men fortæller derefter, at det vist er 
mindre aktivt, end først beskrevet. Det samme med kalorieindtaget, hvor P først beskriver, at han 
ikke spiser så meget ’take away’ mad, som tidligere, men begynder derefter at ’trække i land’: 
”Det er vist lidt mere” og fortæller så, at det er meget mere. S (fortsætter i neutralt stemmeleje) 
spørger til udregning af kalorieindtag og insulin. P fortæller, at det fylder for meget og at han har 
bekymringer nok i hverdagen. S læner sig frem og kigger ham i øjnene (på billedet ser det ud som 
om, hun kigger ned) og spørger til, hvordan han kan forbedre situationen. P mener, at det er en 
alarm, der skal til, når han skal måle blodsukre. S kommenterer, at ”du må ikke lade være med at 
arbejde med den del …. Det følger efter dig … der er meget energi bundet i dårlig samvittighed”. 
P smiler skævt og kigger væk. Inden samtalen afsluttes, vil S vil lave en ny aftale, der ligger 
tidligere, end tre måneder (som er intervaltiden i HPF). P fastholder, at aftalen først skal være efter 
tre måneder. De afslutter samtalen. S logger af.  

S vender sig mod mig og kommenterer, at ”den her snak har vi haft 100 gange før”. Hun 
kommenterer på P’s liv og muligheder for at arbejde mere med lidelsen: ”Vi slår hele tiden med 
hans dårlige samvittighed. Han virker meget mere afslappet på skærmen, end når vi har ham i det 
almindelige ambulante møde. Der sidder han og sveder … det er som om, han kan gemme sig bag 
skærmen her. Og det er sindssygt svært at være konfronterende på skærmen.  Herinde kan jeg 
række ham hånden og kigge ham direkte i øjnene. Men han er en voksen mand, selvom han ikke 
passer sin diabetes. Han må selv byde ind. Hvis han havde været yngre, så havde jeg været mere 
kontant … så havde jeg nok presset på for en tidligere aftale. Men nu må jeg videre … jeg skal 
have noteret, inden den næste patient kommer”. 
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Temaet om tal slås an i eksemplet gennem de forskellige former for tal, der inddrages (og 

uddrages) i casen.  For det første er der blodsukrene, som ’spøger i baggrunden’ og som patienten 

ikke umiddelbart får målt, men som er vigtige, fordi patientens og sygeplejerskens udregning af 

insulin (og på længere sigt også patientens sygdomsbillede) afhænger af den. For det andet, fordi 

andre målinger som blodtryk, vægt, kalorieindtag og antallet af gåture fortæller om det arbejde, 

der ligger gemt i relation til telepraksis. Et arbejde, der er ’skruet sammen’ på andre og nye 

måder, men som patienten tydeligvis ikke magter i hverdagen. For det tredje fordi der er omsorg 

inkluderet i tallene, hvor sygeplejersken kerer sig om de tal, som patienten har (eller ikke har) 

målt og de mange talrelaterede158 samtaler, som sygeplejerske og patient har haft gennem tiden. 

Men samtidig viser den også det, som Mol kalder multiple verdener (Gad 2009:4), hvor 

sygeplejersken og patienten skaber forskellige udlægninger i telepraksis Eksemplet viser i det 

konkrete tilfælde, at tallene trækker tråde til andre aktører som familie, arbejde og andre 

teknologier og er, som multipel deltager, med til at sætte rammerne i telepraksis. 

Spørgsmålet om sanser i telepraksis antager flere former ved, at forskellige sanser enten er i spil 

eller ikke er i spil i eksemplet. Sygeplejersken og patienten ser og hører hinanden, men kun som 

en repræsentation, da det kun er dele af begges kroppe, der er synlige på skærmen og dele af 

samtalen, der kan høres. Andre sanser er på spil ved ikke at være til stede. Fortællingen om 

patienten, der i eksemplet kan ses og høres gennem skærmen, men ikke lugtes, på samme måde 

som når han er til stede og sveder i konsultationen. Han kan heller ikke mærkes gennem det 

håndtryk, som sygeplejerske gerne ville have udvekslet med ham, men som ikke finder sted, fordi 

de ikke er i samme rum.  

Det sansebestemte i konsultationen er rammesat i den konkrete situation af den skærmbaserede 

løsning. Brugen af sanser i telepraksis er et kardinalpunkt i afhandlingen. Ikke mindst, når vi som 

udgangspunkt er indrulleret i sygeplejepraksis, hvor brugen af sanser karakteriseres som 

’underlægningsmusik’159 for de skøn, som sygeplejersken gør i bestræbelserne for at gøre det 

bedst muligt for patienten. 

158 Det er tydeligt i samtalen, at sygeplejersken har haft flere personlige samtaler med patienten gennem 
tiden, da hun ved meget om patientens hjemlige og arbejdsmæssige situation. Disse data er jeg afskåret fra 
at delagtiggøre læseren i af hensyn til informanternes anonymitet. 
159 Begrebet ’underlægningsmusik’ blev brugt af en sygeplejerske i et interview og refererer til, at 
sygeplejersker uafbrudt anvender sanser i sygeplejen.  
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Det tredje tema, relation gennem skærmen, udspiller sig i sin hele udstrækning i hvordan patient 

og sygeplejerske opretholder kontakten på i Horsens på forkant. Relationen mellem patient og 

sygeplejerske er bygget op gennem brugen af HotSpottet og skærmen. I dette tilfælde er 

kontakten svær at opretholde, ikke mindst fordi teknologien ikke virker og i stedet ’tilbyder sig’ 

med både en forringet lyd og et billede, der ’falder ud’ under konsultationen. Sygeplejersken 

vrede og banden ses og høres ikke af patienten, da forbindelsen forsvinder og han når ikke at se 

den ’vrede’ sygeplejerske, da hun ændrer attitude i kontakten med patienten. Håndteringen af 

relationen er tydeligvis udfordrende for sygeplejersken. Både fordi systemet driller, men også 

fordi det er svært for sygeplejersken at ’trænge igennem’ med sit budskab til patienten. Patienten 

får derfor det sidste ord i form af en booket tid til telekonsultation langt ud i fremtiden, selvom 

sygeplejersken gerne ville i kontakt med patienten tidligere end det aftalte. Temaet åbner 

samtidig for spørgsmål om, hvad det vil sige at skabe en relation gennem skærmen, hvordan den 

gøres og hvilken betydning relationen gennem skærmen har for patienter og sygeplejersker i 

HPF. I telepraksis performes tal, sanser og relationer ofte samtidig. De blander sig med hinanden 

og indvirker multibelt i telekonsultationen. Men for at vise, hvordan de hver især blander sig, har 

jeg valgt at undersøge dem hver for sig i en form for ’analytisk filtrering’ af telepraksis i de 

kommende kapitler. 

Også fjerde og femte tema, dannelse af sygeplejersken og dannelse af patienten i telepraksis, 

undergår analytisk filtrering i kapitel 10 og 11. Skabelse af patient og sygeplejerske foregår 

ganske vist i en gensidig konstitution i telepraksis, men de adskiller de sig samtidig fra hinanden 

på afgørende punkter, da patient og sygeplejerske har forskellige fokusområder i casen og i mine 

empiriske studier.  

Dannelse af sygeplejersken som bruger i telepraksis træder frem på forskellige måder i casen. 

Blandt andet i forbindelse med brugen af skærmen og HotSpottet, som ikke er samarbejdsvillige 

aktører. Men hun skabes også gennem patientens undvigende ’gliden af’ på hendes spørgsmål og 

gennem hendes fornemmelse af ikke at kunne ’nå’ patienten i relation til samtale omkring 

livsstilsændring og pleje af patientens diabetes i almindelighed. Dannelse af patienten antager 

flere former i casen. For det første fortæller det historien om, at patientrollen som bruger gennem 

skærmen rummer nye (og ubeskrevne) perspektiver, idet patienten undviger sygeplejerskens 
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spørgsmål og dermed undgår konfession omkring sin livsstil. 

Afhandlingens 5 empiriske kapitler tager ganske vist udgangspunkt i casen, men illustrerer også 

forskellige nye opmærksomhedsfelter, som alle på en eller flere måder har haft betydning for og i 

telepraksis. Kapitlerne vil derfor både referere til casen, men også referere til de 

opmærksomhedsfelter, som aktørerne har ’peget på’ i mit empiriske studium. For nuværende vil 

jeg tage hul på det første tema, tal i telepraksis, som har en fremtrædende plads i Horsens på 

forkant. 
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Kapitel 7:  Tal160 i telepraksis 

Umiddelbart var min første forståelse af og i telepraksis, at jeg i mine studier ville finde et felt 

med gennemgående elementer af ’traditionel’ sygeplejefaglig omsorg. Traditionel i den forstand, 

at den ville indeholdt lange fortællinger om menneskers hverdag med sygdommen diabetes. Nu 

med den forskel, at fortællingen foregik gennem skærmen. For mig var det overraskende, at tal 

(værdier) ’fylder’ så meget i Horsens på forkant, at de er en opgave (værd) i sig selv. Og at de 

tillægges så stor værdi af både sygeplejersker og patienter i gængs ambulatoriepraksis i 

almindelighed og i telepraksis i særdeleshed. Samtidig er tal i telepraksis et følsomt emne, der på 

forskellig vis engagerer og påvirker i fortællingen og derfor kan gøres til empiriske spørgsmål 

om, hvordan telepraksis gøres i Horsens på forkant. Jeg vil derfor i kapitlet forfølge tal (værdier) 

som et centralt analytisk tema i telepraksis.  

7.1 Tal: et resultat af tælling 

Men for at komme frem til tal, skal noget tælles. Med reference til den amerikanske sociolog 

Aryn Martin og den amerikanske filosofiprofessor Michael Lynch’ artikel ”Counting Things and 

People: The Practices of Politics of Counting” (2009) er det at tælle en translativ proces, der 

forandrer både selve handlingen og det talte på forskellige måder. Forfatterne fremhæver, at det 

at tælle er noget, vi lærer fra barnsben, men at vi sjældent inddrager intellektuelle overvejelser 

over, hvorfor vi tæller noget. Imidlertid har det at blive talt ofte betydning for den eller det talte 

af enten politisk, eller diskriminerende karakter. Eksempelvis tælling af mennesker i 

demonstrationer, hvor tallene kan bruges til enten at fremme eller svække politiske forehavender 

eller til at definere en person som politisk modstander. Martin & Lynchs’ andet eksempel er 

tælling i forbindelse med isolering af DNA profiler ved forbrydelser, hvor tællingen kan ændre 

menneskers liv ved at definere en person som mulig gerningsmand.  

Tællingers resultat er, i sidste ende, tal. Og tal kan bruges på forskellig vis, her beskrevet af den 

østriske matematiker og filosof Ludwig Wittgenstein (1889-1951): 

160 Med tal forstår jeg resultaterne af de målinger, som patienten har udført og som sygeplejersken skal 
analysere gennem HotSpottet. De forskellige tal måles i internationale måleenheder; Blodtryk måles i mm 
Hg., blodsukker i mmol/l, puls måles i antal hjerteslag/minut etc. etc. Begreberne tal, værdier og målinger 
florerer frit i telepraksis og henviser til det samme; det målte hos patienten. 
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” But counting ….. is at tecnique taht is employed daily in the most various operations of our 
lives. And that is why we learn to count as we do with endless practice, end merciless exactude … 
It can be said of the serial of natural numbers – that is true, but that it is useful, ans above all, it is 
used” (Wittgenstein 1978:4) 

Både citatets og artiklens pointe er, at tal kan bruges på forskellig vis. Og, ikke mindst, at tallene 

vil blive brugt. Et eksempel på dette er børns tælling af marmorkugler i Martin & Lynchs’ artikel. 

Kuglerne har forskellige betydninger, da de kan deles op efter antal og farver, eller efter 

kvaliteten af de røde eller gule kugler. Hvordan ser de ud? Er de skrammede eller misfarvede? Er 

det dine eller mine? Sådanne nuancer i optællingen med til at skærpe artiklens pointe om, hvem 

der tæller, hvad der tælles og hvad man tæller for. 

I gængs sygeplejeteori er tal forbundet med naturvidenskabelige tilgang til mennesket, til det 

målbare og standardiserede i sygeplejen (Martinsen 2013:126, Scheel 2013:29, Martinsen & 

Eriksson 2013:98). I Kari Martinsens perspektiv handler det om, at den ’instrumentelle fornuft’ i 

form af det målbare kreerer en verden, hvor ”resultaterne, produkterne og målopnåelsen” bliver 

retningsgivende i den forstand, at de ”behersker og kontrollerer” (Martinsen 2013:40). Martinsen 

refererer til den danske filosof Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) som fremhæver, at: 

”Rationaliteten består ikke i, at mennesker er blevet klogere end de var i gamle dage, men den består 
i, at vor tilværelse i videst mulig grad er blevet til at beregne” (Løgstrup 1982:118).  

Det at tælle, regne og beregne er dermed med til at definere telepraksis indenfor det positivistiske 

rationale, som ofte af sygeplejeteoretikerne klandres for ’objektgørelse’ af patienten (Martinsen 

2013:14). Også Oudshoorn er ude i et ærinde, hvor patientens måling af og forholden sig til ’egne 

tal’ er med til at definere patienten som et objekt, der producerer biodata til andre formål 

(Oudshoorn 2011:194). Samme vinkel ses i Saint-Exuperys ”Den lille Prins, hvor forfatteren 

henvender sig til læseren: 
”De voksne elsker tal. Når man kommer og fortæller dem om en ny ven, spørger de aldrig om noget 
væsentligt. De siger aldrig ”hvordan lyder hans stemme? Hvad vil han helst lege? Samler han på 
sommerfugle” – Nej, de spørger: ”Hvor gammel er han? Hvor mange søskende har han? Hvor 
meget vejer han? Hvor mange penge tjener hans far?” Først da tror de, at de kender ham” (Saint-
Exupery 1982:17) 

Imidlertid har blodsukrene andre og mere heterogene implikationer som emergerer, når blikket 

rettes mod observationsstudierne og interviewene i telepraksis. Nogle af disse områder er 

forudsigelige og andre er ikke, men fælles for dem er, at de stiller spørgsmålstegn ved det 

entydige i, at tal (her: blodsukre) og målbarhed knytter sig til en ’objektgørelse’ af den enkelte 



 141 

humane aktør i telepraksis. I mine feltstudier er det tydeligt, at blodsukre som tal og omsorg ikke 

nødvendigvis er hinandens modsætninger, hvilket jeg vil uddybe gennem konkrete eksempler.  

Som i kapitlets indledning er det vigtigt at fastholde, at min vinkel til tal og tælling ikke ligger 

det kvantitative forskningsparadigme. Jeg støtter mig ganske vist ind imellem til en 

naturvidenskabelig tilgang med tal, men interesserer mig i forlængelse af disse for, hvordan 

tallene ’kommer rundt’ og hvordan de ’gøres’ og relateres i telepraksis. Min ambition er for 

nuværende at følge tallene rundt i telepraksis for at give et billede af, hvordan tal og målinger 

performes som en lang række af begivenheder, der både inkluderer materialitet og mennesker. 

Samtidig vil jeg opspore de forskellige betydninger som tal og målinger har, alt efter hvor de 

befinder sig og hvordan de gøres i telepraksis.  

 

7.2 Målingers betydning: nye behov i telepraksis 

Målinger er, som nævnt en væsentlig del af telepraksis. Hvor patienten ’leverer varen’ gennem 

målinger i hjemmet og sygeplejersken og patienten ’ser’ og analyserer de udkomne data i 

HotSpottet. Målingerne er på den ene side med til at skabe overblik og orden, men er på den 

anden side også med til at skabe nye u-ordner i ellers ordnede processer. Et eksempel på dette er 

måling af blodtryk i Horsens på forkant. 

 

Måling af blodtrykket er relevant i alle specialer i telepraksis, da blodtrykket fortæller noget om 

hjertets ’arbejdsevne’ i relation til den enkeltes grundsygdom. Så blodtryk måles efter aftale 

mellem den telemedicinske sygeplejerske og patienten i hjemmet. En sygeplejerske berettede i en 

pause mellem to konsultationer om det, som i mine øjne handler om nye behov, som er opstået 

gennem telepraksis. For hvor patienter tidligere fik målt blodtrykket, enten i ambulatoriet, hos 

egen læge eller, i kortere perioder, i eget hjem, så har patienten tilknyttet Horsens på forkant 

mulighed for at måle puls og blodtryk døgnet rundt (hvis han vil). Det har resulteret i, at 

sygeplejersken gentagne gange er blevet kontaktet af patienter, der har været bekymret over 

blodtryksvariationer. Hun har derfor måttet bede patienterne om at undlade at måle ud over det 

aftalte: 
”Telemedicin skaber nye behov, eksempelvis opmærksomhed på puls og blodtryk. Før talte vi om, 
hvordan patienten havde det. Vores telemedicinske medarbejder spørger nogle gange om, hvorfor 
vi ikke får patienten til at måle BT hver dag. Men det er jo ikke nødvendigvis det, det handler om. 
Patienten skal kunne mærke, hvordan de har det, så det hele ikke går op i tal. Hvis patienten ikke 
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var tilknyttet HPF, så fik de jo heller ikke målt BT hver dag. Vi skal ikke flytte fokus over på 
målingerne” (Sygeplejerske 9) 
 

En sådan fortælling fremhæver det forføriske i, at teknologien er til stede og at de forskellige 

målinger entydigt bidrager til patientens overblik over egen tilstand. I telemedicinsk praksis kan 

patienten, i sygeplejerskens perspektiv, i teorien ’måle sig frem til’ et overblik gennem det 

tilknyttede apparatur. Men historien fortæller også om sygeplejerskens frygt for, at patienten 

glemmer at mærke andre ’fornemmelser’, som sygeplejersken efterfølgende karakteriserede som 

” hvorvidt hans humør og energi er højt eller om han er dødtræt og på hælene” (Sygeplejerske 9). 

Sådanne fornemmelser svarende til ’det sanserelaterede’, vil blive yderligere udfoldet i det 

kommende kapitel. 

 

I det følgende konkretiseres begrebet tælling og tal yderligere, da jeg vælger at følge blodsukrene 

gennem systemet i telepraksis. Blodsukkermålingerne har, som allerede nævnt, deres eget 

multible liv, både i gængs diabetes ambulatoriepraksis161 og i Horsens på forkant, når patienten 

selv måler sine blodsukre og andre værdier i hjemmet. I gængs praksis er det meningen, at 

patienten skal registrere værdierne i et hæfte (også kendt som ’blodsukkerbogen’), som han har 

fået udleveret af sygeplejersken i ambulatoriet. Hæftet danner baggrund for den viden, som 

sygeplejersken i ambulatoriet og egen læge har omkring patientens udsving i blodsukrene, da 

patienten tager hæftet med i ambulatoriet til kontroller og ellers måler blodsukrene i hjemmet. Og 

her adskiller HPF målingerne sig afgørende fra gængs praksis, her illustreret gennem patientens 

fortælling om det arbejde, han gør i blodsukkermålingerne og hvad der sidenhen sker med 

målingerne i telepraksis: 

”Helt konkret … og det ved du formodentlig, men nu siger jeg det alligevel… jeg har fået 
konstateret diabetes og det betyder, at jeg skal måle mit blodsukker. Det gør jeg så fire gange om 
dagen… med en lille prikker, som prikker hul… og så kommer der en dråbe blod, som man så 
kommer på en strimmel. Den skal så sættes i et testapparat, som så angiver blodsukkeret. Og det 
her testapparat kan så aflevere data i Blue Tooth til en opsamler-boks, der sidder i mit hjem. Der 
sidder et lille SIM kort i og så kan den så sende det til HPF. Typisk… når jeg husker det… der 
kan godt gå et par dage imellem, så lægger jeg den lille dims… måleren… hen ved siden af 
opsamleren og så trykker jeg på en knap og så sender den data til projektet. Det er cirka sådan, at 
jeg anvender udstyret i det daglige… ja ... og så ind imellem skal jeg vejes i ambulatoriet eller ind 
til kontrol hos lægen eller til langtidsblodprøve … Og andre gange har jeg skullet måle blodtryk i 

                                                
161 Jeg vil her erindre om, at også de patienter, der rent faktisk er inkluderet i Horsens på forkant, men 
som er randomiseret til kontrolgruppen, også måler blodsukker på ’gammeldags’ vis og registrerer 
derefter værdierne i det nævnte hæfte.  
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en periode … Og så skal jeg bagefter finde ud af, hvad tallene betyder” (Patient 1) 

Fortællingen siger noget om patientens arbejde i telepraksis. Jeg har valgt den, fordi den illustrerer, 

hvordan arbejde med tælling og tal er en del af det at være inkluderet i Horsens på forkant. Men 

som jeg allerede har pointeret, er det at have diabetes i hverdagen og være tilknyttet gængs 

ambulatoriepraksis, allerede et arbejde med tal i forvejen. Så hvad er egentlig forskellen? 

Fortællingen illustrerer, at arbejdet ikke kun udføres at patienten (og hans kuglepen til at skrive 

med i hæftet), men også, at IT infrastrukturer, strimler og målere o.a. er med til at konstituere 

arbejdet i HPF. Det er med andre ord ikke lige er til at sige, hvem eller hvad, der udfører arbejdet, 

når blodsukkeret måles og sendes videre for til sidst at ende som diskuterbare værdier på skærmen. 

Pointen er, at så snart praksis ’vikles ud’162, er det tydeligt, at aktører, der ellers var stabile (måling 

og analyse af blodsukre, patientens ’placering’ i diabetespraksis, sygeplejerskens analyse o.a.), 

fremstår som mindre stabile og mere komplicerede i den nye praksis. Det bliver også tydeligt, at de 

forskellige handlinger og aktører, der skal til for at holde telepraksis kørende, interfererer og griber 

ind i hinanden, foldes ind i hinanden og samtidig folder hinanden og skaber kontakt mellem 

punkter, som ellers er fjerntliggende (Latour 2008:99). 

7.3 At holde patienten på sporet og i sporet 

En anden pointe er, at arbejdet med blodsukrene udføres og distribueres på nye måder i telepraksis. 

Både i form af det usynlige arbejde163 som det, IT infrastrukturen udfører i fortællingen. Men også, 

at disse opgaver fordeles mellem teknologierne, patienten og den omsorgsprofessionelle i det, som 

Nelly Oudshoorn164 kalder artikulationsarbejde, inklusionsarbejde og affektivt arbejde (Oudshoorn 

2008:147-149, Langstrup 2014:230-33) i telepraksis. Oudshoorns studie stammer fra 

hjertemedicinsk telepraksis, hvor patienterne får målt hjerterytme gennem telemedicin efter at have 

haft gentagne tilfælde af uregelmæssig hjerterytme (arytmi). I studiet er en væsentlig del af 

patienternes arbejde relateret til artikulationsarbejde, det vil sige til de handlinger, som patienten 

udfører for at ’holde sammen på’ eller ’holde ting på sporet’ i hverdagen. ’At holde ting på sporet’ 

illustreres i Oudshoorns studie ved, at det ikke er alle arytmier, der registreres af apparaturet, 

hvorfor patienterne forsøger at ’genskabe’ arytmien gennem fysisk aktivitet, så den kan ’ses’ og 

162 En ofte brugt metafor indenfor ANT er garnnøglet, der skal ’vikles ud’ (unravelling) gennem empirisk 
undersøgelse og senere analyse (Andersen 2016).  
163 Se kapitel 5 omkring Star & Strauss’ usynlige arbejde. 
164 For nærmere beskrivelse af Nelly Oudshoorn, se kap. 3. 
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registreres i systemet.  

Imidlertid fungerer patienten samtidig som diagnostisk agent i den forstand, at han selv er med til at 

diagnosticere, hvorvidt der er ’noget galt’, så arytmien kan blive registreret (Langstrup 2014:231). 

Samme stillingtagen til egen sundhed forventes i telepraksis i HPF, hvor patienten måler sine 

blodsukre og samtidig er forpligtet til at vurdere dem, så de kan relateres til og få betydning i 

forhold til sygdommen og de andre målinger, som patienten har udført: ”Og så skal jeg jo bagefter 

til at finde ud af, hvad tallene betyder”. Patientens ord er relateret til egen sygdom, men de 

henviser også til visionerne i Horsens på forkant, hvor patienten skal blive klogere på sin egen 

sygdom gennem analyse af blodsukrene: ”Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. Jeg er tryg, 

kompetent og motiveret” (Hyldborg et al. 2015). Standarderne i Horsens på forkant vil blive 

yderligere uddybet i kapitel 9. 

 

I citatat er det første arbejde lavet af patienten, blodsukkermåleren, strimlen og af Bluetooth 

enheden, der sender data videre til HotSpottet, hvor de bliver de udsat for yderligere granskning. 

Denne gang af sygeplejersken lige umiddelbart før patienten skal snakke med hende i HPF. Man 

kan her sige, at sygeplejersken overtager en del af artikulationsarbejdet med at holde blodsukrene 

’på sporet’ i den forstand, at hun forestår analyse- og dokumentationsfasen inden den egentlige 

telemedicinske konsultation: 

”Og så kan jeg godt lide lige at kigge deres målinger inden jeg ringer til dem… så jeg lige ved, 
hvordan deres blodsukre har ligget …Vi kan jo se mere online, når vi får målingerne, det kan vi… 
når de kommer til almindelig konsultation, så kommer han jo med målingerne, og så kan vi jo 
først læse dem der… så er vi jo nødt til at tage det ”i nuet”… så man kan bedre forberede sig ved 
telemedicin på den måde” (Sygeplejerske 4) 

Sygeplejersken henviser her til, at nogle funktioner i HPF har gjort det nemmere at få overblik 

over patientens værdier, i dette tilfælde blodsukrene. Men samtidig er hun også opmærksom på, 

at denne ’nemhed’ har en bagside, som kommer til syne i de to sygeplejerskers samtale i 

interviewet omkring overblik over blodsukrene i telepraksis: 
”Man kan hurtigt lave sine egne konklusioner… for når man så sidder her sammen med patienten, 
så har de 117 forskellige forklaringer … så var man i byen eller til fest, så var man syge eller 
sådan noget og der skal man passe på, at man ikke laver for hurtige konklusioner, når man sidder 
alene og kigger på tallene” (Sygeplejerske 3)  

 
Problemstillingen er ikke teoretisk eller diskursiv i den forstand, at den henviser til retningslinjer 

eller inklusionskriterier i HPF. Den hænger snarere sammen med det at kunne vurdere på en ny 
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måde i telepraksis og samtidig lægge sin egen faglige viden ind sammen med patientens 

fortælling og de telemedicinske her-og-nu data fra apparaturet. Oudshoorn kalder dette for 

praktisk rationalitet i telepraksis, hvor sygeplejersken er i stand til at skelne mellem væsentlige 

og uvæsentlige parametre og fortællinger (Oudshoorn 2011:106). Det væsentlige og uvæsentlige 

er med til at rammesætte telepraksis i den forstand, at det kræver, at sygeplejersken har stor faglig 

indsigt indenfor diabetesspecialet i forhold til blodsukrene, inden hun sætter sig bag skærmen i 

HPF. 

Men samtalen mellem de to sygeplejersker fortæller også, at telepraksis åbner for nye 

opmærksomhedsfelter, som ikke nødvendigvis er kalkuleret ind i arbejdet; at telepraksis 

inkluderer mulighed (her: risiko) for at mistolke patientens blodsukre. 

Sådanne mistolkninger, fremhæver sygeplejerskerne, er med til at forplumre billedet, da de 

fordrer, at sygeplejerskerne får spurgt ind til, hvordan og under hvilke forhold, blodsukrene er 

fremkommet og hvad sygeplejersken skal lægge i dem. Brugen af sproget og måden at spørge ind 

til patienten vil blive yderligere udfoldet i det kommende kapitel. 

Også inklusionsarbejde er til stede i telepraksis i arbejdet med blodsukrene og handler om det 

arbejde, der ligger i at instruere patienten i brug af apparaturet og fastholde patienten i, at brugen 

af det giver mening i forsøget på at skabe overblik over sygdommen. Denne form for arbejde i 

telepraksis vil blive udfoldet yderligere i det kommende kapitel. I stedet er de den sidste type af 

arbejde, det affektive arbejde, som er i spil i sygeplejerskernes fortælling. Det affektive arbejde 

har flere delelementer og handler både om synlige opgaver som dokumentation og analyse af 

data, men også de usynlige handlinger, der er i spil, når patienterne skal beroliges, instrueres og 

når der skal skabes tillid mellem patient og omsorgsmedarbejder. Men hvor det i Oudshoorns 

studier er læger, der analyserer data i det affektive arbejde (Langstrup 2014:232, Oudshoorn 

2008:20), er det i Horsens på forkant sygeplejerskerne, der både udfører det arbejde, der ligger i 

dokumentation og analyse af data som synlige opgaver og de mere usynlige opgaver i HPF som 

eksempelvis beroligelse og i det arbejde, der ligger i at skabe nærhed gennem afstand. Men hvad 

det også kommer til syne, er tallenes affektive rolle i telepraksis, hvilket jeg vil udrede nærmere 

senere i kapitlet. 
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7.4 Midlertidig sammenfatning 

Formålet med afsnittet har indtil nu været at vise, at tal og målinger har deres eget relationelt 

betingede liv og ikke blot fungerer som instrumentelle ressourcer i forudbestemte arbejdsgange i 

telepraksis. Eksemplerne i kapitlet viser, hvordan arbejde udføres praktisk og kognitivt i Mols 

performative forståelse, hvor blodsukrene netop er mere og andet end blot tal; de er foldet ind i den 

bestemte praksis i lighed med andre aktører og de engagerer i forsøget på at skabe overblik på nye 

måder. Oudshoorns tre former for arbejde, artikulationsarbejde, inklusionsarbejde og affektivt 

arbejde er med til at vise, hvordan de humane aktører arbejder for at holde telepraksis sammen. Jeg 

tilføjer her en anden vinkel til Oudshoorns tre former for arbejde, da ikke kun sygeplejersker og 

patienter, men også blodsukrene er med til at fastholde, inkludere og udføre både synligt og 

usynligt arbejde i telepraksis. I det følgende vil jeg forfølge, hvordan blodsukre er med i det 

affektive arbejde og hvordan de fungerer som omsorgsskabende aktører i telepraksis i 

bestræbelserne på at skabe overblik og tryghed for patienten.  

 

7.5 Blodsukre som omsorgsaktører 

I kapitel 3 undersøgte jeg omsorg, sådan som den fremtræder i gængs sygeplejepraksis og i 

telepraksis. I det følgende er der forskellige spørgsmål, der trænger sig på i forhold til tal og omsorg 

i telepraksis. For kan man overhovedet tale om, at tal skaber omsorg i telepraksis? Og hvilken 

omsorgsbetydning har tallene for patienten og for sygeplejersken i telepraksis? I det følgende vil 

jeg drage forskellige empiriske fund ind i diskussionen af blodsukres ’funktion’ i telepraksis. Jeg 

vil tage udgangspunkt i et allerede beskrevet uddrag af et interview: 

B: ”Den gode telemedicinske konsultation, hvordan er den, når den er rigtig god…?” 

P: ”Jamen det er da, når mine tal er ’gode’ … (latter) … Så er man da verdensmester ” (Patient 2) 
Og i et andet eksempel: 

”Jeg kan huske at jeg fandt ud af, at rosiner indeholder rigtig meget sukker, så hvis man har spist 
råkost og så har kommet rosiner på, så kan ens blodsukker godt være meget højt alligevel… så jo 
…. Det har da en fordel, at jeg har kunnet se blodsukrene over flere dage …. og så kunne sætte 
dem i relation til, hvad jeg lavede på det tidspunkt” (Patient 1) 

 

Som nævnt er det implicit i diabetesbehandling, at patienten måler sit blodsukker flere gange om 

dagen for at kunne udregne relevante doser for insulin. Og derefter notere dem i bogen, så de kan 
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blive set og analyseret ved kontroller i diabetesambulatoriet eller hos egen læge. Eller, gennem 

det telemedicinske apparatur at sende det til HotSpottet i HeH.  

Overordnet er patienternes hverdag med diabetes og måling af blodsukker det, som en patient 

kalder ”lidt af en rutsjebane … sådan lidt op og ind imellem ned” (Patient 3). Det gør, at 

patienterne hele tiden kerer sig om, hvordan de skal udregne kalorier, hvornår de skal spise og 

hvornår de skal have hvor meget insulin, der skal injiceres for at opretholde et stabilt blodsukker. 

Og nogle patienter fortæller om, at de er ’på bagkant med blodsukrene’. Det vil sige at de 

injicerer insulin på grundlag af et højt blodsukker, får derefter lavt blodsukker, spiser en del på 

grundlag af det lave blodsukker, får højt blodsukker, hvorefter seancen gentager sig. De målte 

blodsukre ’kører’ derfor op og ned, uden at patienten kan ramme et stabilt leje165. Patienterne er 

fuldt ud informeret om, at det at holde blodsukrene i et stabilt leje er alfa og omega, både for at 

forhindre senkomplikationer og for at være på forkant med både høj og lave blodsukker i 

hverdagen. Specielt den sidste komplikation omtales af de fleste som ’det værste’. For det første 

fordi den følges af udtalt ubehag: 
”Jeg har prøvet det en gang…. Og der var grimt. Det var rigtig grimt. Jeg sad ude på en stol og var 
ved at lave mad. Og så begyndte jeg at sveeeede. Det drev mig og jeg tænkte ”hvad fanden er der 
galt”. Og så begyndte jeg at ryste. Jeg fattede ikke en skid men sad og tænkte, at ”hvad fanden 
sker der”. Jeg tror, at det tog mere end 5 minutter inden jeg fandt ud af, at jeg nok skulle tage mit 
blodsukker. Og det var nede på 3 … og når det så er vant til at ligge på 22…. Så tog jeg en 
sodavand med sukker og en sukkerknald…. Og så var jeg træt bagefter … jeg var dødhamrende 
træt. Og jeg er helt sikker på, at det skal jeg bare ikke prøve igen” (Patient 3). 

For det andet, og som det også kan læses ud af fortællingen, er lavt blodsukker med til, at 

patienten ikke har fuldt bevidsthedsmæssigt overblik over situationen. Frygten for ikke at kunne 

klare sig selv, alternativt falde om på steder, hvor hjælp ikke er mulig, går igen i flere interviews 

med patienterne. ”For”, som en patient tilføjede, ”så fjerner telemedicin jo ikke selve 

sygdommen” (Patient 3). Den vil fortsat være til stede på trods af anvendelsen af telemedicin og 

skal, i både patienters og sygeplejerskers perspektiv, behandles på bedst mulige måde.  

7.6 Blodsukre: tryghed og utryghed 

Det nye i telepraksis er, som nævnt, at patienten kan få sine blodsukre (og for den sags skyld 

andre talværdier) visuelt ud som grafer og kurver i HotSpottet. Sådanne grafer er for nogle med 

165 Se også Danholt & Langstrup (2012), der har fokus på blandt andet diabetespatienters oplevelse af 
sygdom og erhvervelse af egenomsorg. 



148 

til at skabe overblik og gennemskuelighed i forsøget på at ’mestre’ sygdommen i hverdagen. 

Graferne har betydning, idet de trækker 

tråde til fortiden ud fra, hvordan 

patienten indtil nu har ’mestret’, men de 

skaber samtidig grobund for en tolkning 

af tallene, så patienten kan ordinere 

insulin i hjemmet. Men de fortæller også 

historien om, at ikke alle, som ønsket i 

visionen for Horsens på forkant, kan se 

formålet med graferne og tallene eller 

anvende dem som vidensressource i 

forsøget på at skabe overblik. Hvor 

affektivt arbejde er relateret til beroligelse, 

kan blodsukrene fremstå som det 

modsatte, det vil sige som uorden i telepraksis, da ikke alle patienter mener, at de har nok viden nok 

om blodsukrene som målte værdier: 

” … på en måde vil jeg sige, at når mine blodsukre kan ses på den her måde (gennem grafer), så kan 
jeg da godt blive en smule forskrækket ind imellem. Det kan jeg da …. Især når de er meget høje” 
(Patient 3). 

Det, at ’mestre’ (eller ikke ’mestre’) egen sygdom i telepraksis, trækker tråde til den amerikanske 

sygeplejeteoretiker Dorothea Orems teori om begrebet egenomsorg (se kapitel 2). Selve 

egenomsorgstænkningen, som ligger i tæt relation til empowerment tankegangen, vil blive 

undersøgt nærmere i kapitel 11, ligger generelt som ’underlægningsmusik’ under projekt Horsens 

på forkant ud fra devisen om, at ”Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. Jeg er tryg, 

kompetent og motiveret”. 

7.7 Og blodsukre som ’falsk’ tryghed 

Som nævnt må patienten i telepraksis ikke have mere omfattende kontakt i telepraksis, end han 

ville have fået i gængs ambulatoriepraksis. Men hvor sygeplejersken i gængs praksis først får 

patientens data i hænderne i det øjeblik, at vedkommende kommer ind i ambulatoriet, så kan 

sygeplejersken se patientens data via HotSpottet i telepraksis. Det betyder, at sygeplejersken i 

Figur 7: Grafer som overblik over blodsukre i 

telepraksis 
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teorien kan følge med i patientens værdier som en ekstra kontrol af tallene og det er, fremhæver 

patienterne, med til at skabe en form for tryghed:  

”… De (sygeplejerskerne) har mere overblik … de kan bare gå ind og kigge, hvis der er noget, 
ikke også. Det må være nemmere, det kunne jeg forestille mig. Hvis jeg havde sådan en baggrund, 
så ville det være nemt at kunne kigge på tallene … ” (Borger 3) 

På spørgsmålet om hvorvidt de (sygeplejerskerne) så også ser blodsukrene, ser patienten 

desorienteret ud. Han sidder et stykke tid og siger så: 
”Jamen jeg regner da med, at de ser det… De kan se det, men jeg ved ikke om de gør det” (Patient 
2) 

Den omstændighed, at sygeplejerskerne kan se blodsukrene, men ikke nødvendigvis gør det, 

kommer bag på nogle af patienterne. Det er som sådan ikke tale om, at patienterne føler sig 

utrygge, snarere undrer de sig over, hvorfor sygeplejerskerne ikke kigger, når de nu endelig har 

muligheden. Nogle patienter betegner det, at sygeplejersken ser blodsukrene gennem HotSpottet 

som en tryghed, de godt kan lide. På spørgsmålet om, hvorvidt patienten opfatter telepraksis som 

en form for kontrol, svarer patienten: ” Hvis det er det, du kalder kontrol, så er det helt i orden 

med mig …. ” (Patient 2). Tryghed gennem kontrol af blodsukrene og i telepraksis generelt er 

implicit i resten af afhandlingen, men blodsukrene trækker for nuværende tråde til 

sygeplejerskernes praksis og det, som de betegner som ekstra arbejde166 i telepraksis.  

7.8 Blodsukre som ’ekstra arbejde’ 

I sygeplejerskernes perspektiv bliver det at kontrollere blodsukrene udenfor de bookede tider 

noget, der ligger udenfor det, som egentlig var aftalt i projektet og derfor figurerer som det, 

sygeplejerskerne kalder ekstra arbejde. Ekstra arbejde i den forstand, at den 

telemedicinske konsultation er berammet til 30 minutter167, hvilket som nævnt inkluderer 

forberedelse i form af læsning af patientens data for perioden mellem konsultationerne, selve 

’konfrontationen’ på skærmen og efterfølgende opfølgning på recepter o.a. samt dokumentation 

166 For yderligere læsning om arbejde og ekstra arbejde i telepraksis, se Pols 2012 og Oudshoorn 2008 
kap. 6 & 8. 
167 Da telekonsultationerne i Horsens på forkant havde været udført det første år, fik sygeplejerskerne 
tildelt ekstra tid (15 minutter) til hver konsultation, da den tid som blev brugt i konsultationerne ikke 
stemte overens med den afsatte tid. Den ekstra tid blev sidenhen atter reduceret, så en telemedicinsk 
konsultation atter er berammet til 30 minutter.  
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af konsultationen i den elektroniske patientjournal. 

I sygeplejerskernes perspektiv ligger der en uudtalt forventning fra ledelsens side om, at de rent 

faktisk kigger på tallene, på trods af, at det netop fremhæves, at patienterne i Horsens på forkant 

selv skal analysere og danne sig overblik danne sig over blodsukrene. Men i interviewene kom 

nogle af sygeplejerskerne ind på, at telepraksis var med til at skabe flere opgaver, som ikke var 

planlagte og som de ikke umiddelbart havde tid til: 
”Man skal holde sig skarp på, at vi ikke er til rådighed 24/7, ikke… Altså, du skal stadigvæk gøre 
mig opmærksom på, hvis du har ekstra brug for kontakt, for jeg sidder ikke og kigger dine 
værdier. Altså, den der forventningsafstemning, ikke. Hvis man udvikler det her system, så har 
ledelsen en forventning om, at så kan i også… og så kan I også… og det ville være skidegodt, hvis 
I også gjorde… Og det er også fint nok, men det betyder jo alt sammen, at vi skal bruge noget 
mere tid på noget. Og det er udfordringen i, at nogen synes, at noget er pissesmart og det er det 
vigtigste i hele verden og at det skal køre godt… men her skal vi være skarpe på, hvad vi oplever 
som det vigtigste… patientkontakten … at vi ikke drukner i systemet .. i det tekniske ” 
(Sygeplejerske 6) 

 

Som citaterne eksemplificerer, er der (kommet) en kritisk ’forholden sig til’ blandt 

sygeplejerskerne, hvad der er plads til og hvordan tiden skal bruges i telepraksis. 

Sygeplejerskerne efterspørger regler for tidsforbruget, men kan ikke umiddelbart finde en sådan 

ekspliciteret i projektet. Også en form for forventningsafstemning i forhold til, hvordan patient og 

sygeplejerske skal agere sammen og hvad der skal ’fylde’, når telekonsultationen udfoldes 

mellem sygeplejerske og patient. Sygeplejerskerne vægter selv, hvad de vil ’have med’ i hver 

enkelt konsultation ud fra, hvad hun selv mener er vigtige pointer. Og det samme er tilfældet for 

patienten, som bidrager med, hvad der er væsentligt for ham at få debatteret, hvilket, som nævnt, 

ofte indrammer blodsukrene som vigtige parametre i konsultationen. Men hvor patientens fokus 

ofte forbliver ved blodsukrene (og andre værdier), så kredser sygeplejerskernes opmærksomhed 

også om, hvorvidt de får alt det med i telekonsultationen, som er nødvendigt for et overblik over 

patientens samlede situation. 

 

7.9 ”Bløde” og ”hårde” data: prioritering i telepraksis 

Et område, som optager sygeplejerskerne i telepraksis, er, hvordan blodsukrene (og andre tal) 

prioriteres frem for andre informationer i forsøget på at skabe overblik over patientens situation. 

Her skelner sygeplejerskerne mellem ”hårde data” og ”bløde data”. I sygeplejen er ”hårde data” 

populært sagt de data, der repræsenterer ’det målbare’ og objektive og er, pr. definition, placeret 



151 

indenfor naturvidenskaben, mens ”bløde data” refererer til enten samfunds- eller 

humanvidenskabernes ’bredere’ tilgang til mennesket og til en mere omfattende analyse af, 

hvordan patienten har det ’i al almindelighed’. 

Det er for sygeplejerskernes en selvfølge, at patienterne er med til at definere, hvad den 

telemedicinske samtale skal handle om. Men, til forskel fra sygeplejerskerne, er de patienter, der 

deltog i interview og observationsstudier, ikke så bekymrede for, at de naturvidenskabelige data 

skal tage overhånd i telekonsultationen, hvilket illustreres i dette citat: 

” …. Det handler om at måle blodsukrene …. Og så ind imellem blodtrykket og vægten. Og slut, 
prut, det var så det …. Og det er det, vi diskuterer, når vi snakker sammen på telen … Jeg har ikke 
behov for så meget andet” (Patient 3) 

Hvordan patienterne ser på indholdet i den telemedicinske konsultation vil løbende blive 

udfoldet, men, som det fremgår af ovenstående, så er det ikke patienten, der har behov for 

uddybning af de mere bløde data. Det er snarere sygeplejerskerne, der, ud fra deres ønske om 

overblik over patientens situation, holder fast i ønsket om større mulighed for viden om patienten, 

end hvad tallene byder ind med. 

7.10 Telepraksis og det kliniske blik 

Som der fremgår af ovenstående, vil sygeplejerskerne gerne have begge former for data ind i den 

telemedicinske konsultation, da disse data til sammen er med til at skærpe det, som 

sygeplejerskerne betegner som det kliniske blik, hvilket refererer til ”evnen til intuitivt at kunne 

bemærke og tolke lette, mindre påfaldende, tidlige sygdomstegn og omsætte indtryk til 

præcis diagnostik og korrekt behandling … og anses for at indgå i ”lægekunst” (Dansk 

Selskab for Medicinsk Uddannelse 2012).  

I sygeplejeteori bliver det kliniske blik bliver ofte udlagt som ”distanceret – klassificerende og 

dissekerende” (Martinsen 2013:46, 161, 1991:142-68), der knytter an til et positivistisk syn på 

mennesket, hvor mennesket objektgøres. 

I en anden teoretisk forståelse er det kliniske blik: 
”kropsligt indlejret handleviden, som ikke til fulde kan italesættes, men som indebærer, at 
sygeplejersken gennem sine sanser får indtryk af og sammenholder forskellige data om 
patienternes tilstande og på den baggrund vurderer, hvilke plejeforanstaltninger, der er relevante” 
(Lynge Esbensen & Gars Jensen 2012:133) 
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I et sådant perspektiv er ”blikket” ikke en entydig størrelse, der fuldgyldigt kan defineres eller 

kategoriseres som ’koldt’ eller ’varmt’, men snarere grundlaget for det, som 

i gængs sygeplejeteori omtales som det faglige skøn (se kapitel 2). Blikket og skønnet munder ud 

i de handlinger, som er relevante i situationen og som er baseret på både de objektive data, som 

udspringer af diverse målinger og af den intuitiv viden, der bunder i mange års praksis, en form 

for ”faglig indsigt med professionelle øjne” (Ibid: 135), som en sygeplejerske beskriver på 

følgende måde:  
”Det er i det faglige skøn, at man tager hånd om de ting, som der nu skal tages hånd om… det 
man kan se … Blodsukre … BT… vægt og så videre… ind i den der helhed, som det jo skal… set 
med faglige øjne…. Men hvor man ligesom forstår at får det relateret til patientens hverdag…. og 
alt det, som fortæller om, hvordan han har det. ” (Sygeplejerske 8) 
 

Sygeplejerskerne i Horsens på forkant hælder mere til den sidste definition, da blikket er et 

hverdagsbegreb og i sygeplejerskernes øjne alt andet end distancerende og klassificerende. I 

stedet handler blikket om at samle og analysere de elementer, der kan bidrage til størst mulig 

viden om patientens og dennes situation. Og disse elementer rummer både de målbare tal-data og 

de mere sanserelaterede elementer.  

 

Men hvordan rammer sygeplejerskerne det, som de stræber efter; de mest dækkende 

observationer, der skal munde ud i det størst mulige overblik og omsorg for patienten? Man kan 

sige, at sygeplejerskerne forsøger at ’levere varen’ (omsorgen) ud fra de måder, de tidligere har 

gjort omsorgen i gængs ambulatoriepraksis, men at telemedicin nu udfordrer sygeplejersken på 

nye måder (Pols2012:46). Denne bemærkning knytter an til det kommende afsnits fokus på 

brugen af sanser i telepraksis. Jeg vil derfor rette blikket mod det sansebetingede i telepraksis ud 

fra mit ønske om at komme dybere ned i hvordan telepraksis gøres, når nu patient og 

sygeplejerske sidder på hver side af skærmen. 

  

7.11 Sammenfatning 

Jeg har i dette kapitel vist, hvordan tal (værdier) i vid udstrækning er et kardinalbegreb i Horsens 

på forkant og hvordan tal og målinger er foldet ind i telepraksis. Og at det at tælle er en translativ 

proces, der ændrer handlinger og det talte på forskellige måder. Tal og tælling kan, med Lynchs’ 

og Wittgensteins ord, bruges på forskellig vis – og at tal, hvis de ellers ’er’ der, vil blive brugt.  
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Tal har egenskaber, der sammenfiltrer dem med andre aktører, som jeg har forsøgt at opspore i 

telepraksis. Kapitlet følger blodsukrene i det affektive arbejde og hvordan de dels fungerer som 

omsorgsaktører i telepraksis i bestræbelserne på at skabe overblik og tryghed for patienten. Dels 

som utryghedsskabende aktør, når tallene ikke er ’gode’.  

Men hvor patienten ser på blodsukrene som det vigtigste i samtalen, så er sygeplejerskens 

opmærksomhed rettet imod både det målbare og det ikke-målbare, der tilsammen genererer viden 

frem mod overblik. Kapitlet udfolder begrebet det kliniske blik som en måde at skabe overblik på 

gennem identificering af nødvendige data frem mod det faglige skøn, som danner grundlaget for 

relevante handlinger i telepraksis. De nævnte begreber knytter an til det kommende kapitels fokus 

på, hvordan brugen af sanser spiller ind, når sygeplejerske og patient gør telepraksis i Horsens på 

forkant. 
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Kapitel 8: Sanser i telepraksis 

I det foregående kapitel viser jeg, at tal er en vigtig ressource, der har dukker op og har 

forskellige betydninger i Horsens på forkant. I dette kapitel skifter jeg imidlertid til en ny vinkel, 

der, som nævnt, indvirker på telepraksis, nemlig brugen af sanser i telepraksis. Som allerede 

beskrevet i kapitel 2, er sygepleje et sanserelateret felt. Blandt sygeplejersker (her trækker jeg på 

egen empiri) og sygeplejeteoretikere (se kapitel 2) hersker der ingen tvivl om, at de menneskelige 

sanser er vigtige for omsorgsarbejdet i klinisk sygelejepraksis i forsøget på at skabe det gode liv 

for patienten (se kapitel 3).  

Indledningsvis vil jeg dog gøre opmærksom på, at sanser ofte betragtes som iboende fænomener, 

knyttet til det enkelte menneske og dennes oplevelse af en given situation. Brugen af sanser kan 

derfor relateres til det purificerede, hvor mennesker, natur og kultur ses som adskilte, hvis vi 

forudsætter, at sanserne får lov til at ’stå alene’ som en effekt af det indre i det enkelte menneske. 

Og i en sådan forståelse er sanser et fysiologisk fænomen, her trukket ud af en anatomi- og 

fysiologibog, som jeg anvender i hverdagen: 

”Sanseopfattelse i den del af nervesystemet starter med, at en sansecelle bliver påvirket med det 
irritament, den er specialiseret til at reagere på. For eksempel reagerer sanseceller i øjet på lys, 
mens nogle sanseceller reagerer på varme. Når sansecellen påvirkes, starter den en impuls i et 
sensorisk neuron” (Falkenberg Nielsen & Juel Bojsen-Møller 2012:346) 

I andre vinkler168 indenfor sygeplejeteori ses sanser som langt mere og andet end fysiologiske 

reaktioner på forskellige impulser. Med reference til Løgstrup beskriver Martinsen, at:  

”sansningen er afstandsløs og allestedsnærværende. Sansemæssigt er vi indfældet … i vore 
relationer til den anden … Forståelsen giver os afstand, så vi kan strukturere det sansbare indtryk, 
naturen og menneskene giver os” (Martinsen 2010:125).  

Sanserne er med andre ord med i alt, hvad vi foretager os og de er samtidig med til at forme den 

enkeltes relation til omverdenen. Men de to eksempler fra henholdsvis en fysiologisk 

instrumentel og en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang viser desuden, at sansning kan forstås 

og anvendes på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Martinsens udlægning af den 

sanserelaterede praksis fremhæver, at sygeplejerskens brug af sanser skaber mulighed for 

kvalificerede skøn, der i sidste ende er med til at bestemme, hvilke handlinger, der er relevante i 

168  Her menes mere naturvidenskabeligt funderede vinkler i sygeplejen med større fokus på ’fornuft’ og 
rationalitet 
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situationen (Martinsen & Eriksson 2013:104, se også Scheel 2013:175). Og det er denne kobling 

mellem sanser og skøn, der har min interesse i telepraksis. Et andet interessefelt relaterer sig til, 

hvordan sanser former og er med til at forme telepraksis, når medierende teknologier deltager i 

omsorgsarbejdet. Jeg vil derfor introducere det specifikke teoretiske perspektiv, som jeg anvender 

i den konkrete analyse af det empiriske eksempel fra ambulatoriet, nemlig Postfænomenologien.  

 

8.1 Postfænomenologi  

Postfænomenologien tilhører ikke entydigt STS feltet, men har væsentlige opfattelser til fælles 

med eksempelvis ANT. Men hvor ANT har fokus rettet mod relationerne i netværket, er fokus i 

Postfænomenologien i stedet rettet mod de kropslige erfaringer, der opstår, når mennesker og 

teknologi møder hinanden, hvilket jeg vil underbygge i det følgende. Den postfænomenologiske 

analyse169 indeholder gode bud på begreber, der kan hjælpe til at forstå mediering mellem 

mennesker og teknologi og hvordan sanser spiller ind i menneskers omgang med konkrete 

teknologier (Verbeek 2008:99-119, Ihde 2008:xii). Analysen tager afsæt i klassisk 

fænomenologi170, hvor udgangspunktet er, at mennesker er 

 
”kropslige, sansende, forstående væsener … og vi oplever verden igennem de fænomener, der 
kommer os i møde i dagligdagen, sådan som de fremtræder for os” (Huniche & Olesen 2014:30). 
 

I fænomenologien er udgangspunktet, at menneskers bevidsthed er intentionel, det vil sige at vi 

eksempelvis ikke tænker eller taler uden at have bevidstheden rettet mod noget  
”Human Conciousness can never be adequately understood or described in isolation as 
consciousnes-in-itself. It never exists by itself, but only as consciousness-of-something. The same 
is true of perception: there is no perception-in-itself, since perception is always perception-of-
something” (Verbeek 2001:120) 

  

                                                
169 Postfænomenlogien kan overvejende tilskrives den amerikanske filosofiprofessor Don Ihdes (f. 1934) 
arbejde. Også andre har bidraget til udviklingen af Postfænomenologien, eksempelvis den hollandske 
professor i teknologifilosofi Peter-Paul Verbeek (f. 1970) og den amerikanske lektor i teknologifilosofi 
Robert Rosenberger (f.år ukendt). For yderligere beskrivelse af Ihde, se Verbeek (2001). 
 
170 Anvendelsen af Postfænomenologien i denne afhandling skal ikke forstås som en affærdigelse af 
fænomenologien generelt. Det skal snarere forstås sådan, at jeg ’står på skuldrene af’ fænomenologien, 
men yderligere ønsker at udforske og beskrive menneske-teknologirelationen og de implikationer, som 
brugen af teknologier har i en given praksis. 
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Til dette tilføjer postfænomenologien, at denne intentionalitet er medieret af de teknologier, vi 

omgiver os med. Eksempelvis en mobiltelefon, eller, som i afhandlingen her, skærmen eller 

HotSpottet i Horsens på forkant. Teknologien er med andre ord med til at skabe vores 

virkelighed og det er den, der muliggør, at vi kan opfatte dele af verden (Verbeek 205:114). Men 

selvom vores verden ganske vist er teknologisk medieret, så er medieringen lejret i relationen 

mellem mennesket og teknologien171. Mennesker og teknologi er med til at forme hinanden og 

det er denne tænkning, som postfænomenologien arbejder ud fra:  

”In our technological culture, humans and technologies do not have a separate existence anymore, 
but help to shape each other in myriad ways.” (ibid: 14). 

Som nævnt hviler Postfænomenologien på analyse af de kropsliggjorte oplevelser og den er 

knyttet sammen med den franske filosof Maurice Merleau-Pontys172 tanker om egenkroppen som 

et levet og perciperet fænomen (Thøgersen 2004:107). Selvom Merleau-Pontys fokus er rettet 

mod fænomenologien i den forstand, at han i høj grad anvender intentionalitetsbegrebet, så flytter 

han det fænomenologiske fokus fra subjektet173 og over i kroppen, der prærefleksivt ’ved mere’ 

end subjektet; kroppen er, i Merleau-Pontys tænkning, situeret og lagrer oplevelser, der ligger 

’forud’ for det bevidste subjekts oplevelser (Kirkeby 1997:IX, XI).  

I Merleau-Pontys tænkning figurerer mange forskellige teknologier. Cykler, musikinstrumenter 

o.a., er med til at illustrere, hvordan mennesket interagerer med teknologier (Hoel & Carusi

2008:73), som på forskellig vis er med til at udvide kroppens rum og de perciperede kropslige 

oplevelser. Merleau-Ponty bruger fortællingen om den blinde mand og hans stok, hvor den blinde 

sanser fortovet og kantstenen gennem stokken. Stokken er både en fysisk ting, men den viser 

171 I Postfænomenologien lægges vægt på, at en beskrivelse rettes mod hvordan teknologien og mennesket 
danner relationer i konkrete teknologisk medierede situationer (Verbeek 2001:133) og er, med andre ord, 
hægtet op på en forståelse af relationen mellem mennesket og en konkret teknologi og ikke, som ofte 
udledt af klassisk teknologifilosofi, på teknologi som bredt fænomen (Rosenberger & Verbeek 2008).  

172 For nærmere beskrivelse af fænomenologi og Merleau-Pontys tænkning, se kapitel 2. 
173 I Merleau-Pontys tænkning er subjektet ikke jeg’et, personligheden eller selvet. Det er snarere et 
decentreret subjekt (også kendt som det præ-refleksive cogito), der ligger ”ude” mellem bevidstheden og 
verden. Det gør, at den enkeltes individualitet nedtones, mens fokus i stedet rettes mod ’den kropslige 
bevidsthed’, hvor viden ’gemmes’ i kroppen: ”I synet, hørelsen og motorikken er der en bevidsthed, der er 
min og dog ikke min. Vi er ”eksisteret”, før vi kan udtrykke det refleksivt; vi er talt af vores egen stemme, 
før vi kan tænke på, hvad vi vil sige” (Kirkeby 1997:IX, frit efter Merleau-Ponty).  
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samtidig, at kroppen kan ’forlænges’174 gennem tingen. Og at denne ’forlængende’ ting er en 

forlængelse af følesansen, når den enkelte har brugt tingen mange gange (Thøgersen 2004:117, 

Verbeek 2005:126, Aaroe Clausen 2014:74). Jeg vil i det følgende vende blikket mod 

postfænomenologiens måde at analysere kropsliggjorte oplevelser og se på, hvordan sanser 

formes i og former telepraksis. Ikke som fritstående oplevelser, men snarere som oplevelser, der 

er foldet i og mellem aktørerne. Jeg vil gennem en række eksempler vise, hvordan sanser bruges 

og ændres i telepraksis. I den kommende case træder jeg dog udenfor telepraksis, da jeg til stede i 

ambulatoriepraksis sammen med patient og sygeplejerske. Casen giver et billede af den 

sansemedierede sygepleje, sådan som den gøres i diabetesambulatoriet i HeH. 

174 Her anes en sammenhæng mellem Heidegger og Merleau-Ponty, som ikke er helt tilfældig. Heideggers 
begreb om det ”for-hånden-værende” konnoterer med Merleau-Pontys tænkning om kroppens forlængelse 
gennem teknologi (Verbeek 2005). En sådan forlængelse er også en fortolkende mediering, da den blinde 
analyserer fortovets konturer gennem stokken. 
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8.2 Case 4: Ambulatoriekonsultation   

 

 

45 minutter. Patient og sygeplejerske på kontoret.  

 

Ældre mand, Type 2 diabetes gennem cirka 5 år. Er tidligere tabletbehandlet, men har nu 
gennem det sidste år fået insulin. Er inkluderet i HPF i kontrolgruppen og skal derfor til 
almindelige konsultationer. Han kommer ind til sygeplejersken efter at have været til 
lægekontrol på grund af lave blodsukre om natten. De to hilser på hinanden og har tydeligvis haft 
mange samtaler før, da de small-talker omkring patienten hverdag og den nye farve på væggen i 
lokalet, mens han sætter sig i stolen. 
Patienten oplyser, at han har normale blodsukre om dagen, men at han samtidig er nervøs på ikke 
at få for meget insulin, da han fortsat arbejder alene i naturen.  
Sygeplejersken er opmærksom på blodtrykket (som patienten har målt derhjemme tre gange pr. 
dag i en uge), da det ligger i overkanten. Blodtrykkene er, sammen med blodsukre og vægt, 
nedskrevet i patientens diabetesbog, som han har givet til sygeplejersken. Hun måler hans 
blodtryk, som ligger ”i den høje ende”, hvortil patienten bemærker, at det kan han ikke mærke og 
at han har det fint. Han har desuden fået taget EKG (hjertediagram), som sygeplejersken kigger 
på. EKG’ et viser ’hjerteflimmer’ og sygeplejersken forklarer, at det ikke nytter at tage blodtryk 
derhjemme, når man har hjerteflimmer, da apparatet ikke registrerer, at pulsen er uregelmæssig.  
Patienten og sygeplejerske snakker om patientens arbejde i naturen. De diskuterer de lave 
blodsukre og andre, ind imellem, høje blodsukre, som patienten behandler med insulin efter egen 
udregning af kulhydratindtaget. Ofte med det resultat, at blodsukrene bliver lave. De diskuterer 
desuden, hvad han kan medbringe af mad og drikkevarer, hvis han skulle få lavt blodsukker, når 
han er alene ude. Patienten oplyser med et smil, at han ikke er helt alene: ”Jeg har hunden med, 
men den kan jo ikke ringe, hvis der er noget. Så jeg er glad for, at du tager det op”. 
 
Sygeplejersken kommer med ændringsforslag til insulinbehandlingen (Victoza op, Novomix 
ned) og hun informerer om en ny tablet på markedet, der gør, at sukkeret tisses ud. Også vægten 
bliver diskuteret, han vejes ude på gangen og patienten konstaterer med et smil, at ”han lever for 
godt i hverdagen”.  
Det banker på døren og en anden sygeplejerske spørger om et prøvesvar på en anden patient. 
Sygeplejersken undskylder afbrydelsen overfor patienten og de to sygeplejersker diskuterer, 
hvorvidt prøvesvarene skal give anledning til lægekontakt. 
 
Sygeplejersken skifter emne: ”De her kære fødder … en gang om året er det jo den helt store tur 
med fødder og øjne … men må jeg se fødderne nu”? Han tager sko og strømper af og 
sygeplejersken kigger på fødderne. Hun mærker samtidig på hans ankler og ser, hvorvidt de er 
hævede. De enes om, at det ”ser pænt ud alt sammen”. Patienten tager strømper og sko på igen. 
Derefter tager han en plasticpose ud af lommen. Den indeholder en urinprøve i et plastglas, som 
han giver til sygeplejersken med en bemærkning om, at hun gerne må undersøge den. 
Sygeplejersken putter glasset i en engangshandske, lægger posen på en stol og de to giver 
hinanden hånden til farvel. Sygeplejersken spritter hænder og noterer konsultationen i EPJ.  
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Som det fremgår af konsultationen er der tale om en ’blandet affære’, hvor den heterogene 

praksis bliver tydelig. En praksis, hvor uorden præger billedet og hvor mennesker og ting, som i 

den sidste case, er forbundne på tværs af ting, tid og sted. I casen er sygeplejerskens sanser med i 

skabelsen af overblik over de mange forskellige indtryk, som inkluderes i konsultationen. Aktuelt 

ser og hører sygeplejersken patienten i konsultationens i den forstand, at de er til stede sammen i 

samtalen. Hun mærker på patienten i forbindelse med håndtryk og undersøgelse af anklerne og 

fødderne og anvender forskellige former for teknologi i forsøget på at samle sanseindtrykkene. 

Også patientens brug af sanser er med til at skabe overblikket gennem hans oplevelse af lavt 

blodsukker og hverdagens arbejde i naturen. Han sanser rummet, sygeplejerskens 

opmærksomhed, hendes fysiske berøring og opmærksomhed i relationen. 

Syns- og høresansen er de to sanser, der ofte omtales i sygeplejeteori som ’de højere sanser’, da 

de refererer til intellektets analyse af det målbare og synlige. De tre andre sanser, lugten, smagen 

og berøringen omtales ofte som ’de lavere sanser’, idet de  

i sygeplejesammenhæng refererer til de ”kropslige funktioner, som er forbundet med fødsel og 

død, måltider og afføring, skidt og renhed, sygdom og sundhed” (Martinsen 2012:123). Med 

andre ord sanseoplevelser, som sygeplejen beskæftiger sig i omsorgen, men som knytter an til 

”glemsel, skam og pinlighed” (Ibid), netop fordi de referer til menneskelige udskillelser.  

Som observatør i ambulatoriepraksis praksis anvendte jeg, som sygeplejersken og patienten, 

sanserne i mødet. Og i dette tilfælde var det lugtesansen, der er i fokus, da patienten allerede i 

indledningen af konsultationen lugtede stærkt af urin. Mit umiddelbare indtryk var, at patienten 

fremtoning ikke stemte overens175 med lugten.  Mit syn fortalte mig, at han var ’pæn og ren’ i 

tøjet, men lugtesansen dominerede billedet og fik derfor forrang for de andre sanser. At nogle 

sanser har forrang frem for andre, vil jeg argumentere for i det følgende ved at inddrage Ihdes 

forskellige forståelser af mediering og perception. 

175 Jeg er ikke ude på at lave generalisering i forhold til, hvilke lugte, der er forbundet med at være (eller 
ikke være)’pæn og ren’ i tøjet. Imidlertid kan man lugte kraftigt af urin, når man har en urinvejsinfektion 
med bakterien E-Coli. Mange sygeplejersker kan genkende lugten, som er karakteristisk skarp.  
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8.3 Postfænomenologi: mediering og perception 

Don Ihde går skridtet videre end Merleau-Ponty, idet han fremhæver flere forskellige måder, 

mennesker og teknologi kan være medierede på: 

1. Kropsliggjort teknologisk mediering, eksempelvis ved brugen af briller eller skærm

2. Fortolkende (hermeneutisk) teknologisk mediering, eksempelvis aflæsning af blodsukre i

HotSpottet, eller temperatur på en skala

3. Andetheds teknologisk mediering, eksempelvis når teknologien ses som en med- eller

modspiller. Andetheds teknologier ses for eksempel i Horsens på forkant, når det

teleteknologiske apparatur ikke fungerer efter hensigten

4. Teknologisk medierede baggrundsrelationer, eksempelvis lyde fra apparaturet, der er til

stede, men kan være mere eller mindre opmærksomhedsskabende.

Disse fire måder at tænke mediering på er alle til stede i casen i varierende omfang og vil blive 

uddybet på relevante steder i resten af afhandlingen. Jeg vil for nuværende inddrage begrebet 

baggrundsrelationer (Ihde 1990, Aarø Clausen 2014:69, Huniche & Olesen 2014:31, Verbeek 

2001:132, 2005:123), sådan som de tager sig ud i casen.  

Baggrundsrelationer som begreb er, i min optik, med til at skabe reference til teaterverdenens 

performative praksis, hvor teaterscener er bygget op med for-scene og bagscene(r). For-scenens 

funktion i teatret er at vise det, som umiddelbart skal være synligt og som publikum og sceniske 

aktører har opmærksomheden rettet mod176. Bagscenen indeholder den sceniske infrastruktur, 

hvor el-udtag, sceneteknikere, projektører, scenetovværk og bagtæpper danner baggrund for for-

scenens mere opmærksomhedskrævende forgrund. Med i tænkningen er, at det, der ligger i 

baggrunden, først gør sig bemærket, når det enten ikke fungerer, eller når nye relationer mellem 

involverede aktører emergerer i praksis (Aaroe Clausen 2014:101, Hasse 2011:35).  

176 For-scene og bagscene tænkningen skal ikke forstås sådan, at det, der foregår i bagscene regi er mere 
rigtigt eller nødvendigt, end det, der sker på for-scenens mere synlige felt. Både for-scene og bagscene er 
nødvendige i forhold til at få ’forestillingen’ til at fungere. Til gengæld vil det, der træder i forgrunden 
altid være på bekostning af ’noget andet’, der nødvendigvis i stedet vil træde i baggrunden. For 
uddybning, se Aarø Clausen (2014:69).  
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8.4 Lugten i bageriet: diabetesambulatoriet som heterogent fænomen 

For at illustrere dette vil jeg vende tilbage til casen, hvor sygeplejersken og patienten sidder på 

kontoret i forbindelse med konsultationen. Patienten uddyber sin situation og sygeplejersken 

lytter og spørger ind til bestemte dele af fortællingen. Det er tydeligt for mig, at sygeplejersken er 

i tvivl om, hvad hun skal sige til patienten. For som sygeplejerske spørger man ikke bare under 

en samtale om, hvorfor en person lugter af urin.  Koblingen mellem sanser, overblik og 

virkninger af spørgsmål bliver tydelig, når sanser som lugtesansen er ’installeret’ i situationen og 

træder i forgrunden. Det åbner for spørgsmålet om, hvordan det sansede erfares og analyseres. 

Både i gængs ambulatoriepraksis, men i særdeleshed i telepraksis, hvor sygeplejersker, som 

nævnt, på mange måder er udfordrede i det at skabe overblik gennem ’det sansede’.  

Sanserne trækkes ind i konsultationen gennem erfaringsbaseret sortering af sansepåvirkningerne. 

Nogle sanser får fortrinsret og ’forstyrrer’ konsultationen, mens andre skubbes i periferien af 

konsultationen som en form for ’baggrundsstøj’. Et andet eksempel på en ’forstyrrelse’, der også 

inkluderer lugtesansen er formuleret i dette citat fra et interview med en sygeplejerske: 

”Til gengæld er jeg aldrig i tvivl om, at en patient har fodproblemer177…. det er der, man skal 
flytte sig, når han tager sokkerne af i ambulatoriet (skævt smil)” (Sygeplejerske 4) 

Sagt på en anden måde: man er aldrig i tvivl, når kropsudskillelser bliver påtrængende i 

sygeplejen. Pointen er, at det, som umiddelbart fremstår som baggrundsrelation, meget hurtigt 

kan skifte til en forgrundsrelation, at efter hvordan det sansede fremtræder og fortolkes (Verbeek 

2005:123). For det andet, at telepraksis er renset for de ’lavere’ sansers mere ’beskidte’ og 

sansemæssigt ’konfronterende’ oplevelser, hvilket vil blive uddybet senere i afhandlingen. For 

det tredje, at sansebaserede oplevelser forbliver oplevelser, indtil de er oplever flere gange. 

Derefter vil de være at henregne som erfaring, som sygeplejersken ’tager med sig’ i praksis 

(Gyldendals Den Store Danske 2017). 

                                                
177 Også her er der en reference til ”lugten, smagen og berøringen hører til de kropsfunktioner, som er 
forbundet med fødsel og død, måltider og afføring, skidt og renhed, sygdom og sundhed” (Martinsen 
2013:122). Dette refererer til mere tabubelagte ’dele’ af omsorgen, som sygeplejersker ofte har svært at 
italesætte, eksempelvis ”hvordan maven fungerer” (Tellervo 2003:20). Andre har undersøgt de 
præferencer, som ansatte inden for sundhedsområdet har i forhold til kroppens ekskreter. Modermælk er 
det reneste, hvorimod blod, opkast og snot er langt mere problematiske. Det mest ubehagelige 
kropsprodukt er afføring (Dahle 2005:101). 
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For at illustrere det sidste, vil jeg skifte perspektiv og vende mig fra almindelig gængs 

ambulatoriepraksis og over mod telepraksis. Her vil jeg erindre læseren om den 

etnometodologiske tilgang, som jeg redegjorde for i kapitel 5 og hvor Sacks taler om 

’almindelighed’, sådan som den fremtræder i menneskers liv. Sygeplejerskernes ’almindelighed178’ 

er bygget op over mange års ’almindelig’ sygepleje, hvor patienter er gået ind og ud af døren i 

diabetesambulatoriet. Hvor både sygeplejersker og patienter gennem års kendskab til sygdommen 

og hinanden oparbejder rutiner i bestræbelserne på at skabe det bedst mulige liv med sygdommen. 

Og hvor sygeplejersken bruger sanserne til at ’skimme’ situationen, når patienten har været 

tilstedeværende i konsultationen: 

”Når de sidder her fysisk i rummet, så kan jeg kigge lidt på deres ben, og jeg kan høre, hvordan de 
trækker vejret, at de bliver forpustet af at gå fra venteværelset og herind til mig…. Og jeg kan 
lugte deres udånding … Ting som gør, at jeg måske skal være skarp på, at der kan være en 
forværring undervejs”. (Sygeplejerske 7) 

Sådanne sanserelaterede observationer er med til at ’gøre’ overblikket, sådan som sygeplejersken 

almindeligvis gør det i ambulatoriet, når patienten fysisk sidder i konsultationen. Men for 

sygeplejerskerne medfører brugen af telemedicinske entiteter, at hun må gøre overblikket på nye 

måder (Pols 2012:49), hvilket knytter an til undersøgelse af, hvordan ’det sansede’ ændret 

praksis, når telemedicinske entiteter tages i anvendelse. 

8.5 Telepraksis som sanserelateret forandringsagent 

For sygeplejerskerne i telepraksis er det at anvende de telemedicinske entiteter ikke ’another day at 

the office’, hvor sygeplejersken kan trække på ’gamle dyder’ i observation og skøn i sygeplejen. 

Omsorg ’over skærmen’ betyder, at sygeplejerskerne rykkes ud af hverdagens komfortzone, da den 

fordrer nye og anderledes virkemidler til sygeplejepraksis. Og at sygeplejerskerne skal anvende 

sanserne på nye måder: 
”… det et mere grænseoverskridende for mig, end at have dem her. Også fordi det er lige på … 
woop… (laver en bevægelse med hånden ind mod ansigt)… så er de der. Der er ikke det der et 
minuts indkøring ned ad gangen fra venteværelset … den indføling… den tuning ind på, som man 
har herinde. Det er bare woop, så er de der” (Sygeplejerske 9). 

178 Her skal almindelighed ikke forstås sådan, at den enkelte patient ikke er i fokus eller ikke er unik, men 
snarere at sygeplejerskers praksis trækker på viden, som er oparbejdet gennem mange års praksis og 
derfor får hverdagens sygeplejepraksis et skær af ’det kendte’ og det ’almindelige’ i hverdagen. 
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overvejelser hos sygeplejerskerne om, hvorvidt de kommer ’hele vejen rundt’ om patienten. 

Et begreb, der går igen blandt sygeplejerskerne er ”at mærke patienten”. ”At mærke” handler 

ikke kun om berøring, hvor sygeplejersken føler på patientens hud, hvorvidt den er spændt, kold, 

varmt- eller klamt svedende, men også om det at kunne ’have fornemmelsen af’ hvordan 

patienten har det. ’At mærke’ er med andre ord at have ’fingerspidsfornemmelse’ i forhold til 

patientens situation, der udløser det, som Pols kalder ”Okay/not okay feeling”, hvor 

sygeplejersken fornemmer ”the presence of trouble, even if the source of the trouble has not yet 

been detected or mad explicit” (Pols 2012:49). En form for tunen ind på, hvordan patienten, på 

godt og på ondt, har det. Begrebet ’tunen ind på’ har mange relevante perspektiver, når 

opmærksomheden er rettet mod relationen menneske og teknologi, og det anvendes i det danske 

Technucation projekt180, som netop har fokus på relationen mellem mennesker og teknologi i 

blandt andet sundhedspraksis. ’Tunen ind på’ konnoterer med begrebet professionel sensitivitet 

(Dupret Søndergaard & Rosenbæk 2012:148), der refererer til 
”hvordan man som sygeplejerske skal handle, når (især) ny teknologi er involveret … (hvor) man 
lader sig berøre af situationen, både sensorisk og etisk”.  

Også Latour har blik for den professionelle sensitivitet, som handler om hvordan den enkelte 

skabes som ’sansende krop’ gennem forskellige sanserelaterede oplevelser. I artiklen ”How to 

talk to the Body” fortæller Latour historien om, hvordan kursusdeltagere i parfumeindustrien 

forholdsvis hurtigt kan blive ”a nose” (en person, hvis lugtesans er skærpet i forhold til 

duftnuancer i parfumer). En sådan ’næse’ bliver, gennem eksponering over uger, i stand til at 

lugte selv inferiøre duftkontraster i en form for øvelse i at blive ’berørt’ (”training to be 

affected”) (Latour 2004:207).  ”At lade sig berøre” har derfor dobbelt betydning, der både 

handler om berøring i omsorgspraksis, men også om det at lade sig ’røre’ af og i den enkelte 

situation. Projekt Technucations søgeord: fornemmelse, følelse, intuition, sanse, sanselighed, 

klinisk blik, relation, næse, lytte, føle og mærke (Dupret Søndergaard & Rosenbæk 2012:150) er 

ikke forskellige fra, hvad denne afhandling (og Latour 2004:208) drager frem som vigtige 

180 Technucation projektet er desuden et samarbejde mellem forskellige og trækker blandt andet på 
forskere indenfor STS feltet. Technucation projektets 5årige forløb mundede (blandt andet) ud i bogen 
Teknologiforståelse – i skoler og på hospitaler (2012). Projektets overordnede formål var/er at skabe ny 
viden om ’technological literacy’ (teknologiforståelse), der skal danne basis for udvikling af 
uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier på 
skoler og hospitaler med eksperimentelle ’Living Labs’, hvor deltagere kan opnå erfaringer med konkrete 
teknologier (Dupret Søndergaard & Hasse 2012). 
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opmærksomhedsfelter, der, som det fremgår af ovenstående, griber både højere og lavere sanser, 

følelser, intuition, fornemmelser, blik (og skøn) i telepraksis.  

For at illustrere sanselighed, vil jeg bevæge mig indenfor i et interview med en sygeplejerske. 

Snakken er relateret til de observationer, hun foretager i telepraksis. Ikke kun i forhold til 

patienten selv, men også til patientens hjem som baggrundsrelation:  

B: ”Så hvad kigger du på, når du ser på skærmen”? 

S: ”Jamen da kigger jeg på de kliniske ting, altså på hvordan trækker de vejret, hvordan ser de ud, 
deres ansigtskulør. Hvordan er deres blik? Hvordan svarer de…deres mimik… det siger også 
meget … er de nået at komme i tøjet, er de blevet vasket. Når man har er forløb, så ved man jo 
også godt… der er også ind imellem nogen, der er fuldstændig ligeglade med, hvordan de ser ud 
og andre, de gør meget for at fremstå, altså hvis man kom på besøg i deres hjem, så gør de meget 
for at det hele fremstår pænt. Ja … ikke kun dem, men også hjemmet. Så spørger jeg ind til om 
der er en grund til det eller det bare er fordi de er kommet for sent op eller er det fordi der er nogle 
andre ting, der fylder. Så det er jo de der kliniske observationer, man laver, ikke også…. Jeg kan 
jo ikke bruge min lugtesans, men jeg kan bruge synet og jeg kan bruge hørelsen” (Sygeplejerske 
9). 

Hvad fortæller ovenstående om ’det sansede’? Hvilke sanser er der tale om? Og hvordan 

håndteres og relateres de? Først og fremmest er der tale om en multiplicitet181 af sanser i 

situationen. Sanserne synes centrale i arbejdet i telepraksis; sygeplejersken forsøger at 

identificere og analysere patientens blik og den non-verbale kommunikation for at se, hvorvidt 

patienten er ’med’, både i kommunikationen, men også i patientens forsøg på at leve med 

sygdommen. Endeligt er det interessant at bemærke koblingen til hjemmet og dets betydning i 

sygeplejerskens beretning, idet det træder i forgrunden i sygeplejerskens analyse af patientens 

mestrings strategier. Hjemmets betydning vil blive undersøgt i afhandlingens sidste kapitel, men 

for nuværende er fokus rettet mod den direkte brug af sanser i telekonsultationen. 

8.7 Rent og urent i telepraksis 

Det synes oplagt i sygeplejerskens fortælling, at sanserne differentieres, at efter hvad der er i spil 

i situationen. Syns- og høresanserne træder som nævnt i forgrunden, når andre sanser som 

181 I Mols perspektiv handler multiplicitet ikke om antallet af noget (her: sanser), men derimod om de 
forskellige måder, sanserne anvendes på, hvilke betydninger de har og hvordan de relateres til hinanden i 
den pågældende praksis (Mol 2002:5). 
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berøring og lugt ikke er mulige at anvende. Som sådan kan man karakterisere telepraksis som en 

’renset praksis’. Renset, fordi den ikke indeholder de sansepåvirkninger, som relateres til det 

’urene’ ved mennesket (Martinsen 2012:123) og derfor efterlader telepraksis ’ren og pæn’, men 

ikke nødvendigvis som andet end et billede på ’virkeligheden’. Jeg inspireres her af Latours 

tanker omkring renselse (purifikation) af domæner (Latour 2006:30), som jeg beskrev i prologen 

som en del af modernitetstankegangens bestræbelser på at skille kategorier som 

menneskeligt/ikke menneskeligt, natur/kultur, teknologi/omsorg. At forstå telepraksis i en 

modernistisk182 vinkel med adskilte og ’rensede’ kategorier (det, som Latour betegner som 

purificerede domæner), er derfor at forstå telepraksis som et sted, hvor natur og kultur, subjekt og 

objekt o.a. er adskilte (Ibid). I dette tilfælde gennem de billeder, som skærmen viser og som 

repræsenterer ’virkeligheden’, men som undlader at vise de mere ’beskidte’ sider af omsorgen, 

hvor lugt, sved og berøring er lejret. 

Lader sygeplejersken sig røre? Ja, det skulle jeg mene. Ikke kun følelsesmæssigt, men også ud fra 

den allerede nævnte professionelle sensitivitet. Hun er vant til at skønne gennem brugen af 

sanser183, men telepraksis’ ’manglende’ muligheder skaber en usikkerhed, som for nogle af 

sygeplejerskerne sidestilles med sansemæssigt tab, som er svært at forlige sig med. Også fordi 

sygeplejerskerne i Horsens på forkant ikke har fået oparbejdet rutiner, der kan gøre den 

medierede praksis ’selvfølgelig’ og dermed placere den som baggrundsrelation. Professionel 

sensitivitet, sådan som den figurerer i min forståelse og i Tecnucation projektet, danner bagrund 

for blik og skøn, men kræver samtidig, at sygeplejersken oparbejder øvelse i selve det at udføre 

en telekonsultation med alt, hvad den indebærer af udfordringer og nye koblinger mellem aktører. 

182 Latour anvender begrebet ’den moderne forfatning’ om opdelingen af natur og kultur, det vil sige det 
naturlige og objektive (naturvidenskabelige) og det menneskelige og subjektive, som i den moderne 
forfatnings tænkning kan og bør adskilles. Dette, ifølge Latour, illusoriske eksperiment uddybes i Latours 
Vi har aldrig været moderne (2006). Moderniteten vil blive yderligere uddybet i afhandlingens afsluttende 
refleksionsafsnit. 
183 Jeg vil dog her til dels undtage smagssansen på trods af, at nogle sygeplejersker fortæller, at de både 
kan lugte og ’smage’, hvis en patient har ketonstoffer i udåndingsluften i forbindelse med diabetisk 
ketoacidose (se kapitel 7). Retfærdighedsvis skal det siges, at sygeplejersker rent faktisk før i tiden smagte 
på patienters urin for at konstatere, hvorvidt patienten havde sukker i urinen. Sygeplejersken fungerede 
med andre ord som en slags datidens ’urinstix’. 
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8.8 Fintuning i telepraksis: patienten som omsorgsgiver 

Ikke kun ’på’ sygeplejerskens side af skærmen, men også på patientens, danner telepraksis nye 

(og uventede) koblinger. I Martinsens perspektiv skal ”omsorgsudøveren ikke forvente at få 

noget igen for omsorgsydelsen”, idet hun henviser til, at ”alle kan havne i situationer, hvor de er 

afhængige af hjælp fra andre” (Martinsen 1989:71, 81). I telepraksis er dette argument vendt til, 

at omsorgen går begge veje, idet patienten også ’tuner ind på noget’, i dette tilfælde 

sygeplejersken og hendes ikke nødvendigvis store viden om telemedicinske entiteter. I eksemplet 

guider patienten sygeplejersken, der har svært ved at få HotSpottet til at virke: 

”Men det der med ”når det ikke virker og der sidder en patient i den anden ende, som vi rigtig 
gerne vil gøre noget godt for og nu kan jeg ikke få det til at virke”…. Og det påvirker dem 
negativt og giver uro. Og det synes jeg er synd, fordi jeg sidder i den anden ende og tænker, ar 
hvis du har brug for min hjælp, så skal du bare sige til (latter)… og det har jeg så også nogen 
gange gjort, fordi jeg kender lidt til systemet, men det kan jo også være irriterende, at der sidder 
en i den anden ende og bræger og siger, at ”nu skal du bare lige se her” eller ”hvis du skal have 
det til at gå rigtigt til, så skal du lige logge os af igen og ringe op i den her rækkefølge” (Patient 1) 

Hvad fortæller ovenstående eksempel om brugen af sanser i telepraksis? Først og fremmest, at 

brugen af sanser eller det at blive rørt, ikke kun er forbeholdt sygeplejersken, men i stedet 

distribueres i telepraksis, alt efter hvem og hvad, der er på og i spil. Hvad er det så, patienten ser 

på, for at blive rørt? I dette tilfælde var det sygeplejerskens stemme, der sammen med hendes 

febrile bevægelser var med til at ’røre’ ham, idet hun ”rodede rundt på skærmen … så var det 

mine tal og så var det billedet, der for op og ned” (Ibid). Man kan her sige, at patienten er med til 

at ’folde’ telepraksis, så kontakter mellem aktører, der før havde en bestemt betydning 

(sygeplejerskens omsorg for patienten), nu bliver en ’livstydning’ (Martinsen 2013:111) af 

sygeplejerskens professionelle liv. Sammenfattende viser eksemplet, at patienter også tager rollen 

som omsorgspersoner, når sygeplejersken ikke ’slår til’ i den ellers normativt fastlagte rolle som 

omsorgsyder. 

8.9 Sprog i telepraksis 

En anden måde at sanse og at handle på, både i gængs ambulatoriepraksis og i telepraksis er 

gennem sproget. Generelt har sproget en vigtig funktion i interaktionen mellem mennesker, hvor 

sproget sammenfattet er: ”Ord, tale, mimik, gebærder og bevægelse … menneskelige kropslige 

udtryksformer, der giver mening” (Scheel 2013:80). Sproget fungerer med andre ord som ’bro’ i 
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forståelsen mellem mennesket og verden og i sygeplejepraksis fungerer det som en vigtig aktør i 

udredningen af patientens behov. Sygeplejeteoretikere har gennem tiden givet deres udlægning af 

sprogets betydning. Eksempelvis Martinsen og Scheel, som begge referer til Merleau-Pontys184 

udlægning af sproget som ’et kroppens sprog’ (Martinsen 2013:112, Scheel 2013:74-76) hvor 

den ene kommunikerer til den anden, både i kraft af ord, men også i kraft af kropssproget:  
”Ordene kommer til verden, fordi de bor i tingene ligesom deres farve og lugt. Men ordene 
kommer fra kroppen, fra talen” (Kirkeby 1997:VIII, frit efter Merleau-Ponty) 

 

Men lad mig i første omgang blive ved sproget som det talte sprog og spørge, hvordan sproget 

gøres og sanses, når patienter og sygeplejersker kommunikerer gennem skærmen? Som allerede 

nævnt er telepraksis en ny måde at udmønte sproget på i sygeplejepraksis. Primært fordi sproget 

og dermed ordene (på godt og på ondt) er medieret af det telemedicinske apparatur. Selve 

forståelsen af det talte er derfor afhængig af den kvalitet, som lydmæssigt leveres gennem det 

telemedicinsk apparatur. Og lydbilledet har, ifølge både patienter og sygeplejersker, været et 

knudepunkt i netværket og et frustrationspunkt, når det ikke har virket: 

”Jeg havde en patient, der havde andre ting og havde været indlagt… han prøvede ligesom at sige 
det til mig .. og han læsper en lille smule… og det var lidt svært, når det så gik igennem 
mikrofonen… noget skrat og noget … Jeg missede nogen ting, han sagde, fordi… når jeg har ham 
i mødet, så er han svær nok at forstå, men hvis der så oveni købet er et ”rum” med en anden 
klang… og så noget teknisk og noget udstyr og så ind i mine øret, så var det rigtig svært…. Men 
jeg tror, at der var nogle ting, som han godt ville have haft, at vi havde snakket noget mere om” 
(Sygeplejerske 5) 
 

Og et citat fra en patient: 
 

”I starten var det meget mik med det … det virkede bare ikke i starten…. Det første halve år, der 
virkede det slet ikke. Vi kunne overhovedet ikke snakke… hun ringede til mig, fordi hun ikke 
kunne snakke med mig. Jeg kunne se, at hun snakkede, men jeg kunne ikke høre, hvad hun sagde. 
Det var noget lort … det var simpelthen noget lort ….. Men jeg kunne se, at hun slog ud med 
arme og ben … ” (Patient 3) 

 
Citaterne understreger sprogets centrale placering i telepraksis og de peger yderligere på, at den 

tekniske kvalitet er en forudsætning for, at telekonsultationen lykkes. Eksempelvis for patienter 

(eller sygeplejersker), der af en eller anden grund ikke ’slår til’ rent sprogligt i telepraksis. 

Ovenstående viser atter skærmens multiplicitet, da den kan være et irritationsmoment, når 

                                                
184 Også Wittgenstein (1989) er inde på, at sproget som talt ord altid er situeret og knyttet sammen med 
handling. Jeg ser tale som en handling, hvor det talte ord bindes til kropssproget og det sindelag, som den 
enkelte ligger for dagen. 
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forbindelsen er kompromitteret. Men at den, i andre tilfælde, er en kilde til glæde og 

overskuelighed, netop fordi den opfattes som en kommunikativ lettelse i hverdagen, når 

telepraksis gøres i hverdagen: 

”Så hvis jeg skulle vælge, så ville jeg vælge tele, for det er nemmere. Og fordi det er trygt … 
måske endda mere trygt at snakke med hende om sin sygdom og meget andet på den måde. Og 
fordi jeg har min medicin og mine ting herhjemme. Jeg er nok også sådan en, der holder sig lidt 
for mig selv og har det bedst med mig selv. Så jeg kan godt lide det her hjemmefra…” (Patient 3) 

 Det valgte citat viser flere forskellig ting om det at kunne anvende det talte sprog gennem 

skærmen. Først og fremmest, at det er tryghedsskabende at sidde i hjemmet og snakke med 

sygeplejersken. Og det knytter an til, at denne tryghed indbyder til nye former for sprog og 

samtale, hvilket jeg vil uddybe i det følgende. Men også til, at patienten kan snakke om ”meget 

andet”, hvilket jeg her vælger at oversætte til small talk som sproglig handling i telepraksis. 

8.10 Small talk i telepraksis 

En anden måde at sanse den anden på og som anvendes i gængs ambulatoriepraksis, går  

gennem brugen af small talk. Begrebet dækker over sygeplejerskernes kommunikation med 

patienter om det, som en sygeplejerske omtalte som ”vind og vejr, lidt og ingenting” 

(Sygeplejerske 10). I en mere fasttømret betydning er small talk: 
”et vigtigt redskab, når vi skal skabe relationer til hinanden. I den lette snak får vi vist, at vi er til 
stede, og at vi anerkender hinanden ….. En forudsætning for en velfungerende smalltalk … er et 
imødekommende kropssprog. Et godt kropssprog og øjenkontakt er vigtigt at have med i den lette 
samtale om løst og fast” (Lauritzen 2015).  

Small talken anvendes flittigt som ’isbryder’ i bestræbelserne på at åbne for samtalen i gængs 

ambulatoriekonsultation, når sygeplejersken og patienten bevæger sig fra venteværelset og hen 

mod kontoret. På den tid når sygeplejersken at observere og vurdere patienten: Kan han gå? Er 

han forpustet, når han taler? Er farverne ’pæne’? Svarer han relevant, eller er der 

forståelsesmæssigt deficit mellem patient og sygeplejerske? Small talken kan, i et sådant 

perspektiv, ses som et allerede færdigt sprog, der opretholder rutiner og traditioner og som 

anvendes, når sygeplejersken skal ’tune sig ind’ på patienten i forskellige situationer. 

Merleau-Ponty skelner mellem tale som den allerede konstituerede tale, der betegner den tale, 

som er udtrykt mange gange før185 og den oprindelige tale, hvor ordet bliver sagt første gang og 

185 Et eksempel på konstitueret tale findes i supermarkeder, hvor ekspedienter ofte udtrykker ”kan du have 
en fortsat god dag”. 
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hvor nye udtryk og indtryk, som vi ikke er fortrolige med, inkluderes (Thøgersen 2004:177-94). 

Den konstituerede tale kan på mange måder sammenlignes med small talken i ambulatoriet, da 

forskellige vendinger ’går igen’ i det ’isbrydende’ sproglige udtryk. Imidlertid er 

sygeplejerskerne og patienter enige om, at small talk kun i mindre grad finder sted i 

telekonsultationen, og at fokus i konsultationen i langt højere grad end den gængs 

ambulatoriekonsultation er baseret på facts og ”hårde data”. For det første fordi sygeplejerskerne 

selv skal udfylde tiden i telepraksis, hvilket ikke (nødvendigvis) levner meget tid til small talk. 

For det andet fordi patienterne ikke nødvendigvis finder small talken nødvendig, da den fungerer 

som ’tidrøver’, der kompromitterer den hastighed, som patienten nogle gange ønsker 

telekonsultationen afviklet med: 

B: Dine samtaler med sygeplejersken, hvor lang tid varer de…? 
P: ”Mmmmm …. 5 – 7 minutter ….. længere tid tager det ikke…” 

 
Så har du fået svar på det, du skal have …? 
 

”Ja, jeg tror, at jeg normalt er frygtelig talende … men det sygdomsrelaterede tager ikke så lang 
tid. Og det behøver for mit vedkommende ikke at tage mere af min tid … (latter)” (Patient 1) 
 

I Merleau-Pontys opfattelse inkluderer den oprindelige tale kroppen og sproget som affektive 

størrelser, der både er kreative og udfordrer faste vendinger i sproget (Merleau-Ponty 1994:149). 

Det er dermed op til sygeplejersken at benytte sproget i telepraksis til at finde ud af de behov, 

patienten har. Eksempelvis i forhold til samtalens længde og indhold. Men ikke kun 

sygeplejersken benytter sproget ’over telen’ til at udfordre sprog og indhold i samtalen. Også 

patienten bidrager med oprindelig tale over skærmen, hvilket jeg vil uddybe med følgende 

eksempel. 

 

8.10 ”Nej, hvor er du smuk”   

I relation til de almindelige diabetes konsultationer i Horsens på forkant beskriver 

sygeplejerskerne, at det primært er patientens tilstand, der er i fokus og at den udtrykkes på 

skærmen gennem nye vendinger. Telepraksis byder imidlertid også ind med nye former for 

kommentarer på skærmen, hvilket illustreres i denne sygeplejerskens fortælling: 
”Det var en patient, som jeg har kendt i mange år i ambulatoriet. Og så sad vi over tele og 
pludselig siger han, at ”nej, hvor er du smuk”. Der blev jeg godt nok rød i hovedet og jeg vidste 
overhovedet ikke, hvad jeg skulle sige…. Jeg skyndte mig at afslutte … men jeg er ret overbevist 



171 

om, at det ville han aldrig have sagt, hvis vi havde siddet overfor hinanden” (Sygeplejerske 7) 

Sygeplejerskens fortælling knytter an til beskrivelse af skærmen som en medierende teknologi, 

der indbyder til en anderledes ’filtrering’ af det sagte. På den måde kan aktørerne ’slippe afsted 

med’ en anden kommunikation, end de kan i den direkte kontakt. De faste vendinger udfordres i 

den forstand, at nye måder at relatere på åbner for et nyt sprog i den oprindelige tale, som på 

overraskende vis knytter an til andre måder at kommunikere på. Men, som jeg vil vise i det 

kommende afsnit, så er sprog mere og andet end det talte, verbale sprog. Sprog består også af 

forskellige for non-verbale gestusser, som er medkonstruktører af og i en vellykket 

telekonsultation. 

8.11 Non-verbalt sprog i telepraksis 

Hvordan kan man på anden vis sanse hinanden gennem skærmen, når kroppen er reduceret til 

hoved og torso på en fladskærm, i det, som nogle af sygeplejerskerne kalder ”den amputerede 

konsultation”?  Amputeret i den forstand, at den udelukker patientens (og for den skyld 

sygeplejerskens) kropssprog: 
”Nej… det jeg synes er en udfordring, det er kropssproget…. Du set jo kun ansigtet af patienten .. 
sådan har det i hvert fald været, de gange, jeg har gjort det … for ellers skal patienten jo være 
voldsomt langt væk og det kan godt være noget af et dilemma…. Jeg synes kommunikationen 
bliver sværere, man skal være mere skarpt på, at man får stillet de rigtige spørgsmål og det med at 
være sikker på, at du har forstået patienten rigtigt, fordi du mangler den kropslige dimension i det 
….. den er ligesom amputeret, fordi det er så lidt af patienten, man ser, ikke?” (Sygeplejerske 5) 

Som sygeplejersken fortæller, er det udfordrende med det manglende non verbale sprog, specielt 

når man, som hun bruger øjne og hænder som pejlemærker for, hvordan patienten har det:  

”Patientens øjne siger alt… især når de er glade eller kede af det … og det kan være svært at se, 
når jeg kigger på skærmen. Også hænderne … vrider hun dem eller sidder hun helt afslappet? ..... 
Jeg ved det ikke, når jeg ser hende gennem skærmen…” (sygeplejerske 5) 

Hvad betyder det, at kun dele af kroppen kan ses på skærmen? Eksempelvis, at sygeplejersken 

(eller for den sags skyld patienten) kan foretage sig handlinger, som ikke kommer med på 

billedet. I gængs praksis ville en handling, hvor sygeplejersken kigger på sit ur under samtalen 

betyde, at samtalen er ’lukket’ i den forstand, at en sygeplejerske, der kigger på sit ur signalerer, 

at hun ikke har mere tid og ønsker at slutte samtalen. Men i kraft af, at billedet i telepraksis kun 

viser torsoen af enten sygeplejersken eller patienten, så kan alt, hvad der sker neden for 

kameraets vinkel ikke ses. Heller ikke sygeplejerskens vinken til kolleger udenfor kontorets 



 172 

vindue kommer med ’på skærmen’ til patienten i hjemmet. Men ikke kun sygeplejerskens 

manglende ’synlighed’ kan bidrage med overraskelser. Eksempelvis havde hverken 

sygeplejersken eller jeg set, at en patient spiste sin madpakke under konsultationen, før en mad 

med leverpostej og rødbede dukker op i kameraets vinkel. Pointen er, at det non verbale i 

telepraksis er med til at skabe situationer og stemninger, som ikke vil kunne lade sig gøre i gængs 

ambulatoriepraksis. Og det rykker Merleau-Pontys allerede konstituerede tale, hvor 

sygeplejerske og patient allerede har fælles normer og rammer for konsultationen frem mod en 

oprindelig tale, hvor både det talte ord og det non verbale udtryk fremstår for første gang. Det 

betyder, at nye måder at være sammen på og sanse hinanden i telepraksis også er med til at ændre 

den sygeplejefaglige omsorg, hvilket jeg vil argumentere for i det følgende afsnit.   

 

8.12 Sanser og intuition som translationsproces – ændring og forskydning i telepraksis 

Det foregående afsnit viser, at nye teknologier, her telemedicin, er med til at ændre de måder, 

som sygeplejerskerne ’gør’ omsorg på i mødet med patienten. Jeg vil i det følgende benytte John 

Laws tilgang til translationsbegrebet (se kapitel 2 og Law 1999) til at nuancere, hvordan brugen 

af det telemedicinske udstyr er med til at konstruere og forme brugen af sanser på nye måder i 

telekonsultationen. I kapitel 2 beskrev jeg begrebet translation som et processuelt begreb, der 

henviser til, hvordan netværk skabes, styrkes og tranformeres. I det følgende vil jeg bruge 

begrebet til at vise de ændringer og forskydninger, der finder sted i telepraksis (se ellers kapitel 

3). 

 

Som nævnt har Projekt Horsens på forkant specielt i starten af projektets levetid, været 

’hjemsøgt’ af problemer med den teleteknologiske infrastruktur og af problemer med 

billedkvaliteten. Enten fordi billede har været væk (’sort’ eller ’frossen’ skærm), lyd (manglende 

eller forvrænget lyd), forbindelse (opringningen er ikke gået igennem eller internettet har været 

ude af drift) eller billedkvaliteten har været forringet (uklare farver). Sygeplejersken har derfor 

ofte gentagne gange måttet genskabe kontakten til patienten (det sygeplejerskerne kalder ”gen-

ringning”) og da hele konsultationen har været berammet til 30 minutter, er tiden (specielt i 

starten af projektet) ofte skredet: 
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”Så er det jo tit, at så virker den ikke, så må jeg jo ringe patienten op og sige, at vi har jo en 
kontroltid… Nå ja, siger han det er også rigtigt, jeg logger mig lige på… men bare det … ud af en 
halv time, der går det altså hurtigt 10 minutter… og når man så skal ind og skrive på patienten 
bagefter … tiden er bare væk. Så bliver man så hurtigt forhindret i at komme videre til den næste. 
Men jeg ringer patienten op … ja…. Sidder du derude og venter … er det fordi teknikken ikke 
virker … og der er jo også synd for patienten, ikke, hvis den ikke virker …. (Sygeplejerske 7) 

Sygeplejerskerne er generelt opmærksomme på, at når tiden skrider, så må de vælge, hvad der er 

nødvendigt at få afklaret med patienten og hvad kan enten vente eller helt udelades af 

telekonsultationen. For udenfor døren sidder endnu en patient, som skal ind til sygeplejersken i 

ambulatoriet186, og hvis tiden ikke overholdes, skrider dagsprogrammet i sygeplejerskens praksis. 

Og valget falder ofte på naturvidenskabelige data, der ikke ’åbner’ for yderligere snak i en i 

forvejen tidspresset konsultation. 

Et opmærksomhedsfelt er derfor, hvorvidt sygeplejerskerne får det med sig, de skal have omkring 

patientens hele situation. Sygeplejerskernes opmærksomhed på området er ikke taget med i en 

generel diskussion blandt sygeplejerskerne i de tre specialer, men er snarere som en diskussion i 

interviewene (to og to i diabetespraksis) eller som en diskussion, sygeplejersken har med sig selv: 
”I den første tid fyldte frustrationen over teknikken uendeligt meget, lidt senere kom oplevelsen af 
… hold kæft, det er nemt det her. Min intuitive og instruktive fornemmelse var væk … jeg skulle
kun forholde mig til tal. Den lille tåre eller trækning ved mundvigen … eller den bævende 
overlæbe, den så jeg ikke. Det gik bare derud af, vi skulle ikke forholde os til noget. Det var bare 
kurver og tal. Nu er der gået lang tid, men det har ikke ændret sig … bortset fra, at det slår mig, at 
vi er meget andet end kurver og tal” (Sygeplejerske 5) 

Sygeplejerskens citat indeholder mange opmærksomhedsfelter. For det første prioriteringen af tal 

i telepraksis frem for andre informationer. I ovenstående er sygeplejersken ikke sikker på, at hun 

får spurgt ind til det, som hun ser som væsentligt: flere bløde data frem for hårde data. For det 

andet trækker den tråde til sygeplejerskens praksis i ambulatoriet. En praksis, der af nogle 

sygeplejersker jokende bliver karakteriseret som ”de gode gamle dage”, der i sygeplejerskernes 

øjne repræsenterer sikkerhed og kendskab, som er oparbejdet over år i specialet.  

186 Udenfor dørene i diabetesambulatoriet hang en A4 plakat med teksten: ”Hurra … nu er vi nede på 3 
minutters ventetid i ambulatoriet”. Plakatens ordlyd gjorde, at nogle af sygeplejerskerne forcererede 
tempoet i ambulatoriet og i telepraksis for at overholde tiderne. 
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Jeg lader mig her inspirere af Martinsens udlægning af begrebet intuition, som sygeplejersker 

gennem mange års virke oparbejder gennem erfaringen: 

 
”Den fagligt dygtige sygeplejerske handler ud fra sin intuition. Sygeplejersken ’ser’ løsningen på 
forhånd. Hun ’ved’, hvad der skal gøres ud fra en lang erfaring fra lignende situationer, og hun 
kan genkende mønstrene i situationen'' (Martinsen 1990:1). 

 

”At genkende mønstrene i situationen” indikerer, at sygeplejersken har prøvet noget lignende 

tidligere og dermed har en vis erfaring som sygeplejerske. En sådan analyse af erfaring refererer 

til den amerikanske sygeplejeteoretiker Patricia Benner187, der teoretisk opererer med 5 niveauer 

for sygplejeerfaring, der spænder fra novicen frem mod eksperten. Novicen er den absolut 

’uvidende’ og uøvede i sygeplejefeltet, hvorimod eksperten har opnået viden gennem gentagne 

’læringer’ og kan handle adækvat ud fra disse (Benner 1995:21). Med stigende erfaring ’stiger’ 

også brugen af ’det intuitive’, det vil sige de kropsligt lejrede og erfaringsbaserede ’læringer’, 

som indgår som basis for skøn og handlinger i situationen. ’Det intuitive’ handler i denne 

forbindelse om ekspertens oparbejdede erfaring, som danner baggrund for ’at vide’, hvad der skal 

gøres i en given situation:  
”Ekspertsygeplejersken opfatter situationen som et hele, anvender tidligere konkrete oplevelser 
som paradigmer og bevæger sig mod problemets kerne uden at spilde tid på overvejelser af et stort 
antal irrelevante muligheder (Ibid) 

 

I mine øjne giver Benners teori et ensidigt billede af sygeplejerskers kompetenceforløb188 som 

lineære og ’automatisk’ progredierende og den afspejler derfor ikke sygeplejens komplekse 

praksis. Jeg anvender derfor kun Benners teori til at belyse det opmærksomhedsfelt i telepraksis, 

der handler om, at sygeplejerskerne ganske vist har mange års erfaring fra diabetesspecialet (og 

derfor, i teorien, befinder sig ’højt’ på kompetencestigen), men samtidig kun minimal erfaring 

med at ’gøre’ telepraksis gennem skærmen. Benners begreber knytter sig til sygeplejerskernes 

sanserelaterede viden og til den erfaring som sygeplejerskerne har. For, som nævnt, så har 

                                                
187 Benners teori er udviklet med afsæt i de amerikanske brødre, filosoffen Hubert Dreyfus (f. 1929) og 
matematikprofessor Stuart Dreyfus’ (f.1931) teori om intuition i praksis og hun har derfra udviklet teorien 
om kompetenceudvikling. 
188 Retfærdighedsvis skal det siges, at Benner ikke selv udtaler sig om kompetenceforløb og/eller deres 
tilstedeværelse i sygeplejen. Jeg anker snarere de måder, som teorien ofte anvendes på i både klinisk og 
teoretisk sygeplejepraksis; som en differentiering af, hvor den enkelte sygeplejerske ’befinder sig’, uagtet 
at sygeplejersken kan befinde sig på alle niveauer – specielt i forbindelse med, at nye teknologier 
implementeres i sygeplejepraksis. 
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sygeplejerskerne stor erfaring i diabetesspecialet, men kun lille erfaring inden for telemedicinske 

konsultationer. Det betyder, at når sygeplejersken før har fungeret som ekspert i den almindelige 

diabetes ambulatoriepraksis, så har implementeringen af telemedicin som en del af 

ambulatorievirksomheden bevirket, at sygeplejersken fungerer på noviceniveau i telepraksis. 

Eksempelvis når de skal vurdere patienten gennem skærmen ved at se på vedkommendes farver, 

når skærmen anvendes i telepraksis: 

 
”Hvis man ser Dronning Margrethe på en skærm .. der er noget andet end at se hende i 
virkeligheden…. farverne er helt anderledes. Det er det samme med patienten … at se dem på en 
skærm eller se dem tæt på …..” (Sygeplejerske 7) 

 

8.13 Telepraksis som translativ proces: en flerhed af farver og spørgsmål 

At se patientens ’farver’ dækker i klinisk sygeplejepraksis over den ’kulør’, som patientens hud 

har. I praksis opøver sygeplejersken et blik på farver, som blandt andet indikerer, hvor godt 

patienten ilter sit blod. Imidlertid påpeger sygeplejerskerne, at skærmen ofte gengiver billeder i 

skarpe kontraster (eksempelvis meget rød eller grålige nuancer). Ydermere er det svært at se, 

hvorvidt patientens hud er tør eller svedende. Symptomerne er vigtige i observationerne, da klam 

sved på en (bleg) patient med diabetes som nævnt kan referere til et lavt blodsukker. 

 

At observere patienten er et alment forehavende i sygeplejepraksis, hvad enten det foregår 

igennem en skærm eller ansigt-til-ansigt. Observationerne stykkes sammen gennem spørgsmål, 

patientens udseende og sygeplejerskens intuitive praksis og plausible forklaringer konstrueres, så 

det samlede billede (i overført betydning) viser, hvad sygeplejersken skal reagere på. Pointen er, 

at omsorgen skabes og formes i den observerende proces, som ligger forud for handlingerne i 

telepraksis. Som nævnt ikke ud af det rene ingenting, men snarere som en del af en 

translationsproces, hvor sygeplejersken i samarbejde med patienten udreder situationen. Selve 

patientens fortælling og sygeplejerskens interesse og spørgsmål er med til at konkretisere, hvilke 

problemer der er tale om, hvilket de to forudgående cases fra henholdsvis telepraksis og 

almindelig ambulatoriepraksis illustrerer. 

 

I interviewene sætter sygeplejerskerne spørgsmålstegn ved, hvorvidt deres spørgsmål til 

patienterne er fyldestgørende, da de ikke tager højde for det, der er ’på den anden side’ synsfeltet 
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på skærmen, udenfor hørelsens ’rækkevidde’ og for det, der ikke kan mærkes eller lugtes. Derfor 

har nogle af sygeplejerskerne ’vænnet’ sig til at stille nye former for spørgsmål, ofte i form af 

mere konkrete spørgsmål. I andre tilfælde mere åbne spørgsmål, hvor patienten selv kan ’fylde’ 

spørgsmålet ud, her relateret til det telemedicinske udstyr: 
”Jamen jeg spørger dem altid, inden vi går i gang, om der er noget i forhold til udstyr … om de 
kan se mig og høre mig, om de kan se deres værdier” (Sygeplejerske 5) 

Og et andet eksempel: 

”Har du noget, som du ikke har fortalt og som jeg skal vide mere om? Eller: 

”Hvad med ’resten af dig’ … fungerer det? Og dit liv i almindelighed”? 

Begge spørgsmål er med til at ændre forgrund og baggrund, i den forstand, at de ting, som patienten 

måske ikke ville have fortalt, fordi de ikke blev tænkt som vigtige, kommer ’frem i lyset’. Under 

alle omstændigheder er der tale om spørgsmål, som sygeplejerskerne pointerer, at de aldrig ville 

stille i gængs praksis: 
”Jamen jeg kunne da ikke finde på at spørge patienten … altså når hun er herinde … om hun kan 
høre mig. Hvis jeg ved at patienten ikke kan høre, så gør jeg det … men altså … ikke hvis jeg ved, 
at hun hører helt ok ….” (Sygeplejerske 8) 

Samtidig har en del af sygeplejerskerne oparbejdet deres egne ’checklister’ og strukturer for, 

hvad de skal spørge om og i hvilken rækkefølge spørgsmålene. Og, som nævnt, åbne spørgsmål, 

som patienten skal besvare i løbet af telekonsultationen, da sygeplejersken i mindre grad end i 

gængs konsultation får det sansemæssige ’forærende’.  

Latour peger på forskellige dimensioner ved begrebet translation (se kapitel 2), hvoraf et af dem 

refererer til begrebet som et ”obligatorisk passagested, som aktører nødvendigvis må gå igennem, 

hvorved de fremmer oversætterens interesser” (Olesen & Kroustrup 2007:77, Latour 1988:253 og 

kapitel 2). Rettes blikket mod eksemplerne fra interview og telekonsultationer, føjer der sig nye 

aspekter til billedet af den sanserelaterede praksis i form af checklister, konkrete og/eller åbne 

spørgsmål handlingsrammer, der forhandles og afgrænses af sygeplejersken i forsøget på at 

stabilisere telekonsultationen. Sygeplejersken ligger normativt inde med retten til at ’afgøre’, 

hvordan patienten har det. Både ud fra det, som patienten fortæller om sig selv og sin sygdom og 

gennem det, som sygeplejersken observerer gennem skærmen og HotSpottet, der samlet 
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dokumenteres i den elektroniske patientjournal. Men hvor den ’almindelige’ 

ambulatoriekonsultation byder ind med kendte sanserelaterede erfaringer, så er telekonsultationen 

og dens indhold koblet til mindre forudsigelighed, da den konstitueres gennem fravær af 

sanserelaterede observationer. Telekonsultationen balancerer mellem det fraværende og det 

nærværende, sådan som jeg beskrev i kapitel 4. Men hvor der fraværende og det nærværende i 

kapitel 4 var relateret til usikkerheden ved bygning af fly (Law 2002), så relaterer den for 

nuværende til de sanserelaterede observationer og retten til at definere, hvordan patienten har det. 

Pointen er her, som i kapitel 4, at det uforudsete, det uhåndterbare og det ikke-tilstedeværende 

spiller ind i ønsket om struktur og orden. Og at orden og stabilitet er flygtige elementer, der 

efterstræbes, men sjældent lader sig realisere. En pointe, som henviser til Horsens på forkant i 

den forstand, at projektets heterogene netværk byder ind med det uforudsete, uhåndterbare og 

uordentlige, når telepraksis gøres i hverdagen. 

Orden og transparens189 var tiltænkt, men viste sig i stedet som uorden. Og hvis orden endelig 

fremtræder, så er den af kortvarig og flygtig karakter (Ibid, Berg & Timmermann 2000:33).  

 

8.14 Sammenfatning 

Hvad ved vi nu om ’det sansede’ (sanselige) i telepraksis? Indtil videre, at det sansede danner 

baggrund for den enkeltes relation til omverdenen. Og at det sanserelaterede er 

medkonstituerende for både gængs ambulatoriepraksis og telepraksis. Jeg har i dette kapitel 

udforsket nogle materialiserede ’sansepraksisser’, som bidrager til en forståelse af, hvordan 

menneske og teknologi spiller sammen i Horsens på forkant og hvordan sansearbejdet medieres i 

telepraksis. Jeg introducerede i den forbindelse Postfænomenologien som et godt bud til at se på, 

hvordan mediering mellem mennesker og specifikke teknologier kan forstås og hvordan de 

udmøntes som forskellige måder, mennesker og teknologi kan være medierede på. Merleau-

Pontys og Ihdes begreber om mediering og perception viste sig hensigtsmæssige til at belyse, 

hvordan specielt baggrundsrelationer enten bliver i baggrunden eller får en fremtrædende rolle i 

telepraksis. I den forbindelse erindrede jeg om, at Sacks’ etnometodologiske tilgang også her 

                                                
189 Jeg tager udgangspunkt i Jeff Bowker & Susan Leigh Stars forståelse af transparens som udtryk for, at 
ting (noget) konvergerer (nærmer sig hinanden), men aldrig når hinanden. En sådan forståelse knytter an 
til forståelsen af, at ting er lokalt funderede og knyttet til bestemte situationer og perspektiver uden 
nødvendigvis at kunne overføres til andre kontekster (Bowker & Star 2000:311).  
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giver mening, da den, ved at beskrive det almindelige i gængs praksis, er med til at skærpe 

billedet at sygeplejerskernes sansemæssige udfordringer i telepraksis, hvor telepraksis ikke er 

’another day at the office’, men i stedet fungerer som et multibelt sansespektrum, hvor det ’at 

mærke’ bliver en kardinalfornemmelse, når sygeplejerske og patient ’tuner sig ind på’ og ’lader 

sig røre’ af og i telepraksis.  

Analysen fremdrager sproget som en (anden) måde at sanse på. Både sproget som talt sprog, men 

også sprog som smalltalk og non verbale gestusser, som både sygeplejerske og patient benytter 

sig af i telepraksis. Til slut retter jeg opmærksomheden mod telepraksis som sanserelateret 

translationsproces, hvor sygeplejerskens usikkerhed på grundlag af blandt andet sansedeficit er 

med til at fremhæve telepraksis som et udfordrende felt, hvor tidligere erfaringer ikke slår til. 

Ydermere er telepraksis et felt, hvor ’anderledes’ farver og nye former for spørgsmål er med til at 

sætte fokus på, at translation, både som ændring og forskydning (se kapitel 2 omkring Serres’ 

forstyrrelse af signal) og som flerhed i farver og spørgsmål er relevante opmærksomhedsfelter. 

Relevant i den forstand, at translationstænkningen referer til telepraksis som alt andet end stabil, 

men i stedet under kontinuerlig udvikling og forstyrrelse. 

 

I sidste kapitel handlede det om tal i telepraksis. I dette kapitel om sanser i telepraksis og om 

hvordan de medieres (ændres og forskydes), når patient og sygeplejerske mødes på nye måder. I 

næste kapitel vil jeg tage fat på tredje analytiske tema, relationer i telepraksis. Som nævnt er 

kapitel 8 og 9 tæt forbundne. Det betyder, at indholdet i kapitel 8 ligeså vel kunne have figureret 

under kapitel 9 og vice versa. Sanser og relationer blander sig med hinanden og indvirker på 

multible måder i telepraksis. Men, som nævnt i indledningen, har jeg foretaget en analytisk 

distinktion mellem dem. Jeg vil derfor tage hul på næste kapitel, hvor det relationelle i 

telepraksis er i fokus. 
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Kapitel 9:  Relationer190 i telepraksis 

Gennem denne afhandling har jeg argumenteret for, at telepraksis er et relationelt forehavende. 

Relationelt i den forstand, at telepraksis ikke ’kun’ er to personer på hver sin side af en skærm, 

men at den kræver deltagelse af mange forskellige aktører. Sådanne relationer danner billeder af 

forskellige netværk og hvordan disse netværk indbyrdes er forbundet. Relationer mellem skærme, 

tal, patienter, medteknologier, IT infrastrukturer, pårørende, læger, husdyr, huse og 

sygeplejersker, som alle har en rolle og som alle sætter ’spor’ i telepraksis. 

Kapitlet har desuden fokus på andre former for relationer. Ikke kun relationer i et ANT 

perspektiv, hvor relationer mellem de forskellige aktører som nævnt er de mindste 

grundbestanddele i ANT tænkningen. Jeg indsnævrer her perspektivet og fordyber mig i 

fænomenet relation som relation medieret af og gennem skærmen i telepraksis. Både fordi det er 

skærmen, som umiddelbart skaber ’rammen’ for telekonsultationen og fordi den engagerer 

aktørerne på forskellig vis. Latours og Serres’ begreb om mediering (se kapitel 3) rammer en 

forståelse, hvor skærmen som kvasiobjekt binder sociale relationer sammen (Blok & Elgaard 

2008:35) og hvor dens medierende tilstedeværelse er med til om-rokere betydninger af relationer, 

teknologier og mennesker.  

I det følgende vil jeg vil uddybe dette ved at vise, at der er mange måder at ’være’ på skærmen 

på. At væren på skærmen gøres og konstrueres på forskellig vis, samtidig med at skærmen er 

medkonstruktør i telepraksis (se kapitel 4). Jeg vil desuden vise forskellige eksempler på, at det at 

gøre en konsultationen gennem skærmen ikke nødvendigvis står i modsætningsforhold til gængs 

omsorgspraksis. Jeg vil i stedet påpege, at relationel omsorg er foldet ind i telepraksis, blandt 

andet i kraft af skærmens tilstedeværelse. En sådan forståelse ophæver det, der i manges øjne 

opfattes som ’farligt’191 ved skærmen, da skærmen er medskaber af nye former for relationer, 

som netop opstår i kraft af dens medierende tilstedeværelse. Jeg vil i det følgende uddybe dette 

argument. 

Med udgangspunkt i Heideggers Væren og Tid arbejder den danske teknologifilosof Kasper 

Schiølin (f.år ukendt) med fortællingen om det ’at være’ (eller ’ikke være’) på skærmen, idet han 

                                                
190 For videre læsning om samme emne: Oudshoorn (2008 kap. 6) Pols 2012 kap. 2).   
191 ’Det farlige’ hentyder til sygeplejeteoretikernes tilgang til teknologi, der ’bryder ind’ i de 
menneskelige relationer og på den måde overtager det omsorgsarbejde, som sygeplejerske og patient ellers 
’har sammen’ (se kapitel 2 og Hasse & Wallace 2014:86). 
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skelner mellem det-foran-skærmen-værende192 som et iagttagende forhold, hvor subjekt (seeren) 

og objekt (det sete) er adskilte. Det foran-skærmen-værende står i modsætning til begrebet om 

det-på-skærmen-værende som et mere deltagende og relationelt betinget forhold (Schiølin 

2013:206). At være foran skærmen kender vi alle, ofte fra sofaens vinkel til skærmen i 

iagttagerens rolle, når hverdagens vejrudsigt eller når den ugentlige udgave af en serie løber over 

skærmen. En ofte mindre følelsesmæssig involvering, der dog ikke udelukker, at vejrudsigten kan 

irritere, eller når serien bliver lidt for spændende. Et andet forhold til skærmen rammer i 

Schiølins perspektiv Heideggers tænkning om væren-i verden193 i den forstand, at noget på 

skærmen kan medvirke til større engagement end det tidligere perspektiv. Det på-skærmen-

værende, er, med Schiølins ord, en anden form for væren, hvor deltageren ikke kun er 

iagttagende, men også er både aktivt tilstedeværende og omsorgsfuldt deltagende. Sidstnævnte 

tilgang åbner for Heideggers menneskelige væren-i-verden, som jeg har beskrevet i kapitel 4 og 

som, til forskel fra det foran-skærmen-værende er:  

”en varetagende, omsorgsfuld og fortolkende væren, dybt nedsunket og rodfæstet i verden …. Vi 
er ikke blot et passivt publikum, der amfiteatralsk eller sofaliggende nyder verdensskuespillet, 
men snarere er aktive medspillere i verdens totalteater” (Schiølin 2013:207).  

Et sådan overskridende skærmforhold viser sig eksempelvis, når kommende forældre møder 

barnet gennem ultralydsskanningen af kvindens gravide mave. Eller ”når alvorligt syge patienter 

konsulteres af sygeplejersker via en skærm tilkoblet diverse måleudstyr” (Ibid:278). Denne 

’væren’ foran skærmen kalder på større følelsesmæssig involvering, når noget ses på skærmen i 

enten glædelig forventning eller urolig venten på svar om sygdom. 

192 Schiølin refererer til Heideggers tænkning om det for-hånden-værende, her analog med det-foran-
skærmen-værende, der som tænkning er knyttet til det selvfølgelige og ukomplicerede. Det på-skærmen-
værende refererer til det ved-hånden-værende, det vil sige til det u-selvfølgelige og mere nuancerede 
skærmforhold, hvilket uddybes på den kommende side. 
193 Se kapitel 4 omkring Heideggers begreber om væren-i-verden som en både engageret og deltagende 
tilstedeværelse (Heidegger 2007:72) 
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Jeg vil her gå tilbage til 

sygeplejerskens og patientens 

tilstedeværelse på hver sin side 

af skærmen og i hvert sit ’rum’ i 

telepraksis. Hvad kendetegner 

denne praksis? Og hvordan kan 

man forstå spændingsfeltet 

mellem det distancerede møde 

og den nærværende omsorg i 

telepraksis? Der er, i hverken 

sygeplejerskernes eller 

patienternes perspektiv, tale om det-foran-skærmen-værende i telepraksis som en passiv 

beskuelse af et eller andet på skærmen. Dertil er telekonsultationen alt for involverende, da den 

samtidig kræver svar på patientens problematikker. I stedet er der tale om telekonsultationen som 

noget på-skærmen-værende, hvor de deltagende hver for sig engagerer sig, både i selve ’sagen’ 

omkring patientens sygdomsforløb, hans almen velbefindende og den generelle problemløsning i 

konsultationen. Skærmen er til stede mellem sygeplejerske og patienter i den forstand, at den 

medierer, engagerer og irriterer, alt efter hvordan konsultationen skrider frem. Og den skaber en 

anden form for relationel væren, som blandt andet den hollandske professor Nelly Oudshoorn 

betegner som digital nærhed194 (digital proximity). En ny form for nærhed i den forstand, at såvel 

fortællingen som nærheden skabes og vedligeholdes gennem den telemedicinske entitet 

(Oudshoorn 2011:127).  

9.1 Nye relationer: Det gennem-skærmen-værende forhold 

De to kategorier giver mening i sammenhængen, men de beskriver ikke fyldestgørende, hvordan 

194 Oudshoorn skelner mellem ”narrative proximity” (’fortællingens’ nærhed), hvor patient og 
sygeplejerske er i samme rum og ”digital nærhed”, hvor patient og sygeplejerske er placeret på forskellige 
lokaliteter og derfor er til stede i kraft af forskellige kommunikationsteknologier (skærm, telefon etc.) 
(Oudshoorn 2008:126-7). Digital nærhed karakteriseres ved, at patenter (og sygeplejersker) har 
fornemmelsen af at være i samme rum på trods af den digitale adskillelse. 

Figur 8: Digital nærhed i telepraksis
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nye måder at nå hinanden på emergerer i telepraksis. Med afsæt i Oudshoorns beskrivelse af 

nærhed gennem skærmen og Schiølins tænkning om at være ’foran’ eller ’på skærmen’, vil jeg 

derfor introducere endnu en kategori; det gennem-skærmen-værende forhold, der har relevans ud 

fra patienters og sygeplejerskers ønske om at kunne ’overskride’ skærmen og have fornemmelsen 

at være i samme rum:  

”… Altså … det skal være ligesom når man er derinde. Det kan ikke nytte, hvis man ikke kan tale 
sammen … ligesom når man er derinde. Det er nok noget med, at jeg gerne vil have den 
fornemmelse …. At blive set og hørt, selvom jeg ikke er derinde” (Patient 8). 

Skærmen er i denne kategori transcendent i den forstand, at den bidrager til patientens og 

sygeplejerskens fornemmelse af at ”glemme tiden og være til stede på sammen måde, som når jeg 

er inde på sygehuset” (Patient 7). Imidlertid er relationen med skærmen som transcenderende195 

(og transcendent) objekt, med Latours ord, kun er en kortvarig ’fornøjelse’, da processen 

fortløbende ændrer sig og processuelt skaber nye relationer i situationen196. Alligevel vil jeg 

fastholde, at relationen gennem skærmen og overskridelsen af samme har relevans i 

afhandlingen. For det første som et heuristisk perspektiv i sygeplejen i mine bestræbelser på at 

belyse menneske-teknologi relationen. For det andet fordi overskridelsen efterstræbes af både 

patienter og sygeplejersker i telepraksis. Hvordan sygeplejerske og patient skaber relation 

gennem skærmen, vil blive uddybet løbende, men først vil jeg komme ind på de vilkår, som 

aktørerne mener skal være til stede, for at en transcenderende relation kan lade sig gøre gennem 

skærmen. 

195 Begrebet transcendens skal her forstås som: ”at gå ud over et skel eller en grænse”, det vil sige en 
overskridelse af noget, her skærmen (Gyldendals Fremmedordbog 2016). Begrebet har derfor ingen 
sammenhæng med Immanuel Kants transcendentale tænkning om ’det transcendentale subjekt’, som er 
baseret på fornuft og forstand; begrebet refererer her udelukkende til først nævnte ’overskridelse’ af 
skærmen. 

196 Latour opridser forskellige grunde til, at det gennem-skærmen-værende kun er en kortvarig situation. 
For det første er ingen handling isoptisk i den forstand, at den kun refererer til et givent øjeblik på et 
givent sted. For det andet er ingen interaktion synkron; den vil altid være en blanding af tider og steder, 
der aldrig fremstår på samme tid. For det tredje er ingen interaktioner synoptiske, da alle aktører sjældent 
kan iagttages på en og samme gang, hvorfor nogle aktører forbliver usynlige i sammenhængen. For det 
fjerde er ingen interaktioner homogene i den forstand, at det, der transporterer handlingen kun er i 
besiddelse af de samme materielle kvaliteter i kortere perioder. Det betyder, at en eventuel overskridelse 
af skærmen kun kortvarigt fremstår som stabil (Latour 2005:236-37). 
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9.2 Telepraksis som gensidigt kendskab 

For at kunne skabe digital nærhed og en gennem-skærmen-værende intimitet, er både 

sygeplejersker og patienter enige om, at der forud for det digitale møde skal være mindst et fysisk 

møde mellem de involverede197. Det handler om et forudgående kendskab til hinanden, 

oparbejdet på HeH på forskellig vis. Eksempelvis gennem gentagne ambulatoriekonsultationer, 

da de fleste patienter har haft diabetes gennem mange år.  

Patienterne taler oftere end sygeplejerskerne om, at det på mange måder er muligt at overskride 

skærmen og skabe fornemmelsen af, at de to er i samme rum. Overskridelsen betegnes af 

patienten som nødvendig for at kunne skabe en relation til sygeplejersken gennem skærmen, men 

samtidig fremhæver patienterne, at en sådan overskridelse ikke kommer ud af den blå luft. Et 

forudgående kendskab198 til sygeplejersken er en forudsætning for den tryghed, som skal være til 

stede for, at patienten ønsker at berette for sygeplejersken, hvilket skinner igennem følgende 

citat: 
”… Sygeplejersken ... det er en, man kan have tillid til over skærmen …. Og respekt. Det skal 
man have for hende … ellers dur det ikke. Hun skal kunne kigge en i øjnene og sige sin mening. 
Men hun skal også lytte til mig…. og det gør Lotte …. Hende har jeg tillid til, for hun har mange 
gange raget kastanjerne ud af ilden for mig, når mine blodsukre har kørt op og ned ….. hun lytter 
til mig, når det hele er gået op i en spids” (Patient 2) 
 

Der er, med andre ord, krav fra patienten om, hvordan telekonsultationen skal skrues sammen, for 

at den kan lykkes. At telekonsultationen lykkes handler her om tillid, gensidig respekt og, ikke 

mindst, tid. Tid som fænomen vil løbende blive uddybet løbende i afhandlingen, men for 

nuværende vil jeg fokusere på andre succeskriterier, som både sygeplejersker og patienter finder 

vigtige, for at konsultationen kan lykkes.  

 

9.3 Telepraksis kræver øvelse: ”Roger and Over” 

At finde en god måde at overskride skærmen på er en udfordring for sygeplejerskerne. Ikke 

mindst, fordi Horsens på forkant et langt stykke hen ad vejen har været baseret på learning-by-

doing, da projektet ikke har haft forudgående undervisnings seancer, hvor sygeplejerskerne (eller 
                                                
197 Se også Oudshoorn (2011:132-4) 
198 Selv den mest teknologiinteresserede og ’-glade’ patient ønskede som minimum et første møde, hvor 
sygeplejerske og patient kunne skabe en relation: ”… jeg tænker, at det er en fordel at have en relation til 
den, jeg taler med… og i den sammenhæng at have mødt dem fysisk. Det gør noget for mig at have 
trykket dem i hånden… det er lidt primitivt, men det gør det… Når først jeg en gang har mødt dem og 
trykket dem i hånden, så fungerer det fint ….” (Patient 1) 
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patienterne) rent teknisk har kunnet lære, hvordan telepraksis kan gøres. Dette vil blive yderligere 

udfoldet i kapitlet, men for nuværende vil jeg uddybe det at gøre en telekonsultation i et hands-on 

perspektiv. 

Sygeplejerskerne bruger udtrykket ’at have fingrene i bolledejen’ om det at være en bærende aktør i 

telepraksis. En sådan aktørstatus kræver viden om, hvordan systemet fungerer og hvordan man ’får 

det hele med’ i konsultationerne: 
”En af lægerne var nede og holde en konsultation…. Hun kom ind … og hun var allerede 5 
minutter forsinket. Og hun skulle logge på ved mig, for hun kunne ikke selv logge på, så jeg 
skulle hjælpe hende igennem det. Hun var fuldstændig svedig og rød i kinderne… sad med det der 
head set … og det kørte ned foran øjnene fordi det var ikke indstillet ordentligt, ikke også 
(Latter)…. Og hun kiggede over på mig for at høre, om der var andet og om hun havde fået det 
hele med…. Og jeg tænker, at der skal noget forberedelse til… man kan bare ikke hoppe ind i det 
og ”så tager vi lige en telekonsultation”… Man bliver nødt til at acceptere, at det rent teknisk 
kræver forberedelse, fordi man skal have styr på, hvordan systemet fungerer … men også, at jeg 
som fagperson skal gøre mig klart i den her kontakt, at det altså bare er en ny måde at være 
sammen på” (Sygeplejerske 4) 

Ovenstående citat fremhæver, at det at udføre en ’god’199 telemedicinske konsultation kræver 

øvelse. Eksempelvis erfarer sygeplejerskerne, at på grund af systemets lydmæssige latenstid er 

det nødvendigt at holde pauser for ikke at snakke i munden på patienten: 
”… Der er jo forsinkelsestid på …. vi kommet tit til at snakke ind over hinanden… man skal øve 
sig i at holde pauserne, fordi når jeg har snakket, så går der noget tid, før han har fået min sætning 
ud i æteren og omvendt. Man skal lære at være tålmodig … så det er lidt ligesom at tale i walkie-
talkie ….. Roger and over” (Sygeplejerske 1) 

Også det at skabe øjenkontakt som en del af den relationelle tilstedeværelse, er en erfaring, som 

sygeplejersken gør sig i telepraksis. For hvis sygeplejersken kigger patienten i øjnene, så kigger 

hun fra patientens synsvinkel ned, da øjenkontakt skabes ved at kigge ind i kameraet, som sidder 

øverst på computerskærmen. Og kigger hun ind i kameraet, kan hun ikke se patientens øjne. 

Også andre tekniske tiltag er 

nødvendige, eksempelvis i forhold 

199 I forbindelse med min tilstedeværelse i Horsens på forkant var det en del af aftalen med projektet, at 
jeg, som en form for ’pay back’ for den tid, som sygeplejerskerne havde brugt på mig, skulle lave 
forskellige workshops for sygeplejerskerne. Og det var i forbindelse med disse, at sygeplejerskerne fik 
gang i diskussioner om, hvad en ’god’ telemedicinsk konsultation kan indeholde. Og hvilke faldgruber, 
der er, når sygeplejersken skal konkretisere den ’gode’ konsultation og hvad man generelt skal være 
opmærksom på i telepraksis.   

Figur 9: Skærmens placering på sygeplejerskens kontor 
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til mere eller mindre lys i lokalet, hvor sygeplejerskerne anvender persienner til afskærmning for 

lyset. For meget (eller for lidt) lys gør, sammen med billedkvaliteten i almindelighed, at det er 

svært at se patientens ’farver’ i ansigtet. Erfaringsmæssigt refererer den blege patient som nævnt 

til et lavt blodsukker, hvorimod en mere ’rødmarmoreret’ patient kan have forhøjet blodtryk og 

vedkommende skal derfor have målt blodtrykket oftere, end det almindeligvis bliver. Også 

erfaringen med en passende afstand til skærmen og at huske at tage head set’et af inden opkald, 

er med i det at skabe en bæredygtig konsultation, hvor både sygeplejerske og patient får det med, 

som er relevant i situationen. Pointen, som jeg tager med fra det sidste kapitel, er, at 

telekonsultationen (som i al anden sygepleje) er defineret af den erfaring, som både sygeplejerske 

og patient bringer med sig ind i telekonsultationen. Og af den erfaring, sygeplejersken 

oparbejder, mens hun gør telekonsultationen.  

Også patienterne nævner, at det kræver erfaring at vide, hvordan man skal placere sig i rummet 

og tale gennem systemet for at få den ønskede fornemmelse af at være i samme rum som 

sygeplejersken. Når lyd og lys er fremhævet som vigtige aktører, er det (i overført betydning) 

relevant at fokusere på, i hvilket ’lys’ sygeplejersken fremstilles i, i telepraksis. Umiddelbart kan 

det se ud som om, at patient og sygeplejerske er ligestillede, men at der er forskel på aktørernes 

positioner, vil fremgå af det kommende kapitel og af det følgende afsnit. I det følgende vil jeg 

uddybe de nævnte former for relationer og de betydninger, de har for aktørerne i telepraksis. 

9.4 Den ”ægte relation” 

Men hvor patienterne ofte fortæller om samme-rum fornemmelsen, så er sygeplejerskerne mere 

tilbageholdne i deres beskrivelse af fænomenet. I stedet dukker begrebet om den ægte relation op 

i flere interviews i Horsens på forkant. Begrebet kommer frem i sammenhænge, hvor 

sygeplejersken skal beskrive kontrasten mellem gængs ambulatoriepraksis og telepraksis, hvor 

den ægte relation refererer til menneske-til-menneske relationen i en ’ren’ praksis, hvor 

sygeplejerske og patient er i samme rum uden brug af telemedicin. Sygeplejerskerne udtrykker 

ønsket om, at det ægte også kan finde sted i telekonsultationen, hvilket følgende citat illustrerer: 

”Det handler om at kunne skabe en atmosfære… stemning…. En nærhed i situationen der… hvor 
patienten føler, at der bliver taget hånd om det hele… med baggrund i de ting, som han og hun og 
jeg kan se…. Og hvor vi giver os tid til at finde ud af det sammen ” (Sygeplejerske 5) 

Men samtidig fremhæver sygeplejersken, at det er svært at ramme det ægte i telekonsultationen: 
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”Jamen det er da ikke ret mange gange, at jeg kan sige, at ’der ramte jeg den lige’. Det gør jeg 
langt mere, når de sidder inde i hos mig i konsultationen. Der er jeg langt bedre og der har jeg 
fornemmelsen af, at jeg slår til” (Ibid) 
 

Citatet knytter tråde til sygeplejerskens ønske om at kunne overskride skærmen og på den måde 

skabe den samme fornemmelse af relation i telepraksis som i de almindelige konsultationer. Men 

det sætter også fokus på, at sygeplejerskerne ikke nødvendigvis føler sig i stand til at kunne 

overskride skærmen og ’slå til’ i telepraksis, hvilket jeg vil uddybe i det følgende afsnit, som jeg 

indleder med et uddrag fra mine feltnoter: 

 
Mand, 72 år, diabetes Type 1 gennem mange år. Telemedicinsk konsultation 22 minutter. 
 
Har kontaktet ambulatoriet på grund af lave blodsukre, der indfinder sig på forskellige tidspunkter af 
døgnet. Sygeplejersken indleder samtalen med at få patienten til at beskrive hvordan og hvornår på 
døgnet, de lave blodsukre indfinder sig og om hvorvidt de kommer i forbindelse med, at han tager sin 
insulin. Patienten kigger ned og er meget fåmælt i forhold til at uddybe problemstillingen. De gennemgår 
tallene via HotSpottet og sygeplejersken veksler mellem billedet af patienten og data i systemet. 
Sygeplejersken prøver med spørgsmål som: ”kan du beskrive, hvordan du får det”, ”hvordan tænker du, at 
insulinen har indvirkning på det her” eller ”hvad tænker du er grunden, da du fik lavt blodsukker i går”? 
Patienten er fåmælt under hele forløbet. Samtalen afsluttes uden en egentlig konklusion, men en enighed 
om, at patienten skal have en tid hos lægen snarest. Da konsultationen er slut, vender sygeplejersken sig 
mod mig med følgende bemærkning: ”vi har kendt hinanden gennem mange år, og han har aldrig været et 
’snakke-chatol’, men det var alligevel lettere, da jeg havde ham herinde. Da kunne jeg i det mindste få 
ham til at kigge på mig. Men det gør mig faktisk lidt skidt tilpas, at det er så svært at få det ud af ham”. 
 

Som det fremgår af min beskrivelse, var der tale om en konsultation, hvor sygeplejersken ikke 

formåede at skabe kontakt gennem skærmen. Og hvor hun samtidig var påvirket af den 

manglende kontakt gennem skærmen, hvilket afslørede en pointe for mig: at sygeplejersken så 

situationen som om, at hun ikke evnede at opretholde kontakten til patienten gennem skærmen. I 

det følgende vil jeg rette fokus mod  sygeplejerskernes forståelse af det gennem-skærmen-

værende som et personligt anliggende, der refererer til den enkelte sygeplejerske i telepraksis. 

 

9.5 At kunne overskride skærmen: det personlige element 

Det gennem-skærmen-værende og det ægte kan i nogen grad sidestilles, da de to begreber 

refererer til sygeplejerskens evne til at skabe og opretholde en ’brugbar’ relation til patienten. 

Begge former er, som nævnt, noget, der optager sygeplejerskerne i telepraksis. En diskussion 

mellem to sygeplejersker i et interview mundede ud i spørgsmålet om, hvorvidt det at skabe 

relation gennem skærmen er noget, der på længere sigt kan læres. Flere sygeplejersker i Horsens 
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på forkant fremhæver en bestemt kollega, hvor evnen til kontakt gennem skærmen synes 

iboende: 
”…. Jamen hun kan bare det der. Åbenbart, for jeg har aldrig overværet hendes samtaler, men alle 
hendes patienter er vilde med hende. Og det kan jeg godt misunde hende … jeg synes, det er 
svært. Men hun kan snakke om vind og vejr og samtidig berolige og få noget at vide” 
(Sygeplejerske 7) 

Gennemslagskraft gennem skærmen er noget, nogle af os kender til fra tidligere oplevelser foran 

skærmen. Eksempelvis fra DR TV’s spæde start i 1960’erne, hvor fire ’speakerpiger’ på skift 

præsenterede dagens programmer. Pigerne var nøje udvalgte. Ikke kun fordi de efter datidens 

normer var ’nydelige’, men også fordi de havde evne til at kommunikere budskabet gennem 

skærmen. Men hvor den passive modtager på den anden side skærmen kunne sætte sig tilbage i 

stolen og nyde programpræsentationen, så er situationen i telepraksis som nævnt en anden på 

sygeplejerskens side af skærmen. 

I sygeplejerskernes optik er det at ’slå igennem’ på skærmen i Horsens på forkant den enkelte 

sygeplejerskes ansvar. Ikke kun i relation til at skabe en relation til patienten, men også i forhold 

til ’at lykkes’ omkring indhold og form, da Horsens på forkant som nævnt ikke ekspliciterer, 

hvordan man ’gør’ konsultationen eller hvad den ’gode’ telekonsultation bør indeholde. Og da 

sygeplejerskerne som nævnt ikke systematisk deler viden om, hvordan de enkelte ’gør’, bliver 

konsultationerne det, som de betegner som ’enkeltpræstationer på kontorerne’. Også selvom 

andre aktører som Falcks medarbejdere, der sætter op og instruerer patienterne, teleteknologien 

som med- eller modspiller eller lægerne (og nogle gange pårørende) i forskelligt omfang også er 

med i telepraksis.  

Pointen er for det første, at sygeplejersker ikke nødvendigvis ’slår igennem’ i alle hverdagens 

situationer. Hverken i gængs konsultation200 eller i den telemedicinske konsultation, da der altid 

vil være situationer eller dage, hvor samtaler, relationer eller andre konfronterende tiltag ikke 

fungerer optimalt. For det andet, at en gennem-skærmen-værende relation ganske vist er idealet 

(der tangerer det ægte i gængs praksis), men at den ofte ikke lader sig praktisere. Og hvis den 

kortvarigt skulle lade sig gøre, vil den, som Latour og Ihde påpegede i sidste kapitel, atter ændres 

frem mod det usikre og forandrede.  

200 Flere sygeplejersker gjorde under interviews og observationsstudier mig opmærksom på, at det også i 
gængs praksis hænder, at kommunikation og relation af forskellige årsager ikke ’flyder frit’ med 
patienten. Det er dermed ikke kun i telepraksis, at sygeplejersken kan komme til kort 
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9.6 Sammenfatning 

Kapitlet sætter fokus på, hvordan patienters og sygeplejerskers relationer gøres og medieres 

gennem skærmen, der som aktør er med til om-rokere relationer i telepraksis. Kapitlet viser 

desuden, at der er mange måder at ’være’ på skærmen på. Eksempelvis i Oudshoorns tænkning 

om digital nærhed, Heideggers og Schiølins betydninger af det foran-skærmen værende og det 

på-skærmen-værende. Jeg påpeger i den forbindelse, at disse udlægninger af relationer ikke 

dækker aktørernes ønske om transparens i telepraksis. Jeg tilføjer derfor begrebet om det 

gennem-skærmen-værende forhold, hvor sygeplejerske og patient har fornemmelse af at være til 

stede i samme rum. Begrebet giver mening, fordi det anskueliggør hvordan sygeplejerske og 

patient kan overskride skærmen på trods af den manglende fysiske tilstedeværelse. I stedet for at 

betragte sygeplejerske som subjekt og patienten som objekt (og vice versa), åbner den gennem-

skærmen-værende relation for en anden relation mellem sygeplejerske og patient. Her skal det 

dog tilføjes, at det gennem-skærmen-værende er ’en flygtig affære’ i den forstand, at den 

transparente relation ændres fra intentionel orden kortvarig stabilisering og frem mod mere 

heterogene og ugennemsigtige situationer i telepraksis. Sygeplejersker og patienter har blik for 

det gennem-skærmen-værende forholds relationelle praksis, men især sygeplejerskerne finder det 

svært at ’slå til’ i relationen med patienten gennem skærmen. Kapitlet synliggør desuden 

sygeplejerskernes stræben efter det ægte, som en ideel, men idealiseret relation, der refererer til 

gængs ambulatoriepraksis, hvor sygeplejersken kan drage fordel af alle sanser. Dels på, at hun, 

(hvis vi overfører illusionen om det ægte til telekonsultationen) som speakerpigerne, kan 

overskride skærmen.  

 

Hermed har jeg rundet afhandlingens kapitler om gørelse af telepraksis af. I det følgende vil jeg 

tage fat på, hvordan telepraksis dannes, her specifikt med fokus på dannelse af sygeplejersken og 

patienten i forbindelse med anvendelse af telemedicin i Horsens på forkant. Kapitlet indledes af 

et intermezzo, hvor begrebet dannelse samt kapitlets analytiske tilgang Governmentalty og 

forskellige brugerbegreber og deres implikationer vil blive undersøgt. 
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Intermezzo: 

I intermezzoet mellem afhandlingens 1. ste og 2. del pegede jeg på, at afhandlingens sidste to 

kapitler danner sit helt eget tema og derfor ’står alene’. For det første fordi afhandlingens fokus 

ændres fra gørelse til dannelse201, hvilket knytter an til inddragelse af fænomener som magt og 

styring i telepraksis og derfor indbyder til inddragelse af en anden analytisk tilgang. Denne nye 

tilgang regnes ganske vist som en del af STS ’verdenen’, men trækker på andre måder at tænke 

netværk på end ANT tilgangen. Dannelse er et centralt begreb i kapitlet, der tager udgangspunkt i 

telepraksis som en organisatorisk enhed, hvor både materialiteter og mennesker dannes i 

gensidige relationer, hvilket gør det muligt at ’zoome ud’ og ’zoome ind’ og se telepraksis i 

større eller mindre perspektiver. 

 

Jeg vælger at undersøge dannelse af og i telepraksis af flere grunde. For det første peger dannelse 

direkte på, hvordan nogen eller noget opstår, vedligeholdes og transformeres i en konkret praksis 

(Højrup 2002:19, Langstrup 2011:574). For det andet relaterer dannelse sig til, hvordan 

sygeplejerske, teknologi og patient er knyttet sammen i forskellige magtforhold i telepraksis. For 

det tredje fordi det trækker tråde til en pågående debat i sundhedssystemet om, hvordan og hvad 

mennesker, der anvender samfundsrelaterede ydelser, skal betegnes og hvordan disse betegnelser 

inddrager forskellige grader af ansvar og magt. Dannelse handler derfor også om, hvordan 

systemet danner nye kategorier af brugere og roller, når aktørerne på forskellig vis er inddraget i 

bestemte praksisser. Retter jeg søgelyset mod Horsens på forkant, er det væsentligt at inddrage 

tekster fra projektet, der netop illustrerer forbindelserne mellem brugerbegreber, magt, roller og 

ansvar i telepraksis202. Jeg er her inspireret af den franske filosof Louis Althussers (1918-1990) 

                                                
201 Hvor gørelse relaterer sig til aktørernes handlinger, så er dannelse knyttet op på, hvordan telepraksis, 
sygeplejersker og patienter opstår i mødet mellem de forskellige aktører. Jeg vælger begrebet dannelse 
frem for begrebet skabelse eller det mere ANT inspirerede konstruktion af flere grunde. Når jeg ikke 
anvender begrebet skabelse, skyldes det, at det ofte konnoterer med en religiøs vinkel, ift. skabelse af 
mennesket og jorden (se Adrian 2006:11). Begrebet konstruktion lader jeg ligge, fordi det, i mit 
perspektiv, mangler ’følsomhed’ for de indre strukturer, der (også) er i spil i dannelsen af subjektet (se 
min udredning af dette i kapitel 2 samt Langstrup 2011:576). 
202 En fuldt udrullet Governmentality analyse inkluderer undersøgelse af alle elementer i en 
styringspraksis, det vil sige også ”administrative strukturer … integration og koordinering af diverse … 
organisationer … svarende til styringens betingelser i ordets bredeste betydning” (Dean 2008:69). Når jeg 
ikke eksplicit inddrager den organisatoriske ledelse i Horsens på forkant i nævneværdig grad, så er det 
ikke fordi, de ikke ’er med’ i projektet. Det skyldes snarere, at mit fokus ligger andetsteds; hos patienter 
og sygeplejersker i telepraksis. 



190 

begreb om interpellation203, forstået som den processuelle dannelse af subjektet gennem et 

’større’ og mere magtfuldt Subjekt (Althusser 1976, Højrup 2002:593-612, Langstrup 2011:576), 

der er i og på spil, når subjekter dannes og ’kaldes’ gennem appel til fornuftpræget livsstil. 

Overordnet anvender jeg den franske filosof Michel Foucaults (1926-1984) tænkning om ledelse 

og styring, Governmentality, der dels opruller forskellige former for magtudøvelse, dels peger på 

hvordan magtudøvelse kan analyseres i organisatoriske sammenhænge. Når jeg er inspireret af 

Foucaults tanker om Governmentality, så skyldes det, at de netop sætter fokus på magtrelationer, 

hvori den enkelte skabes og skaber andre i processer. I Horsens på forkant kan man tale om en 

spidsfindig kombination af frihed og autonomi på den ene side og styring af den enkelte bruger 

på den anden side (Villadsen 2008:43-83), hvilket jeg vil uddybe i følgende teoretiske udredning 

af Governmentality.    

Governmentality: 

Begrebet magt har i de senere år været underlagt forskellige former for undersøgelse; hvad 

karakteriserer magt, hvordan konstitueret magten og hvordan udmønter den sig i praksis? Magt kan 

i politisk teori (og i sundhedspraksis) ses som en mulighed, nogle har (og som andre dermed ikke 

har) for at øve pression og opnå herredømme. Anderledes forholder Michel Foucault sig til 

begrebet magt: 
”Power must be analysed as something which cirkulates, or rather as something which only 
functions in the form of a chain. It is never localised here or there, never in anybodys hand, never 
appropriated as a commodity or piece of wealth. Power is employed and exercised through a net-like 
organisation” (Foucault 1980:89). 

Magten er her en proces, der foregår i relationer mellem mennesker i sociale og kulturelle 

praksisser.  Vore handlemuligheder skabes altså ikke i autonome processer, men tager form i 

sociale relationer som en del af vores liv og omgangstone. Magten er i Foucaults perspektiv ikke 

203 Interpellationsbegrebet kan overordnet tilskrives Althusser, men også Foucault og fra dansk side 
etnolog og professor Thomas Højrup (f. 1953) har bidraget til forståelse af interpellation som dannelse af 
subjekter ved hjælp af et større Subjekt. Indenfor interpellationstænkningen er det store Subjekt staten, der 
påkalder sig borgerens opmærksomhed (Højrup 2002:271), men også ’mindre’ enheder kan fungere som 
interpellatorer. Eksempelvis sundhedssystemet (der dog i sidste ende referer til staten) kan minde patienter 
om ansvar og fornuftspræget adfærd (Ibid:593-99). Interpellationsbegrebet har stærke bånd til Foucault 
diskursperspektiv og til Governmentality og Pastoralmagttænkningen (Ibid:386), hvor de to sidste tilgange 
vil blive yderligere uddybet i dette og i det kommende kapitel.  
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restriktiv, men derimod produktiv i den forstand, at den skaber os som subjekter; den skaber os som 

borgere, medarbejdere, patienter, brugere o.a. med konstant skiftende handlerum og selvforståelse.  

I Foucaults tankegang skabes selvet og subjektiviteten204 i magtrelationen og gennem teknologier, 

der udvikler og styrer den enkelte. Foucaults styringsrationale governmentality dækker over en 

praksis, der har til hensigt ”at få mennesker til at vælge at handle, som de styrende ønsker” (Signild 

Valgårda, 2003:13). Rationalet går i retning af at øge den enkeltes selvstyring af eget liv og adfærd: 

”conduct of oneself” (Dean 2006:43) og kan derfor ses som både en dominans- og en 

selvteknologi, hvilket viser en dobbelthed i relationen; på den ene side ses den enkelte som frit 

handlende og på den anden side disciplineres vedkommende gennem teknologiens magtudøvelse.  

Foucault forudsætter, at magten udøves over frie individer, så disse har mulighed for at gøre 

modstand i relationen. Samme frihed er forudsat hos de styrende, selvom man må betragte de 

styrende og de styrede som værende i en asymmetrisk relation; nogle er bare mere magtfulde end 

andre i en given kontekst. At de enkelte accepterer magtudøvelsen skyldes, at den også bidrager 

med noget, som den enkelte ønsker; magten bliver derfor ”ikke kun begrænsende eller 

undertrykkende, den gennemsyrer ting, den skaber nydelse, former viden, producerer diskurs” 

(Vallgårda 2000:14). 

 

I Foucaults perspektiv går magtrelationer og styringsformer (teknologier) hånd i hånd i formningen 

af subjektet svarende til ”en styring af menneskers selvstyring af deres eget liv og adfærd” (Otto 

2002:2, Vallgårda 2003:12). Styringen af subjektets egenskaber og handlemuligheder gennem 

styringsteknologier bliver derfor en formning af den enkeltes moral og etik svarende til en 

formning af viljen til at agere fornuftsmæssigt. Pointen er, at denne selvstyring også fungerer som 

en del af en overordnet styring i forsøget på at skabe medborgere, der skaber sig selv som subjekter 

gennem forskellige former for selv-skabelse, hvilket illustrereres i dette citat fra telepraksis: 

 
”Jamen … de fleste vil rigtig gerne være ’gode patienter’ …. De vil rigtig gerne vise, at de kan det 
her. At de magter teknologien og det at være derhjemme …. Men nogle gange får jeg en tanke om, 
at de ikke fortæller, når det ikke kører som det skal, men at de gerne vil have mig til at tro, at det 
kører” (Sygeplejerske 1) 
 

                                                
204 Subjektivering i Foucaults perspektiv skal ses som en ikke-essentialistisk måde at forstå den 
menneskelige adfærd på; Subjektiviteten dannes her i kulturelle processer og står i kontrast til 
psykologiens begreb om personlighedsdannelse (litteratur). 
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Styringen kommer således til at omfatte den måde, den enkelte problematiserer sin egen adfærd, så 

adfærden kommer ”i tråd med” den allerede definerede styringsteknologi, her svarende til de tiltag, 

der former vores adfærd i overensstemmelse med bestemte normsæt og med bestemte mål for øje; 

”conduct of conduct” (Dean 2008:43). Governmentality analytikken sætter fokus på hvordan vi 

former og regulerer både vore egen og andres adfærd gennem ”hvordan-spørgsmål”; hvordan styrer 

vi og hvordan bliver vi styret?  

Når jeg spørger om hvordan styring fungerer, er det også at spørge, hvordan aktører skabes i 

forskellige kontekster, her telepraksis i projekt Horsens på forkant. Deans bud på en måde at 

undersøge dette på går gennem praksisregime-analysen, der netop egner sig til at undersøge 

hvordan skabelse, viden og magt spiller ind i konkrete felter. I Deans perspektiv er et 

praksisregime ”relativt systematiserede måder at organisere bl.a. sygepleje, omsorg, afstraffelse, 

rådgivning og uddannelse på” (Dean 2008:338). Et sygeplejefagligt praksisregime kan være 

ambulatoriepraksis eller telepraksis, der mere eller mindre eksplicit henviser til organiserede 

måder at handle på i hverdagens praksis, her i Horsens på forkant.  

Governmentality analytikken er, efter Foucault, videreudviklet af forskellige forskere, hvor specielt 

de britiske sociologer Nikolas Rose (f. 1947) og Mitchell Dean (f. 1955) er toneangivende205. Især 

Dean har bearbejdet Foucaults tanker frem mod en analytik, der kan anvendes i konkret 

forskningsarbejde i STS sammenhænge, idet den, i højere grad end i ’klassisk’ Foucault analytik, 

beskæftiger sig med materialiteter:  

”De felter, som governmentality-analysen beskriver, er i høj grad materielle; de er fyldt med 
teknologier, institutioner og praksisser … hvilke forbindelser er der for eksempel mellem 
stetoskopets måde at synliggøre på, en bestemt forestilling om kroppens dybder, begreber om 
sygdommens lokalisering …. Det handler om at optegne et netværk af samvirkende elementer” 
(Villadsen 2006:17)  

 
Governmentality analytikken byder som nævnt ind med forskelige måder til undersøgelse af, 

hvordan subjekter skabes i konkrete netværk. Et væsentligt træk er undersøgelse af diskursive 

elementer, hvor magt og styring er til stede, og hvor subjekter skabes gennem forskellige 

’håndgreb’. Jeg vil i det følgende belyse, hvordan subjekter skabes som ’medlemmer’ i 

sundhedssystemet generelt og i telepraksis specielt gennem begreber, der rummer større eller 

                                                
205 Foucaults tanker anvendes på danske universiteter i studier, der på forskellig måde operationaliserer 
hans tænkning. Blandt flere yder professor i folkesundhedsvidenskab Signild Vallgårda (f. 1950) et 
væsentligt bidrag til Foucault relaterede analyse af det danske sundhedssystem, hvilket jeg vil anvende 
senere i kapitlet. 
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mindre grader af magt og styring. Et eksempel på dette er de forskellige betegnelser, som gennem 

tiderne er blevet hæftet på den enkelte, når denne har opsøgt sundhedspraksis. Spørgsmålet er 

imidlertid, hvorvidt der er tale om nye former for patienter og sygeplejersker og, hvis der er tale om 

nye former, hvordan de skabes i telepraksis? 

Nye og gamle brugerbegreber 

Hvor det menneske, der gennem tiden har søgt hjælp i sundhedssystemet, er blevet betegnet som 

patient, så er der gennem de senere år sket et skifte i betegnelsen af den omsorgs- og 

behandlingssøgende i systemet. Et eksempel på dette ses regeringsudspillet Mere borger, mindre 

patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen (2013), der illustrerer, hvordan fokus søges fjernet fra 

patientrollen og i stedet lagt på borgerrollen, hvor den enkelte i større grad forventes at tage ansvar 

for egen sundhed: 

”Det moderne behandlingsforløb tager udgangspunkt i borgerens behov, evner og ønsker. Den 
enkelte borger skal have hovedrollen i eget sygdomsforløb og inddrages fra start til slut. Borgeren 
skal behandles og plejes så tæt på eget hjem som muligt og helst undgå at skulle på sygehuset. 
Regeringen ønsker, at den enkelte forbliver mest mulig borger og bliver mindst mulig patient” (Krag 
2013:9) 

Men hvad vil det sige at være borger? En borger er, ifølge den græske filosof Aristoteles (384 f.Kr. 
– 322 f.Kr.):

”Den som har adgang til at tage del i rådgivende og dømmende myndighed, kalder man altså 
borger i denne stat, og ved en stat forstår vi simpelthen en så stor mængde af sådanne mennesker, 
at den er tilstrækkelig til at kunne leve et selvstændigt liv i uafhængighed af andre” (Korsgaard 
2016). 

En borger var ikke hvem som helst, men en, som havde indflydelse og magt206 indenfor staten. 

Borgerens pligt var blandt andet at deltage i demokratiske diskussioner omkring rettigheder og 

pligter (Ibid). I et mere nutidigt perspektiv er en borger netop en person, der har rettigheder og 

206 Blandt borgerne indregnedes ikke bønder, slaver, fiskere og kvinder, der alle havde lavere rang i 
staten. En mere ’ligeværdig’ tilgang til borgerbegrebet kan findes hos den schweizisk-franske filosof Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778), der introducerer begrebet folkets almenvilje (la volonté générale) som ”et 
frit folks vilje til at befæste deres samfund med love så stærke, at konge, adel og kirke ikke kan knække 
dem” (Gyldendals store Danske 2017). Almenviljen kan ses som en fiktiv kontrakt mellem borgerne og 
staten i et gensidigt anerkendelsesforhold, hvor borgeren har rettigheder, men også pligter. At denne 
tænkning om den enkeltes mulighed til fri viljesudøvelse, udspringer den franske stats motto: Frihed, 
lighed og borgerskab. For en mere kritisk tilgang til Rousseaus tanker (og liv), se Østergaard 2012. 
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pligter207 i forskellige netværk, som eksempelvis det danske sundhedssystem, jævnfør Mere borger, 

mindre patient. 

  

Borgerbegrebet anvendes i sygeplejen om omsorgsmodtageren, hvis vedkommende befinder sig i 

hjemmet eller på plejehjemmet, det vil sige på steder hvor vedkommende per definition er 

’selvstyrende’ (Krag 2013). Er omsorgsmodtageren placeret på hospital er det normen, at 

vedkommende betegnet som patient. Men ikke kun borgerrollen er ændret gennem tiden. Også 

patientrollen må siges at have undergået en markant forandring. Et kig på patientrollen i 1927 viser 

kontrasten til nutiden forventninger til patienten: 
”Det er sygeplejerskens opgave, ligeså snart patienten er kommet ind på afdelingen, at gøre alt hvad 
hun kan for at sikre ham Ro og Regelmæssighed. Det har ofte en beroligende Virkning på en Syg af 
føle sig fuldstændig afhængig, ansvarsløs og undergiven ganske bestemte Regler” (Munch 
1927:110) 
 

På hjemmesiden, der omtaler Horsens på forkant, beskrives den person og de opgaver, som 

vedkommende varetager i telepraksis på følgende måde: 

”Borgeren foretager selv målinger med udleveret udstyr. Målingerne sendes elektronisk via et 
”Sundheds-HotSpot” til en sundhedsfaglig, som borgeren efterfølgende kan tale med via skærm. 
Sammen kan den sundhedsfaglige og borgeren tale om resultaterne og planlægge det videre 
forløb” (Horsens på forkant med sundhed 2014)  

Brugen af borgerbegrebet på hjemmesiden er stringent, hvorimod den blandt sygeplejerskerne i 

Horsens på forkant anvendes uden stringens, hvilket illustrereres i ordvekslingen i et interview med 

en sygeplejeske: 

B: Nu veksler du lidt mellem ”patienter” og ”borgere”…. ? 

S: ”Ja, det er noget værre bøvl. Og det er jo fordi, at for mig er skellet lidt, at når jeg møder dem 
oppe på sygehuset, så er det patienter, men når de har telekonsultationerne med dem, så er det jo 
egentlig borgere, fordi så er de jo i deres eget hjem”. 

 
B: Så der er et skarpt skel for dig ….. ? 
 

”Ja, det tænker jeg, der er. Der er forskel på mødet mellem os. Det er helt klart anderledes … 
magtbalancen i situationen…. Det er anderledes at møde dem på sengeafdelingen og så møde dem 
i deres eget hjem. I deres eget hjem, der er jeg jo gæst, når jeg taler med dem” (Sygeplejerske 9) 
 

                                                
207 Grundloven opererer med borgerrettigheder som ytringsfrihed, retten til arbejde på ordentlige vilkår, 
retten til personlig frihed, religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Blandt pligterne i Grundloven finder man 
undervisningspligt, værnepligt og skattepligt. Danske Regioner ekspliciterer borgerens pligter anderledes:	
”Borgerne skal understøttes i aktivt at kunne deltage i deres behandlingsforløb” (Danske regioner 2016).  
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Dette ’rod’ i begrebsanvendelsen i Horsens på forkant er med til at vise telepraksis som en 

praksis, der ikke er defineret på forhånd af aktørerne. Skiftende vægtning af de forskellige 

begreber henviser til skiftende magt- og ansvarsplaceringer, hvilket også kommer til udtryk i 

Case 3, hvor sygeplejersken på den ene side ønsker ansvarlig adfærd fra patientens side og på den 

anden side overtager, hvor patienten ikke selv formår at opretholde en ’ansvarlig’ adfærd.  

Frem mod brugeren som aktør i telepraksis 

Ordvekslingen i citaterne vil blive nærmere udfoldet løbende i resten af afhandlingen, men for 

nuværende vil jeg argumentere for, at hverken patient- eller borgerbegrebet208 er dækkende for 

deltagernes tilstedeværelse i telepraksis, der handler om langt mere end at agere som borger i en 

ansvarliggørende diskurs eller som ’passiv’ patient i en hospitalspraksis; det handler også om de 

handlinger og om den viden, som skal til for at kunne håndtere telemedicin i praksis. Jeg vil 

derfor introducere begrebet bruger209 i beskrivelsen af de menneskelige aktøres agentelle 

tilstedeværelse, da det er mere dækkende end begreberne borger, patient, klient o.a., der gennem 

tiden er forsøgt anvendt i telepraksis (Stefansson & Jelnes 2009:9).  

En bruger er, ifølge Den Danske Betydningsordbog (2016), en ”person, som benytter en bestemt 

ydelse eller et bestemt produkt”, hvilket korrelerer med et mere neutralt udgangspunkt, end 

borger- og patientbegrebet byder ind med. Det giver samtidig muligheden for at inkludere 

sygeplejersken som bruger i telepraksis, ’blot’ med den forskel, at hun ’er’ på den anden side af 

skærmen, hvor hun udfylder brugerrollen på lige fod med patienten210. Men hvilke implikationer 

208 I denne afhandling anvender jeg konsekvent begreberne patient eller bruger om omsorgsmodtageren 
på ’den anden side’ af skærmen.  
209 Jeg er ikke ene om at anvende begrebet bruger i relation til anvendelse af teknologiske entiteter. Som 
eksempel kan nævnes Oudshoorns & Pinch’ undersøgelse af, hvordan begrebet har ændret sig fra en 
beskrivelse af brugeren i industri, til brugeren af teknologi i sundhedsfaglige sammenhænge og i forskning 
indenfor teknologi. For yderligere uddybning af brugerbegrebet, se Steve Woolgar (1990), Christine 
Satchell & Paul Dourish (2009) eller Sally Wyatt (2005). Wyatts tilgang til brugerbegrebet vil blive 
yderligere udfoldet i det kommende kapitel. 
210 ’På lige fod’ skal ikke tolkes sådan, at der i telekonsultationen er tale om en symmetrisk relation 
mellem patient og sygeplejerske; Sygeplejersken vil altid være fagligt ’mere-vidende’ og ’den magtfulde’ 
i relationen. En symmetrisk relation giver som sådan ingen mening, da asymmetrien netop er det, som 
patienterne søger: ”Hun skal vide mere end mig om min sygdom. Det er derfor, jeg ringer til hende” 
(Patient 2) 
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har det at definere sygeplejersken som bruger på lige fod med patienter i telepraksis, når der 

samtidig stilles andre krav til hende om professionalitet i arbejdet? Sygeplejersken er, analog med 

patienten, ny i telepraksis og det, der i hverdagen er selvfølgeligt i diabetes ambulatoriepraksis, 

forekommer for de fleste sygeplejersker nyt og uprøvet i telepraksis. Hun er en ny bruger, der 

skal finde sine egne ben og høste erfaringer, hvilket indikerer, at der også befinder sig 

nybegyndere blandt sundhedsprofessionelle i talepraksis. Hvordan hun på længere sigt indhenter 

erfaring i processen vil blive udfoldet senere i kapitlet. 

 

 

Telesygeplejersken: En bruger i praksis? 

En anden måde at benævne (og dermed danne) en sygeplejerske på i telepraksis er gennem titlen 

telesygeplejerske (telenurse). Benævnelsen har fundet indpas, ikke kun i dansk sprogbrug (og 

litteratur), men også i udenlandsk litteratur, der omhandler telepraksis (Oudshoorn 2011:4,19, 

Pols 2012:17211).  

Men hvad der en telesygeplejerske egentlig? En gennemgang af forskellige studier afslører ikke 

begrebets opståen, men jeg tillader mig at konkludere, at det udspringer af sygeplejens og dermed 

sygeplejerskers tilstedeværelse i telepraksis (se kapitel 2). Imidlertid kan sygeplejerskerne i 

Horsens på forkant ikke identificere sig med begrebet, ”da de er sygeplejersker og 

telekonsultationer kun er en blandt mange funktioner i hverdagen” (Sygeplejerske på temadag). 

De vil hellere omtales som ”sygeplejersker med en telemedicinsk funktion”.  

En anden begrundelse for den manglende identifikation af sig selv som telesygeplejerske er, at 

”jeg har for lidt erfaring til at kunne kalde mig telesygeplejerske” (Sygeplejerske 8). I Althussers 

udlægning af sygeplejerskens dannelse vil man kunne tale om, at sygeplejersken ikke ’føler sig 

kaldet’ til ’at være’ telesygeplejerske og derfor unddrager sig de diskursive og praksisbestemte 

betegnelser, som er i spil i telepraksis212. Dette på trods af, at hun ’på papiret’ er ansvarlig, 

deltagende bruger med erfaring i telepraksis. Jeg vil derfor i det følgende kapitel gå i dybden 

med, hvordan sygeplejerskerne henter erfaringer i telepraksis og hvilke organisatoriske og 
                                                
211 Pols bruger udtrykket ”call-center nurse”, da opkald hendes studie af hollandsk telepraksis går ind til et 
call-center med mange ikke (nødvendigvis) specialiserede sygeplejersker. 
212 Anna-Marie Mol (2008) fremhæver, at ’på-kaldelse’ af enkeltpersonen ikke nødvendigvis er eksplicit, 
hvilket giver muligheden for at fraskrive sig interpellationen (”Who? Me”? Eller endog ”Who? I don’t 
think so”). Hvordan sygeplejersken påtager sig eller fraskriver sig roller og magt i telepraksis vil fremgå i 
kapitlet. 
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praksisrelaterede faktorer, der er med til at danne sygeplejersken som ansvarlig bruger i 

telepraksis. 
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Kapitel 10:  Dannelse af sygeplejersken i telepraksis -  eller ”hvor svært kan det være?” 

Formålet med dette kapitel er at udfolde, hvordan sygeplejersken dannes som bruger og som 

omsorgsperson i telepraksis. Til at synliggøre dette trækker jeg på forståelser fra sygeplejeteori, 

filosofi og på forskellige forståelser af magt og hvordan magten udmøntes i telepraksis gennem 

forskellige former for magttilskrivelse og magtfrasigelse. Med afsæt i Governmentality 

analytikken bidrager kapitlet til at vise, hvordan og gennem hvad, dannelse af sygeplejersken 

finder sted. Dette inkluderer en forståelse af, at det ikke kun er faktorer, der ’kommer udefra’ som 

har indflydelse på dannelsen, men at også at ’det indre’ som eksempelvis sygeplejerskens 

selvdannelse er med til at forme, hvordan dannelse opretholdes i telepraksis. 

 

Men inden jeg går i gang med beskrivelse, analyse og diskussion af dannelse af sygeplejersken i 

Horsens på forkant i dette kapitel, vil jeg rette opmærksomheden mod, hvordan sygeplejersker 

dannes i praksisfællesskaber. Når praksisfællesskabernes dannelse, hvad enten det drejer sig om 

uddannelse eller i det daglige kliniske arbejde er aktuel, skyldes det, at sygeplejerskerne i 

Horsens på forkant gentagne gange kredser om, hvordan viden og kompetencer fra ’almindelig’ 

sygepleje er nødvendige, for at sygeplejersken kan gøre telepraksis:  
”Jamen sygeplejersker skal have den almindelige relation på plads, inden de starter på 
telemedicin. Ellers kan de ikke ”mærke” patienten gennem skærmen og finde ud af, hvilke 
behov det syge menneske har ... det må du da gerne hilse og sige …. når du kommer så 
langt” (Sygeplejerske 3) 

 

Citatet trækker tråde til den viden, som sygeplejersker ’har med’ fra tidligere praksisfelter og 

frem mod telepraksis. Og hvordan denne dannelse fra første færd finder sted, vil jeg uddybe i det 

følgende afsnit. 

 

10.1 Dannelse af praksisidentitet i sygeplejen 

En sygeplejerske dannes, ifølge professor Steen Wackerhausen (f. 1954), i praksisfællesskaber, 

det øjeblik, hun træder ind i uddannelsen. Blandt andet gennem straffe- og 

udstødelsesmekanismer, hvor den nyuddannede lærer at tale og handle på bestemte måder, som 

passer ind i professionen:  

” Professionsidentiteten sket i høj grad som en tilpasning til professionens, sprogkoder, ”blik”, 
forklaringsformer og handlerutiner – eller formuleret med andre ord: ved at gå i de veletablerede 
og anerkendte fagudøveres veltrådte stier” (Wacherhausen 2004:20).  
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Sygeplejersker dannes, med andre ord, både gennem uddannelsen og gennem hverdagen i 

specifikke praksisser, hvor hun lærer at ’gebærde sig’. Og hvor handlinger, sprog og gøremål 

gøres selvfølgelige i praksis gennem oplevelser og derfra udvundne erfaringer (Boe-Kristensen 

2009:19). Jeg vil for nuværende indsnævre perspektivet til Horsens på forkant og undersøge, 

hvordan og gennem hvad, sygeplejersker dannes som brugere i telepraksis. Et vigtigt element 

heri er det pædagogiske princip Learning-by-doing og det mere teknologisk forankrede begreb 

Trial and error, der begge på forskellig vis indvirker i dannelsen, men som også viser, at 

professionsidentitet ikke nødvendigvis skabes ud fra Wacherhausens betragtninger om at gå ad 

”veletablerede og anerkendte fagudøveres veltrådte stier”. (Ibid) 

 

10.2 Dannelse af sygeplejersken som bruger i telepraksis: Learning-by-doing 

I Horsens på forkant er sygeplejerskerne primært dannet som bruger gennem det, som de selv 

benævner som ”Learning-by-doing”, hvor den enkelte har gjort sig sine egne erfaringer uden 

forudgående at have fået undervisning i brugen af de telemedicinske entiteter i projektet. 

Learning-by-doing relaterer som læringsprincip til den amerikanske filosof og læringsteoretiker 

John Dewey (1859-1952) som en læring gennem erfaring i hverdagslivet: ”Når vi erfarer noget, 

handler vi ud fra det, vi gør noget med det; så mærker vi eller gennemlever konsekvenserne” 

(Dewey 1916:139). I Deweys perspektiv er en sådan læringsproces ikke udelukkende individuel, 

men også noget socialt og kollektivt, da al erfaringsdannelse foregår i en social kontekst som en 

transaktion, der forløber over tid og hvor ”den enkelte mestrer verdens omskifteligheder i stadig 

højere grad” (Brinkmann 2006:67-8). Den skal, i Deweys perspektiv, ikke ses som noget 

negativt, men i stedet som en læringsmetode, der positivt udvikler den enkelte ved at ”øge 

bredden og nøjagtigheden af vores perception af mening” (Dewey 1916:123). 

 

Men hvordan forholder det sig, når sygeplejerskerne skal skabe erfaring i Horsens på forkant?  

Ved gennemgang af det skriftlige materiale, som ligger til grund for projektet, har det, som 

nævnt, ikke været muligt at finde passager, hvor sygeplejerskens rolle er beskrevet. Denne 

manglende beskrivelse og italesættelse fra ledelses side har i projektets levetid betydet, at 
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sygeplejerskerne selv har måttet definere213 rollen som sygeplejerske i telepraksis. Og at rollen, 

som nævnt, rækker ind i det ukendte; at gøre en telemedicinsk konsultation214, så den indeholder 

relevante informationer og det, som sygeplejerskerne kerer sig om; omsorgen for patienten og 

dennes situation i telepraksis. 

Learning-by-doing er, som læringsprincip i sygeplejen, blevet kritiseret for at efterlade brugeren i 

et tomrum, hvor det næste ’skaktræk’ ikke kendes, hvilket kan medføre utilsigtede hændelser i 

sygeplejen (Aaby 2013:29). Også sygeplejerskerne er inde på, at Learning-by-doing ikke er en 

brugbar løsning til læring, da de ikke har haft mulighed for at udveksle erfaringer og på den måde 

skabe læring gennem fælles diskussioner.  

Learning-by-doing skal i Horsens på forkant ikke ses som et bevist pædagogisk tiltag, der, fra 

organisatorisk side, er valgt ud blandt mange. Der er snarere tale om, at brug af læringsprincippet 

fremstår som en konsekvens af ikke ledelsesmæssigt at have taget forskellige pædagogiske valg 

for og med brugerne i telepraksis. Hvilken betydning det har i Horsens på forkant, vil blive 

udfoldet løbende i resten af kapitlet. 

 

10.3 Telepraksis: hvor svært kan det være? 

Når sygeplejerskerne i begyndelsen af projektets løbetid sagde ja til at anvende telemedicin, så 

var det for fleres vedkommende, fordi de på et eller andet tidspunkt havde Skypet eller 

FaceTimet215 med andre ’over nettet’ og set det som en meningsfuld måde at interagere på: 
”Jamen det er da smart… når min søster har købt en ny taske, så ringer hun mig op på 
FaceTime og siger ”Se lige, er den ikke lækker”… så ser vi tasken og det er jo lidt det 
samme, vi kan gøre på den her måde, ikke også … ” (Sygeplejerske 7) 
 

Imidlertid opdager sygeplejerskerne, at det at kommunikere gennem skærmen ikke er så ligetil, 

som Skype samtalens uforpligtende konstruktion indbyder til. Sygeplejerskerne skal, som i 

gængs ambulatoriekonsultation, have svar på relevante spørgsmål om, hvad der er vigtigt for 

                                                
213 At sygeplejerskerne selv har skullet definere rollen skal ikke kun ses som negativt. Sygeplejerskerne 
fremhæver, at det også har betydet, at de har kunnet sætte egne ’fingeraftryk’ på og i rollen. Der, hvor det 
har været svært, har været i tvivlsspørgsmål som ”Hvad gør jeg lige her” og ”hvordan ved jeg, at det er ok, 
det her” eller ”hvordan virker det her”? o.a. 
 
215 Skype eller FaceTime er, som kommunikationsmedier, gennem de senere år blevet anvendt på 
verdensplan, så mennesker via satellitforbindelser kan kommunikere med hinanden med lyd og billede 
gennem skærme– når blot der er internetdækning og brugerne er i besiddelse af et passende 
kommunikationsmedium, eksempelvis en mobiltelefon, IPad eller computer. 
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patienten lige her og nu, patientens værdier og hvilke problematikker, der er for patienten i 

hverdagen med diabetes, hvilket illustreres af følgende citat:  
”Jamen det er fordi … vi kan jo ikke lige se … har patienten for eksempel sår på sit ben… 
hvad med fødderne… alt det, det ligesom hører med til en rigtig kontrol… det kan man så 
ikke fange på tele … andet end patienten kan sige, at ”det går fint” (Sygeplejerske 7). 

 

Sygeplejersken er juridisk forpligtet på, at hendes sygepleje ’lever op til’ Autorisationslovens 

(§17) ord om ”omhu og samvittighedsfuldhed” i hverdagens praksis (Retsinformation 2016). Og 

da sygeplejersken, som nævnt, må undvære bestemte sanserelaterede oplysninger, der bidrager i 

det kliniske blik og det faglige skøn i bestræbelserne på at skabe overblik, er det med til at rette 

den enkelte sygeplejerskes opmærksomhed på, at telepraksis generelt er en udfordrende 

’størrelse’, hvor ingen aktører som sådan er ’in charge’, her oversat til det at have et ekspliciteret 

ansvar i Horsens på forkant. 

 

10.4 Telepraksis: Hvem har ansvaret? 

Et emne, der i starten af min empiriske undersøgelse ikke blev nævnt af sygeplejerskerne, men 

som i slutfasen af projekt Horsens på forkant fyldte en del, er begrebet ansvar216. Ansvar kan 

forstås på mange måder i sygeplejen. For det første i forhold til den professionelle omsorg ud fra 

ønsket om ”at ville patienten det godt” (Sygeplejerske 9), hvilket refererer til sygeplejerskens 

normative ansvarlighed over for patienten. For det andet som et juridisk ansvar, da 

sygeplejersken er forpligtet på at udvise ”omhu og samvittighedsfuldhed”, hvilket som nævnt er 

ekspliciteret i Autorisationsloven (§ 17) og Sundhedsloven. I sygeplejerskernes perspektiv 

afføder det sidste spørgsmålet om, hvem der egentlig har ansvaret i telepraksis, hvis 

sygeplejersken overser forskellige problematikker hos patienten. Problematikker som 

sygeplejerskerne fremhæver ville være ’kommet frem i lyset’ i forbindelse med almindelig 

kontrol, men som ikke fremtræder med samme tydelighed, når konsultationen foregår over 

skærmen (Oudshoorn 2008:128, Pols 2012:46,). I sygeplejerskernes optik fylder risikoen for at 

                                                
216 Den franske sociolog Madeleine Akrich (1992) anvender begrebet ansvarsgeografi til at beskrive, 
hvordan arbejde og ansvar på forskellig vis fordeles mellem netværkets forskellige aktører. En del af 
arbejdet i hendes studie er distribueret til teknologierne (og brugerne), eksempelvis lungefunktionsmåling, 
mens andet er distribueret til brugerne. Ikke kun i forhold til det at udføre målingen, men også som 
fortolkning af det målte. Ansvaret er ’indbygget’ i handlingerne og pointen hos Akrich er, at det ikke er 
muligt at afgøre hvilken ansvarsfordeling, der etableres i en specifik praksis. 
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overse tegn hos patienten på, at vedkommende ikke ”har det psykisk godt” (sygeplejerske 8) eller 

fysiske symptomer som enten lavt blodsukker eller ”en sort tå217” en del, hvilket følgende historie 

fra Horsens på forkant stiller skarpt på. 

 

10.4 Historien om blodtryksmanchetten 

En historie, som sygeplejerskerne i Horsens på forkant gentagne gange kredser om, er ”historien 

om blodtryksmanchetten”. En patient havde af Falck218 fået udleveret en for lille 

blodtryksmanchet i hjemmet. Det resulterede i, at de blodtryk, som patienten selv målte, blev af 

apparatet registreret som ’falsk’ høje, hvorefter patienten blev øget i blodtryksnedsættende 

medicin på et forkert grundlag.  Og, som sygeplejersken påpegede, da hun havde været 

indblandet i historien: 
”Nu kan du jo måske betragte den som en fortælling fra de varme lande. Men den gav mig 
meget at tænke på…. og den gjorde mig også ked af det. Jeg følte, at det var min skyld, at 
han blev fejlbehandlet. Men jeg var jo ikke den eneste, der var indblandet … ” 
(Sygeplejerske 7)   
 

Historien illustrerer, at andre og andet end sygeplejerskerne er blandet ind i telepraksis som 

aktører, og at denne ’indblanding’ er med til at skabe gråzoner i forhold til ansvar, når forskellige 

symptomer ikke kommer for dagens lys i telekonsultationen. For hvem eller hvad har egentligt 

ansvaret? Er det sygeplejersken for ikke at have uddybet patienten almentilstand? Er det patienten 

for ikke at have oplyst, at han har en ’sort’ tå? Eller er det det telemedicinske apparatur for ikke 

at have bragt et brugbart billede eller en ’forståelig’ lyd? Er det Falck, for ikke at have informeret 

ordentlig eller det lægerne på enten syghuset eller i almen praksis, for at have overdraget ansvaret 

til andre omsorgsmedarbejder, der så ’fejler’ på forskellig vis? For en af sygeplejerskerne er 

ansvarsplaceringen klar: 
”Jamen i sidste ende … hvis der skulle ske noget … så er ansvaret jo nok mit. Jeg ville nok 
også være rigtig god til at give mig selv skylden, hvis der skete noget” (Sygeplejerske 4) 
 

                                                
217 Senkomplikationen åreforkalkning betyder, at patienten har forøget risiko for koldbrand i fødderne. 
Det at overse ”en sort tå” anses blandt sygeplejerskerne som ”sløset” (Sygeplejerske 4), svarende til en 
negativ stempling af sygeplejerskens evne til omsorg. 
218 De ansatte hos Falck, som opsætter apparaturet og instruerer i brugen, har ikke som sådan en 
sundhedsfaglig baggrund, hvorfor det på daværende tidspunkt kunne være svært at se, hvorvidt en 
blodtryksmanchet var for stor eller for lille. Episoden resulterede i, at Falcks medarbejdere fik 
undervisning i det telemedicinske apparatur, blandt andet for at kunne udlevere det rigtige udstyr til 
patienterne.  
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Diskussionen i Horsens på forkant mundede ud i en konstatering af, at både mennesker og 

teknologi kan fejle og at sådanne fejl forekommer. Men hvor autoriserede omsorgsmedarbejdere 

er ansvarlige i forhold til egne vurderinger og tiltag, så kan teknologisk apparatur ikke klandres 

rent juridisk for manglende funktion (Pedersen 2017:8). Man kan betragte telepraksis som en 

’ansvarsgenerator’, hvor ansvar genereres, men ikke (i projektets tid) umiddelbart kan placeres 

nogetsteds. For selv om jeg tidligere i afhandlingen argumenterede for, at teknologier ’handler’ 

og indbyder til forskellige former for handling, så ligger ’aben’ rent juridisk placeret et andet 

sted. Pointen er, at sådanne fortællinger nemt kan blive ’varme’ (læs: kritiske), da kun mennesker 

juridisk kan drages til ansvar for handlinger i menneske-teknologi relationen (Ibid) og at 

teknologier, der ikke fungerer, altid refererer til den humane bruger. I dette tilfælde til 

sygeplejersken (Sundhedsstyrelsen 2017), da hun ligger inde med ansvar for eget virke og med 

forpligtende kompetencer til at anvende teknologi i praksis (se kapitel 3). Denne konstatering 

knytter an til undersøgelse af, hvordan den kompetente sygeplejerske skabes i selvsamme praksis, 

når de telemedicinske entiteter og menneskelig viden ikke altid fungerer efter hensigten. 

10.5 On and of: Hvad ’tænder’ sygeplejersken på? 

I forbindelse med et interview med to sygeplejersker havde jeg lige slukket min båndoptager ved et 

tydeligt tryk på knappen og en bemærkning om, at nu var optagelsen slut. Det afstedkom en 

diskussion om teknologier som IPhones, computere o.a., der alle betjenes med knapper og som ikke 

altid fungerer efter hensigten. En af sygeplejerskerne kommenterede, at ”det er jo ikke lige sådan 

noget, vi tænder på”. Bemærkningen blev fulgt af latter fra sygeplejerskerne, der så et billede for 

sig af en sygeplejerske med knapper, hvor hun kan tændes ’on’ eller ’of’. Billedet får lov til at stå et 

øjeblik, men det gav mig stof til refleksioner over, hvad der gør, at sygeplejersker vælger faget og 

hvilke relationer, der gemmer sig i de nye brugerroller og –perspektiver, som også sygeplejersker er 

underlagt. I det følgende vil jeg beskrive, hvordan sygeplejersken i nogle tilfælde ’tænder’ på, mens 

hun i andre tilfælde snarere ’tænder af’219 i telepraksis. 

219 Begreberne ’tænde af’- eller ’på’ noget kan sidestilles med de observationer, som den danske 
antropolog Ann-Katrine Soffer (f.år. ukendt) har gjort i forbindelse med undersøgelse af 
sygeplejerskestuderendes brug af simulationsdukker (i forbindelse med sengebad, hjælp i spisesituationen 
o.a.) i uddannelsen. De studerende er delvist tiltrukket af arbejdet med dukkerne, da de kan opnå
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10.6 Telepraksis: både ’on’ og ’of’ 

Det billede, som jeg indtil nu har tegnet af sygeplejerskernes omsorgsarbejde, både i relation til 

sygeplejeteori, i gængs ambulatoriepraksis og i telepraksis, viser sygeplejen som et 

omsorgsrelateret felt, hvor teknologier har en sekundær placering. Imidlertid er sygeplejerskerne 

(blevet) opmærksomme på, at de i stigende grad er nødt til at rette opmærksomheden mod de 

teknologier, de anvender i hverdagen og mod de implikationer, der ligger i brugen. Specielt 

teknologiske problemer og manglende erfaring med teleteknologien gør, at sygeplejerskerne i 

interviewene ekspliciterer, hvad de sætter højt i sygeplejen: 
”Jeg tror også, at det har været, fordi vi har været rigtig fokuserede på teknikken … helt 
vildt endda, det har vi jo været nødt til ….Men et eller andet sted, så er det jo ikke det, som 
sygeplejersker tænder på, vel… en generalisering måske, men det er jo ikke teknikken… 
det er jo mere de bløde værdier og relationerne og sådan noget (Sygeplejerske 4). 
 

Citatet refererer til den betragtning, som jeg har fremhævet i kapitel 3; at sygepleje generelt har 

fokus på omsorg og kun i mindre målestok på brugen af teknologier i sygeplejen. Hverken i 

sygeplejeteori på uddannelsen eller i klinisk praksis i sundhedssystemet (Hull Frich & Olesen 

2015:32, Hasse 2012:28). Det er med andre ord ikke på grund af teknologianvendelsen, at 

kommende sygeplejersker vælger uddannelsen (Wallace 2012:190), hvilket også kommer frem i 

flere af interviewene, hvor sygeplejerskerne fremhæver, at de for det første ikke er oplært i 

brugen af teleteknologien i Horsens på forkant. For det andet at de føler, at de ikke ’slår til’ i 

implementeringen af nye teknologier og at de føler skam over ikke at ’kunne’: 

”jeg kan ikke… kan du? … Jeg skal bede dem om at kode mig på igen. Det er helt flovt, men det 
kan jeg simpelthen ikke” (Sygeplejerske 7) 

 
”Jamen det er vel ikke flovt, fordi … vi er jo sygeplejersker… vi er jo ikke IT folk, så det skal 
bare fungere…” (Sygeplejerske 8) 

 
”(indigneret) Det skal bare ligge der, så man bare skal trykke på en knap og så skal den bare være 
der ….” (Sygeplejerske 7) 
 

Skyld og skam over ikke at kunne mestre de teleteknologiske entiteter går igen i 

sygeplejerskernes fortællinger og refererer til Deans tænkning om conduct of conduct og til 

                                                                                                                                                        
forskellige kompetencer ved brugen. Men de er også på sin vis frastødt af dukkerne og har svært ved at 
’tage dem alvorligt’, da de ikke er ’den ægte vare’ i relationen (Soffer 2012:179) 
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Foucaults tænkning om ’det frie subjekt’220 (Dean 2008:248) i den forstand, at sygeplejersken i 

projekt Horsens på forkant dels er fri til at ’gøre hvad hun vil’, qua de manglende ekspliciterede 

rollefordelinger. Men samtidig fordrer denne frihed, at hun leder sig selv hen mod opnåelse af 

nye kompetencer, der kan opveje hendes manglende viden om telepraksis.  

10.7 Kompetence i telepraksis 

Et begreb, der går som en rød tråd gennem sygeplejerskernes hverdag i telepraksis, er 

professionalisme: ”Det signalerer, at vi ved, hvad vi laver” (Sygeplejerske 4). At virke 

”professionel med styr på tingene” (Ibid) handler om at kunne fremstå som troværdig i patienter og 

pårørendes øjne. Og for at kunne fremstå professionel og troværdig skal hun kunne magte det, hun 

laver, hvilket kræver bestemte kompetencer i en given praksis. Men hvad vil det sige at være 

kompetent i telepraksis? Ifølge sygeplejerskerne handler det om at kunne tumle teknologien (også 

når den driller), at kunne skabe en relationen med patienten og at kunne få svar på relevante 

spørgsmål, som opstår gennem patientens subjektive redegørelser og sygeplejerskens objektive 

observationer, som grundlag for adækvate handlinger.  

Jeg inspireres her af den amerikanske filosof Tom Beauchamp (f. ukendt), hvis bog Philosophical 

Ethics: An Introduction to Moral Philosophy (1991) behandler begrebet kompetence. Beauchamp 

konkluderer, at vi kan være kompetente på forskellige måder. At være generel kompetent handler 

om at kunne begå sig i livet. At være specifik kompetent handler om at kunne begå sig i et område, 

hvor roller, opgaver og egentlige succeskriterier for de pågældende opgaver også er defineret.  

Beauchamp fremhæver, at begrebet kompetence til ’et eller andet’ altid efterfølges af spørgsmålet: 

til hvad? Begrebet er, med andre ord, bundet op på noget, som vedkommende er kompetent til 

(Beauchamp 1991:50). Det følgende eksempel handler om kirurgen som kompetent: ”He is a 

competent surgeon” i betydningen:  
” He is a surgeon and he can cut, use sutures, stich, give orders, and the like. These are abilities, that 
the surgeon either posesses or does nor possess and the criteria on the basis of which we say that the 
surgeon is competent” (Ibid:52) 

220 Med begrebet om det frie subjekt henviser Dean til en avanceret liberal styring (Dean 2008:246-250), 
indenfor hvilken den enkelte (her sygeplejersken) kan gøre hvad hun vil, jf. Horsens på forkants 
manglende ekspliciterede retningslinjer. En sådan ’frisætning’ fra ledelsesmæssige forventninger er 
imidlertid en utopi og i stedet disciplineres hun, gennem projektets forventning om en fornuftspræget 
adfærd og til hendes teknologiske kunnen til at påvirke patienten i retning mod en sundere livsførelse. 
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Beauchamp fremhæver forskellen på at have kompetence til eller at have kompetence i221 noget. I 

en normativ tænkning er sygeplejersken kompetent til at ’kunne’ alle dele af sygeplejen, inklusive 

at anvende socioteknisk apparatur. Hun er, i kraft af sin uddannelse, kompetent til at arbejde med 

teknologi, hvilket formelt gør hende i stand til at udføre opgaver, hvor sociotekniske entiteter er 

involverede. Pointen er, at sygeplejerskerne i Horsens på forkant ’på papiret’ er kompetente til at 

udføre telemedicinske konsultationer, men at de snarere ser sig selv som kompetente i 

telekonsultationerne. Den manglende fornemmelse af kompetence gør, at en del af sygeplejerskerne 

selv fremdrager den amerikanske sygeplejeforsker Patricia Benners (f. 1942) teori om 

sygeplejefaglig kompetenceudvikling fra novice til ekspert (se kapitel 7 og Benner 1995:21, 47) i 

forhold til beskrivelse af egne færdigheder i telepraksis. I teorien er novicen nybegynderen uden 

formelle eller praktiske kompetencer, mens eksperten er i besiddelse af kompetencer, der rummer 

”et intuitivt greb om enhver situation”.  

I Horsens på forkant er der konsensus blandt sygeplejerskerne om, at de er novicer i forbindelse 

med anvendelse af de telemedicinske entiteter, hvilket kolliderer med den enkeltes forståelse af sig 

selv som den vidende og kompetent professionelle, som hun gerne vil fremstå som hos patienten, 

når denne søger hendes mere-viden i situationerne. Sygeplejerskernes fornemmelse af sig selv som 

novicer bunder for det første i, at der i Horsens på forkant som nævnt ikke er definerede mål222 for 

telekonsultationen, som sygeplejersken kan læne sig op ad i bestræbelserne på at skønne og tage 

beslutninger. For det andet, at den enkelte sygeplejerske har arbejdet med det telemedicinske udstyr 

på eget kontor og ikke udvekslet erfaringer med kolleger om det at udføre en telemedicinsk 

konsultation. For det tredje i den manglende undervisning223 i brugen af det telemedicinske 

apparatur. Den manglende undervisning medfører, at sygeplejerskerne betegner telepraksis som en 

                                                

221 At være kompetent i indikerer, at personen er sat til at udføre en opgave i en konkret situation, uagtet at 
personen ikke har formelle kompetencer til at gøre det. Et eksempel på at være kompetent i noget, er 
admiralen i operetten ’Pinafore’ (oftest spillet af Kgl. skuespiller Jørgen Reenberg). Admiralen er indsat 
til at styre den danske flåde uden formelle kompetencer til at varetage opgaven og er derfor ’til grin’ i sit 
embede. 

222 Som nævnt er de eneste mål i telepraksis, at sygeplejersken skal huske at spørge ind til, hvorvidt 
patienten overholder KRAM faktorerne.  
223 Enkelte nøglepersoner fra de tre specialer har modtaget undervisning i Horsens på forkant, men det har 
ikke været sådan, at sygeplejerskerne har været ’rundt i landet’ for at høste teoretisk og ’hands-on’ 
erfaring i andre telemedicinske projekter. Eller har arbejdet dybdegående med en prøvemodel inden 
ibrugtagning i projektet. 
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trial and error proces, hvor aktørerne forsøger sig med det, de mener kan være gavnligt i 

situationen.  

10.8 Telepraksis som trial and error proces 

I projektets løbetid har sygeplejerskerne beskrevet det at kommunikere via skærmen som trial and 

error224 øvelse, hvor sygeplejersken arbejder med teknologien, der ikke nødvendigvis ’opfører sig’, 

som hun ønsker det: 
”… Og nu skal jeg lige trykke mig ind på den computer der … og nu skal jeg trykke mig ind på 
den Hot Spot der… og Gud, hvordan er det lige, man gør … og vi skal også lige have den næste 
patient, han kommer kl. det og det… Og … åh nej, det når jeg ikke … og nu kommer det forkerte 
billede frem ….. men hvis jeg trykker her, så kan der være, det kommer …..” (Sygeplejerske7) 
 

Som det kan læses i citatet, så er der mange funktioner og knapper at trykke på, når sygeplejersken 

arbejder i Horsens på forkant. Og samtidig sidder patienten på den anden side af skærmen og 

venter på, at hun får ’styr på det’. Sygeplejersken beskriver i citatet, hvordan hun prøver knapper af 

i HotSpottet. ”Og”, når de gav det ønskede billede eller de ønskede værdier som grafer, ”så ved jeg 

det til næste gang”. Fordelen ved selv at finde ud af hvordan tingene virker er, ifølge 

sygeplejersken, at hun ikke bruge tid på at finde andre til at forklare systemets funktion. Og at hun 

samtidig slipper for at blive udstillet som mindre vidende om teknologi. På forespørgsel om, 

hvorvidt undervisning eller udveksling af erfaring har været på banen sygeplejerskerne imellem, er 

svaret, som nævnt, nej. Ambulatoriesygepleje er i forvejen det, som karakteriseres som  
” … en ensom beskæftigelse. Vi ses i pauser og til møder, men vi arbejder jo ellers ikke 
sammen…… så det kan nogen gange være svært at få diskuteret, hvad jeg selv og de andre oplever. 
Specielt når vi får ny teknologi som den her” (Sygeplejerske 2)  
 

En sådan ’ensom’225 tilgang til sygeplejen bidrager ikke til fælles refleksion over teknologiske 

problemer eller hvordan man ’slår igennem’ via skærmen. Og ensomheden er, for en del af 

                                                
224 Trial and error begrebet kommer fra computerverdenen, hvor det at handler om at prøve sig frem for 
at nå et mål. Der hvor der først klikkes på ’ja’ og det ikke virker, så klikkes på ’nej’ næste gang. Trial and 
error kan derfor resultere i ”planløs aktivitet, fordi brugeren ikke har overblik over situationen og ikke har 
nogen meningsfuld forestilling om, hvordan målet nås” (Gyldendals Store Danske 2016).  
225 Der er på ingen måde tale om, at sygeplejersken ser sig selv som ’offer’ for ledelsens ambition om 
anvendelse af telemedicin. Sygeplejerskerne er generelt med på ideen og yderst loyale over for projektet. 
Så loyale, at de ofte pointerer, at ”nu skal projektet jo ikke forstås som negativt” i interviewene. 
Sygeplejerskernes loyalitet korrelerer med Foucaults tænkning om, at accepten af magtudøvelsen skyldes, 
at den også bidrager med noget, som den enkelte ønsker; magten er derfor ”ikke kun begrænsende eller 
undertrykkende, den gennemsyrer ting, den skaber nydelse, former viden, producerer diskurs” (Signild 
Valgårda, 2000 s.14). 
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sygeplejerskerne, med til at skabe usikkerhed om, hvorvidt hun ’gør’ telepraksis godt nok. Jeg vil i 

det følgende uddybe, hvordan følelser som for eksempel afmagt spiller ind i telepraksis, når 

sygeplejersker og patienter er involverede i telepraksis. 

 

 

10.9 Følelser i telepraksis: det bankende hjerte og de våde håndflader 

Trial and error tilgangen har, sammen med Learning-by-doing og det telemedicinske apparaturs 

svingende kvalitet i projektets opstart, ikke været uden konsekvenser for nogle af sygeplejerskerne, 

der beskriver, hvordan fysiologiske reaktioner som våde håndflader og bankende hjerter er 

fænomener, der dukker op i forbindelse med anvendelse af de telemedicinske entiteter. Også i lang 

tid efter, at systemets IT infrastruktur og billedkvalitet var begyndt at fungere efter hensigten: 
”Det, der har været dilemmaet, det har været elektronikken og det har altid været med en vis 
hjertebanken og ”fungerer det nu”. Det har været mange nye elementer at forholde sig til og det 
har ikke været mulighed ligesom for at dvæle i det og sige, at ”nu, nu kan du det her”. Man kan 
ikke nå at fordybe sig. Ved at der hele tiden bliver bygget ovenpå, så kan jeg da godt mærke, at så 
får jeg det sådan ”åh, kan jeg nu finde ud af det og fungerer det nu… og hvordan var det nu lige, 
at jeg skulle finde ud af de her ting” (Sygeplejerske 5) 
 

Andre følelser226, der har været udtrykt af sygeplejerskerne, er glæde, vrede og irritation, alt efter 

hvordan systemet har virket og alt efter, hvorvidt telepraksis har kunnet tilvejebringe de 

nødvendige informationer og relationer. Glæden kommer specielt frem, når teknologien virker, 

relationen er der og både patient og sygeplejerske får svar på det, de finder vigtigt: 
”Den sidste, det var en ung kvinde, GDM227 og det var hendes første konsultation, og det var en 
vældig positiv oplevelse, som… jeg kunne forberede mig riiigtig meget på hendes blodsukre og 
hvordan havde de egentlig ligget i tiden forinden. Jeg kunne forberede mig på, at hvor var det lige 
præcist, at jeg studsede over noget, frem for, at når de kommer ind ad døren, så tager man dem 

                                                
226 Som nævnt tidligere i afhandlingen er ’det indre’ i mennesket ikke noget, ANT beskæftiger sig med. 
Astrid Jespersen (2007) opererer ganske vist med en ANT analyse af følelser i lægekonsultationer ud fra 
en ’følelseskoreografisk’ vinkel, men jeg finder vinklen for stiliseret til at kunne beskrive menneskers 
følelser i telepraksis ud fra den.  I det hele taget kan man sige, at STS forskningen generelt ikke 
beskæftiger sig med følelser (det indre) på trods af, at de så afgjort er til stede, når mennesker og 
teknologier spiller sammen i praksis. Og på trods af, at det manglende indre kan ses som er brud på ANTs 
løfte om symmetri i alle vinkler. Det vil dog føre for vidt at inddrage forskellige (eksempelvis andre 
sociologiske) vinkler på følelser i afhandlingen, så jeg vil her ’nøjes’ med at konstatere, at følelser er til 
stede i rigt mål i telepraksis. Og at følelser er en undersøgelse værd i forskellige sociomaterielle 
praksisser. 
227 GDM er graviditetsdiabetes (eller forstadier til sygdommen) som patienten får konstateret under 
svangerskabet. Patienten bliver bedt om at gå hjem og ”ændre livsstil” ~ at tabe sig, da lavere vægt 
korrelerer med lavere blodsukker. Og ofte er patienten meget motiveret for livsstilsændringen, da 
tilstanden ellers kan gå ud over det ventede barn.   
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lige i situationen … og så kan der godt være enormt mange ting, der fylder. Jeg kunne forberede 
mig på, hvad vi i hvert fald skal omkring… og jeg havde både journalen og de der blodsukre, så 
kontakten med hende…. Systemet fungerede rigtig godt og det gled rigtig fint. Så det var lige 
hende… hun var glad og det var lige præcis det, at vi skulle have fokus på … og at vi kunne få 
alle oplysningerne, der var nødvendige til at holde fokus på, at hun kunne gå videre i livet ….” 
(Sygplejerske 5) 

Citatet indrammer en patient, der får de svar, hun øjensynligt er kommet efter. Og en glad 

sygeplejerske, der forbereder sig gennem data, der er til stede i et system, der fungerer. 

Fælles for sygeplejerskerne er, hvilket også afspejles i Case 3, at de snarere underspiller end 

overspiller følelser i telepraksis. Eksempelvis når det telemedicinske apparatur ikke fungerer, er 

sygeplejersken upåvirket i kontakten med patienten, men viser sig vred og irriteret på systemet, når 

hun ikke er ’på skærmen’ med patienten. ”For”, som en af sygeplejerskerne fremhæver: ”det skal jo 

ikke gå ud over patienten, at det ikke virker eller at vi ikke kan finde ud af det” (Sygeplejerske 6). 

At sygeplejerskerne ikke mener, at de kan finde ud af at anvende det telemedicinske apparatur, er 

med til at skabe usikkerhed på og i rollen som bruger, hvilket den kommende historie afspejler:  

10.10 Telepraksis’ implikationer - magt og afmagt 

En sygeplejerske fortalte i et interview historien om, hvordan de data, som hun skulle sende til en 

patient i en mail, på grund af en systemfejl blev spredt til alle patienter og sygeplejersker i Horsens 

på forkant. Og at sygeplejersken efterfølgende måtte bruge lang tid på at rede tråden ud med både 

patienter, sygeplejersker og teknikere: 
”Ja … og der er nok derfor, at jeg lyder negativ omkring det her … fordi jeg har oplevet ting, som 
jeg synes er store fejl…. Og jeg hader at gøre en fejl … (latter) … så er det nok til, at jeg siger 
nej…. Og jeg var så vred, at jeg tænkte, at nu går jeg op til vores afdelingssygeplejerske og siger, 
at nu vil jeg ikke være med i det her mere. Det gjorde mig så ked af det og det tog mig så lang tid 
at få redet ud igen … at den var havnet hos alle sammen… og få den bremset igen” 
(Sygeplejerske 7) 

Sygeplejersken beskrev sin fornemmelse af inkompetence og at hendes inkompetence blev 

udstillet til hele Horsens på forkant. Samtidig beskrev hun, hvordan hendes autoritet over for 

patienten blev undergravet. Begrebet autoritet er nært beslægtet med begrebet professionalisme, 

der som nævnt refererer til sygeplejerskens professionsidentitet (Wackerhausen 2002:123) og 

kompetencer. En sådan rolle som mindre-vidende peger hen på en ny rollefordeling mellem 

sygeplejerske og patient, idet man kan sige, at rollerne ikke er udstukket på forhånd, men skabes i 

de forskellige situationer i telepraksis. 



 210 

 

Krav til blandt andet fælles undervisning og rundbordsdiskussioner med de forskellige brugere, 

er, sammen med spørgsmål om, hvad og hvordan telemedicin skal bruges, efter projektets 

afslutning, med i en form for ’statusevaluering’ af projektets proces. Også spørgsmål om, hvem 

der skal/kan inkluderes, hvad telemedicin skal erstatte (er telemedicin et tilbud blandt mange eller 

er det tilbuddet?) er med i sygeplejerskernes overvejelser omkring fremtidens telepraksis. 

Diskussionerne blandt sygeplejerskerne stiller skarpt på projektets processuelle konstruktion med 

konstante tilblivelses- og ændringspotentialer. Og samtidig refererer spørgsmålene til Latours 

betragtning (som er uddybet i kapitel 2) om, at ”teknologiens videre skæbne er lagt i hænderne på 

brugerne” (Latour 1989:87-98, Hull Frich & Olesen 2015:29) i den forstand, at det er op til 

brugerne, hvorvidt og hvordan telepraksis skal anvendes og hvordan dens fremtid former sig i den 

pågældende praksis. Dette leder frem mod en videre undersøgelse af magtens konstruktion i 

telepraksis i relation til, hvordan sygeplejerskerne og telepraksis gensidigt skaber hinanden i et 

magtperspektiv (Latour 2005:87,89).  

 

10.11 Magt og modstand i telepraksis  

Anvender man Foucaults perspektiver på magt, er det relevant at fremhæve, at ”hvor der er magt, er 

der modstand” (Otto 2004:10, Martinsen 2013:132). En sådan modstand (modmagt) kan defineres 

på flere måder, men den handler ikke nødvendigvis om modstand som åbenlys tilstedeværelse ’på 

barrikaderne’, men snarere som en modstand mod det at blive formet af normerne i bestemte 

praksisser (Ibid).  

I Horsens på forkant handler modstanden hos sygeplejerskerne blandt andet om projektets stramt 

definerede inklusionskriterier, der ikke umiddelbart levner plads til, at sygeplejersken kan fortolke, 

hvem der skal inkluderes (eller ekskluderes) i projektet. Det betyder, at sygeplejerskerne ikke 

mener, at de umiddelbart kan imødekomme patienternes behov for individuel vurdering om, 

hvorvidt deltagelse er ’det rigtige’ for patienten.  

Så for at få mulighed for en sådan individuel vurdering, er det nødvendigt for sygeplejerskerne ”at 

rykke om, tilpasse og indordne” (Hasse & Wallace 2014:88, Moser & Pols 2010:3), sådan som 

jeg beskrev det i kapitel 3 omkring omsorg og skabelse af det gode liv for patienten. Og for at 

illustrere, hvordan sygeplejerskerne gør dette i Horsens på forkant, vil jeg introducere begrebet 

fiflen (Tinkering) som et frugtbart begreb, der betegner den tilpasning af forskellige virkemidler, 
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’de forhåndenværende søms princip’, som både sygeplejersker (og patienter) benytter sig af for at 

gøre telepraksis overkommelig (Pols 2012:76, Mol, Langstrup 2014:228-9, Moser & Pols 2010).  

10.12 Fiflen i telepraksis 

Inklusionskriterierne (Se Bilag 1) er en vigtig rettesnor i diabetes telepraksis. De beskriver, hvordan 

sygeplejersken skal inkludere (eller ekskludere) patienter i projektet. Og hvad sygeplejersken skal 

fokusere på i telekonsultationen: 
”Blodtryk, vægt, blodsukker og injektionsteknik. Samtale omkring livsstil og mestring, KRAM 
faktorer og forholdsregler ved sygdom og indtagelse af alkohol – alt efter patientens aktuelle 
situation” (Inklusionskriterier, diabetes. Horsens på forkant 2014).  

I flere af interviewene fremgår det, at sygeplejerskerne ikke nødvendigvis anvender 

inklusionskriterierne i det daglige arbejde. Ikke fordi de er indarbejdede og derfor er ’i 

baggrunden’, men snarere fordi sygeplejerskerne ’bøjer’ kriterierne, så det passer ind i hverdagens 

praksis228. Så i stedet for at bruge inklusionskriteriernes bestemmelse om, at patienterne skal 

spørges om deltagelse, anvender sygeplejerskerne deres kendskab til patienterne i en individuel 

vurdering. Og i de tilfælde, hvor sygeplejersken ikke anser telemedicin som en gangbar løsning, 

undlader hun at spørge patienten om inklusion: 
”Ja .. det er ens egen lille lommefilosofi…. Der sidder den her patient, og hvor har jeg det så fra… 
det er en fornemmelse … lige præcis de patienter, du sidder med (henvendt til sygeplejerske 2)… 
jeg ville være så ked af, hvis de blev tilbudt tele og røg i den gruppe, for jeg tror simpelthen, at så 
mister vi dem helt … de er bare ikke på computeren kl.11 d. 10.3 … der tror jeg, at vi mister dem, 
hvis vi kører tele på dem…” (Sygeplejerske 1) 

En omgåelse af de fastlagte kriterier kan tilskrives sygeplejerskens forsøg på at tilgodese patienten 

bedst muligt ud fra hendes viden om den enkelte patient og dennes kompetencer. En viden, der er 

med i skønnet om, hvorvidt patienten kan profitere af deltagelse i projektet, eller hvorvidt patienten 

”vil have bedre af at få en fysisk tid i ambulatoriet og blive holdt i kortere snor” (Sygeplejerske 5). 

Fiflen kan ses som en kreativ proces, hvor sygeplejersken indpasser ’det generelle’ til ’det 

individuelle’ for at få helheden til at fungere gennem en form for ’fusken’ med forskellige 

228 Den franske filosof Michel de Certeau (1925-86) beskriver (1984:39) fifleriet som en måde at 
arrangere hverdagen på, hvor mennesket gennem forskellige manipulerende strategier bearbejder 
omgivelserne, så de passer ind bestemte situationer. Ifølge Certeau er fiflen en strategi, der ’går under 
radaren’ hos sanktionerende aktører (ibid), når den udføres af den enkelte. Certeau refererer her til 
Foucaults betragtninger om, at taktik og magt ikke nødvendigvis refererer til magtfulde aktører, men 
ligeså vel er ’i hænderne på’ den ’mindre’ stærke aktør (Ibid:37).  
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muligheder og strategier for handling (Pols 2012:76). Med det i mente er det nærliggende at 

undersøge hvilken rolle sygeplejersken har i telepraksis: 

 

10.13 Sygeplejersken i telepraksis: fusker, tusindkunstner eller altmuligmand? 

En anden måde at beskrive brugen af ’det forhåndenværende’ og ’det, at få helheden til at fungere’, 

refererer til den østrigske sociolog Karin Knorr Certina, der gennem sit studium af 

forskningsprocesser fremhæver, at forskere altid står i en ubestemmelighedssituation, hvor ’næste 

skridt’ i forskningsprocessen ikke er forudbestemt. (Knorr Certina 1981). Knorr Certina anvender 

begrebet bricolage, som (bedst) kan oversættes med ’sammenflikning’, eller ’fusken’ (fiflen med 

noget) til at beskrive, hvordan forskere bearbejder og finder mening med netop deres data. 

Undersøgelse af begrebet havner på, at den der udfører bricolage er en bricoleur, hvilket 

konnoterer med begreber som ’hobbyfusker’, ’altmuligmand’ eller ’tusindkunstner’ (Olesen 

2001:248). 

 

Kan man betragte sygeplejersken for ’fusker’ i telepraksis, når hun omgår inklusionskriterierne? 

Kun i den forstand, at det at ’fuske’ refererer til, at noget mindre godt fungerende omformes til 

noget mere håndgribeligt og konkret fungerende i situationen. Jeg ser snarere sygeplejersken som 

en bricolør i betydningen ’tusindkunstner’ eller ’altmuligmand’, hvis arbejde korrelerer med 

forskellige ubestemmelighedssituationer, hvor hun skal finde mening i telepraksis, hvilket det 

følgende uddrag fra interview beskriver:  

”Jeg skulle have en telepatient. Og jeg gik ind fra morgenstunden for at se, hvordan data 
var. Men det er sådan, at jeg har en monitor på mit kontor, hvor jeg har Hot Spottet 
liggende på mit skrivebord, men der kunne jeg ikke være, for der sad en sygeplejerske og 
skulle tjekke de akutte data… så jeg var rundt på alle kontorerne, men det er åbenbart en 
personlig kode, man logger sig på med, så jeg kunne ikke få det frem og håndværkerne var 
der og skulle skille en reol ad, så det endte med, at jeg måtte ringe til patienten og indtale 
en besked på telefonsvareren, at det ikke kunne lade sig gøre der kl. 10.30, hvor vi havde en 
aftale…. Så jeg ringede på telefonen i stedet, men det var svært, for vi skulle snakke 
insulinpen…. Der er meget, der skal ligge lige for, for at det bliver nemt…” (Sygeplejerske 
8) 

 
Samlet set finder jeg begreberne frugtbare i beskrivelsen af, hvordan sygeplejerskerne, gennem 

improvisation, viden og handling, forsøger at dreje telepraksis frem mod noget meningsfuldt og 

brugbart. Jeg vil derfor inkludere begreberne i den videre beskrivelse af skabelsen af telepraksis, 

sygeplejerske og patient, eksempelvis hvor sygeplejerskerne arbejder med KRAM faktorerne i den 
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motiverende samtale.  

 

10.14 KRAM faktorerne og den motiverende samtale 

Den motiverende samtale er et begreb, som gennem de sidste 10 år har været med i 

Sundhedsstyrelsens ’værktøjskasse’ i relation til ændring af ”risikopatienters livsstil”. Samtalen 

skal som sådan munde ud i en sundhedsmotiverende adfærd og har til hensigt  
”at eliminere adfærdsformer, som ikke kan kaldes “sunde” i medicinsk forstand såsom 
rygning, dårlige kostvaner, manglende motion, alkoholmisbrug etc. og som måske retteligt 
burde betegnes: “Risikoadfærd” (Sundhedsstyrelsen 2000:8). 
 

Men hvordan ’spænder det af’, når sygeplejersken anvender den motiverende samtale i 

telepraksis? I mine observationsstudier er det tydeligt, at telepraksis er med til at ændre 

sygeplejerskens muligheder for at ’trænge igennem’ i forhold til at tage elementer op i den 

motiverende samtale229, hvor ændring frem mod en mere hensigtsmæssig adfærd er i fokus. For 

hvor sygeplejersken før ”har kunnet kigge patienten dybt i øjnene” og hvor ”han sidder og sveder 

i konsultationen” (Sygeplejerske 5), så er afstanden større mellem sygeplejersken og patienten og 

dennes ’samvittighed’ gennem skærmen. Fornemmelsen af manglende gennemslagskraft 

refererer, ifølge sygeplejerskerne, til skærmens medierende tilstedeværelse: 
”Men sådan rent kommunikativt, der vokser vi jo alle sammen. Men ind imellem, så er man altså 
nødt til at svinge pisken… man er nødt til ind imellem at sige ”stop… her er grænsen” og løfte 
pegefingeren. Og der kan jeg da godt tage mig selv i, at når jeg bruger den mere konfronterende 
kommunikation … at bagefter, så har jeg lagt hånden på skulderen… og så bløder jeg den op på 
den måde… uden budskabet så forsvinder helt. Og det kan jeg simpelthen ikke i 
telekonsultationen… også fordi jeg jo ikke kan se ham direkte i øjnene … jeg ved simpelthen 
ikke, hvordan jeg skal gøre det … Jeg kan godt se mig selv… at jeg trækker mig i stedet for” 
(sygeplejerske 5) 

 

I uddraget fortæller sygeplejersken, at hun, i stedet for at fortsætte med den motiverende samtale 

i telekonsultationen, trækker sig fra videre diskussion af patientens uhensigtsmæssige levevis. En 

sådan ’trækken sig fra’ konfrontationen åbenbarer en divergens mellem projektets intentioner om 

                                                

229 Samtalemodellen anvendes i stor stil i det danske sundhedssystem, men ifølge Vallgårda er der ikke 
nogen studier, der kan dokumentere, hvorvidt adfærd rent faktisk ændres eller, hvis den endelig blev 
ændret, hvorfor det så skete (Vallgårda 2003:117). Den motiverende samtale refererer til de amerikanske 
psykologer William Miller og Stephen Rollnick, der definerer samtalen som en ”klientcentreret, styrende 
metode til at fremme indre motivation til forandring ved at udforske og afklare ambivalens” (Miller & 
Rollnick 2004:47)  
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at ruste patienten til at klare sig selv bedst muligt (se kapitel 4) og den virkelighed, som udspiller 

sig i telepraksis, hvor sygeplejersken ikke mener at kunne formidle sit budskab til patienten på 

’overbevisende’ måde.  

 

At kunne ’overbevise’ 

(motivere) patienten på 

forskellig vis, ligger i det, som 

Kari Martinsen betegner som 

svag paternalisme (Martinsen 

2006:154). Når paternalismen af 

Martinsen betegnes som svag, 

skyldes det, at den ’blidt’ 

hjælper med til eksempelvis at 

føre patienten frem mod for 

eksempel en mere 

hensigtsmæssig livsform ”til den andens (patientens) bedste” (Overgaard 1997:21-22). Den svage 

paternalisme230 bygger på tanken om, at relationen mellem sygeplejerske og patient er 

asymmetrisk i den forstand, at sygeplejersken er mere-vidende og derfor den, der sætter 

dagsordenen for det, som er fagligt relevant og opnåeligt i mødet.  (Martinsen 1989:76).  

Imidlertid slår den svage paternalisme ikke nødvendigvis til i telepraksis i den forstand, at 

sygeplejersken kan sige at lykkes med forskellige former for overtalelse, hvilket også er tilfældet 

i case 2, hvor patienten ikke er ’modtagelig’ for livsstilsændringer.  

 

Denne komplekse tilgang til magt og magtrelationer giver et fingerpeg om, at telepraksis ikke 

’lader sig nøje med’ sygeplejefaglig autoritet og svag paternalisme, men at patienten, medieret af 

skærmen, transformeres frem mod en ny rolle. Og at denne rolle rummer forskelige muligheder 

for modmagt, hvilket jeg vil uddybe i det kommende kapitel. Men modmagten er ikke kun hæftet 
                                                
230 Martinsen kalder svag paternalisme for balanceret gensidighed (Martinsen 1989:72), hvilket står i 
modsætningsforhold til begrebet stærk paternalisme, der inkluderer en stærkere form for magt i relationen. 
Eksempelvis overdreven sentimentalitet eller manglende indføling, hvilket ikke kun påvirker relationen 
mellem patient og sygeplejerske, men også gør, at patientens behov risikerer at blive overset (Ibid). At 
telepraksis ikke ’lader sig nøje’ skal ikke forstås sådan, at sygeplejersken skal tage drastiske midler i brug, 
men snarere, at patienten gennem telepraksis får mulighed for ar undvige den svage paternalisme.  

 
Figur 10: Svag paternalisme i telepraksis 
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til de menneskelige aktører i telepraksis. Også teknologiske entiteter byder ind med virkninger, 

der i et magtperspektiv er med til at forme telepraksis. Det følgende afsnit er derfor stedet, hvor 

telepraksis’ entiteters bidrag til magt og modmagt i Horsens på forkant vil blive undersøgt. 

10.15 Magt og modmagt: ’modteknologier’ i telepraksis 

Mange forskellige analytikere har gennem tiden undersøgt hvordan magten distribueres i 

sundhedspraksis (Villadsen 2008:9). I Foucault tænkning ligger magten som nævnt ikke hos 

nogen eller noget, men er placeret der, hvor aktørerne lader den placere (Foucault 1980:89). En 

sådan forståelse gør det interessant ikke kun at undersøge, hvem eller hvad, der er i besiddelse af 

magten, men også hvordan magten virker. Jeg introducerede i kapitel 5 begrebet med-

teknologier, eksempelvis telefoner, insulinpumper eller -penne, som en form for 

stabiliseringsmedhjælpere i telepraksis. Men telepraksis er ikke foldet med velvillige teknologier, 

der alle lever op til drømmescenariet om samarbejde eller hensigtsmæssig funktion. I den 

forbindelse er det produktivt at fastholde Foucaults tænkning om, at magt producerer modmagt 

(Otto 2002:9), og jeg vil derfor introducere begrebet modteknologier i telepraksis. 

Modteknologier skal forstås som teknologier, der ’yder modstand’ og transformeres til andre 

funktioner end de tiltænkte, når de foldes ind i en konkret praksis. Men hvor medteknologier er at 

sammenligne med stabiliseringsmedhjælpere (Latour 2008:145), er modteknologier at 

sammenligne med en form for ’sabotage’ af en ellers tiltænkt stabiliseret situation.  

10.16 Telemedicinsk utroskab 

En sygeplejerske betegner det, at systemet gør uventede manøvrer som en form for ”utroskab” 

(sygeplejerske 5). Hun mener, at hun gør, hvad hun kan, men at systemet ikke leverer varen eller 

afgørende ’springer fra’, netop som hun skal bruge forskellige informationer via systemet. Systemet 

er, i hendes perspektiv, ikke til at stole på og denne ’systemiske utroskab’ er en af de faktorer, der 

sammen med usikkerhed om egne evner til at takle teknologien er med til, at sygeplejerskerne har 

svært ved at ’tage systemet til hjertet’ og oversætte det til ’noget’, der med fordel kan anvendes i 

kontakten til patienten. 

At tage systemet til sig og tage ejerskab til selve projektet er temaer, som sygeplejerskerne på 
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forskellig vis diskuterede med hinanden i interviewene. Begrebet ejerskab er med til at åbne for 

diskussionen af de magtkonstruktioner, der skabes, når en teknologi som telemedicin med 

vidtforgrenede netværk implementeres i en ellers defineret praksis. På den ene side er 

sygeplejerskerne tiltrukket af det at være med i projektet (det er spændende, giver prestige og 

indsigt) og på den anden side frastødt af det (det giver mere arbejde, udfordrer viden og 

færdigheder og fungerer ikke nødvendigvis efter hensigten). En sådan ambivalens kan på flere 

områder tilskrives projektets konstruktion med learning-by-doing som handletilgang. En 

handletilgang, som sygeplejerskerne vejer og finder for let: 
”Hvis vi havde vist det, vi ved i dag … den proces, vi skulle igennem, da vi skulle lære at bruge 
det, så havde vi nok stillet nogle andre krav…. Så havde vi været mere konkrete i, hvad vi ville 
være med til og hvad vi ikke ville være med til … og at vi skulle have haft noget undervisning…” 
(Sygeplejerske 5). 

Det er her vigtigt at pointere, at det telemedicinske projekt Horsens på forkant ikke er blevet til på 
sygeplejerskernes foranledning: ”Det er jo sådan set ikke os, der har ønsket det her …. Det blev lagt 
på, at vi skulle. Så vi har jo ikke nået at forholde os til, hvad det betyder for os, det her” 
(Sygeplejerske 5). En sådan form for ’magtfraskrivelse’ refererer til, at sygeplejerskerne ikke 
nødvendigvis identificerer sig med projektets intentioner om telepraksis’ entiteter som 
”velfungerende, praktiske og brugbare” (Falkenberg et al 2016:8) samt at sygeplejerskerne som: 

”deltagerne i OPI-aftalen er drevet af en gensidig forpligtelse, risikovillighed, åbenhed om 
forretningsmodeller og stor interesse i at udvikle det telemedicinske felt. Der har været stor vilje til 
samarbejde og læring” (Ibid:8)  

Pointen er, at sandsynligheden for at sygeplejersken tager ejerskab til et projekt, falder 

proportionalt med organisationens grad af ’pålæg’ i forhold til medarbejdernes deltagelse i 

projekt Horsens på forkant. Og at sådanne pålæg er med til at skabe modstand blandt 

sygeplejerskerne, specielt fordi pålæg som Horsens på forkant er med til at øge antallet af 

opgaver, som sygeplejerskerne skal udføre, hvilket jeg vil uddybe i det følgende afsnit. 

10.17 Telepraksis: dobbelt arbejde og distribueret magt 

En anden måde at ’sabotere’ hverdagens praksis på går, som nævnt, gennem det dobbelte arbejde, 

her dokumentation af den udførte sygepleje i Horsens på forkant. Dokumentationen foregår i 

HotSpottet og bidraget til, at alle aftaler og handlinger kommer ’ned på papir’, så både 

sygeplejerske, patient, læge o.a. med legal rettighed til patientens data kan se, hvad der er aftalt og 
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gjort i telepraksis. Imidlertid kan HotSpottet og den almindelige elektroniske patientjournal som i 

HeH som nævnt ikke ’snakke sammen’. Det betyder, at alle tiltag skal gen-dokumenteres, da 

sygeplejersken ligeledes er forpligtet til at dokumentere alle tiltag i journalen: 

”Noget af det er rigtig negativt …. Og sådan er det jo så ved telemedicin… det er det der 
dobbeltbogholderi, ikke også. Først så skriver jeg til patienten… bumbumbum … så skal jeg ind 
og skrive i journalen bagefter … bumbumbum… Det er både tidskrævende og der er rigtig mange 
fejlmuligheder i det. Og der ville jeg da gerne ønske mig, at på sigt ville det være noget, man kan 
bruge … den telemedicinske konsultation, også den skriftlige… men at det så bon’ede ind i 
journalen, så det på samme måde blev et dokumentationsredskab…. (Sygeplejerske 6) 

En sådan gen-dokumentation er ikke uden risici, da dokumentation som ’dobbelt konfekt’ er 

medvirkende til, at tiltag og aftaler glemmes eller, omvendt, får lov til at stå ved magt for længe, på 

trods af, at aftalen ikke længere er gyldig231.  Flere sygeplejersker betragter derfor dokumentation i 

HotSpottet som både risikofyldt og tidrøvende, da det tager lang tid at udføre mellem 

konsultationerne. Jeg øjner (også) her en manglende kongruens mellem systemets funktion og den 

vision, som ligger i Horsens på forkant i form af værditilvæksterne (se kapitel 5):  

2. At skabe øget kvalitet i sundhedsydelserne og  

4. Håndtere den stigende sundhedsbelastning med bestående ressourcer 

Den manglende kongruens giver anledning til bekymring hos sygeplejerskerne, som ikke mener 

at telepraksis nødvendigvis også er garant for ’øget kvalitet i sundhedsydelserne’, når telepraksis 

samtidig indeholder øget risiko for at begå fejl. Vel at mærke fejl, som falder tilbage på 

sygeplejersken og ikke på de anvendte dokumentationsteknologier. At telepraksis fungerer som 

’tidrøver’, har jeg tidligere argumenteret for (se kapitel 5), og et sådan ’tidsrøveri’ gør, at det kan 

være svært for sygeplejersken at nå opgaverne på normeret tid. Den normerede tid på 30 

minutter, som er sat af til telekonsultationen, er dermed en magtbærende faktor, som 

sygeplejerskerne skal rette sig efter, for at få ambulatoriepraksis til at hænge sammen. Magten er 

dermed distribueret i telepraksis og i et Governmentality perspektiv kan man sige, at magten ikke 

ligger placeret hos dem, som umiddelbart tænkes ind som ’magt-havende’ (Otto 2002:9); de 

humane aktører, i dette tilfælde sygeplejersken eller ledelsen i Horsens på forkant. Ej heller 

ligger den i teknologien og i den teknologiske infrastruktur, som ganske vist begge er i stand til at 

                                                
231 En liste fra Sundhedsstyrelsen i 2011 over fejl i medicindispensering viser, at fejl ofte opstår, når 
sygeplejersken skal notere samme ordination flere steder (Sundhedsstyrelsen 2011) 
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modarbejde et ellers udarbejdet set-up på forunderlig vis. I mit perspektiv er magten i stedet 

distribueret i de relationer, som netværker består af i Horsens på forkant. 

 

10.18 Sammenfatning 

Disse eksempler er nogle få blandt mange fra mine interviews og observationsstudier omkring 

dannelse af sygeplejersken i telepraksis. Fælles for dem er, at sygeplejersken overordnet er ’rodet 

ind’ i magtfortællingerne og at hun skabes gennem forskellige organisatoriske rammer i Horsens 

på forkant. Men hun dannes også gennem Foucaults tanker om ’conduct of conduct’ i en 

selvstyring, hvor hun retter sig selv ind i forhold til fornuftsstyret adfærd som sygeplejerske i 

projektet.  

 

I intermezzoet forud for kapitlet konkluderede jeg, at telepraksis danner nye former for brugere. 

Sygeplejersker er enkeltpersoner, der med forskellig viden byder ind i et kollektiv med personlige 

og faglige kompetencer, både i det at udføre konsultationer i almindelighed, telepraksis i 

særdeleshed. Hvad gør disse pointer ved forståelsen af magtrelationerne i telepraksis? For det første 

at sygeplejersken er en aktør på lige fod med andre aktører i telepraksis. Og at hun ikke nyder større 

privilegier, end andre aktører; telepraksis danner nye brugere, der alle indtager nye roller med 

usikkerhedsmomenter, eksempelvis rollen som nybegynder i telepraksis. Det betyder, at begreber 

som kompetence og professionalitet får ny betydning, blandt andet for sygeplejerskernes 

selvforståelse, når en praksis som telepraksis implementeres i sundhedssystemet. Også begrebet 

ansvar får ny betydning for sygeplejerskerne, da ansvar ikke juridisk kan placeres hos 

teknologien, men udelukkende peger tilbage på sygeplejersken som ’ansvarshavende’ i 

relationen. 

I kapitlet introducerer jeg tinkering som et frugtbart begreb til beskrivelse af, hvordan 

sygeplejersken fifler for at få det bedst mulige ud af situationen. Jeg introducerer sygeplejersken 

som en ’fusker’ i betydningen tusindkunstner eller altmuligmand, der gennem det ubestemmelige 

skaber mening og overskuelighed. Eksempelvis ved at bøje kriterier og retningslinjer, så de 

passer ind i den aktuelle situation.  
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Kapitlet er overordnet analyseret gennem Governmentality optikken232. Det betyder, at fokus 

(også) er rettet mod spørgsmål om, hvordan magten udmøntes og hvordan styring finder sted. Et 

eksempel fra telepraksis handler om KRAM faktorerne og den motiverende samtale, som begge 

har til hensigt at ’rette’ patienten mod en hensigtsmæssig sundhedsadfærd. En måde at udmønte 

magt og styring på går gennem Kari Martinsens begreb om svag paternalisme som en balanceret 

gensidighed, hvor sygeplejersken ’blidt’ hjælper patienten frem mod en mere hensigtsmæssig 

livsstil. Sygeplejerskerne er her opmærksomme på, at de ikke nødvendigvis ’ slår til’ i 

telepraksis, hvor specielt den motiverende samtale er svær at håndtere gennem skærmen.  

Kapitlet viser desuden, at magten i telepraksis ikke nødvendigvis refererer til den humane aktør. 

Også teknologier har noget ’at skulle have sagt’ i det, som jeg betegner som modmagt. 

Teknologisk modmagt forhindrer, forkludrer og forsinker ellers velopsatte set-ups, som Horsens 

på forkant ellers må betragtes som. Men ikke kun teknologiske entiteter yder modmagt og 

dermed har jeg åbnet for næste kapitels fokus på dannelse af patienten som bruger, hvilket jeg vil 

bruge det kommende kapitel til at udfolde og diskutere.  

232 Igen vil jeg minde om, at min Governmentality analyse fremstår som inkomplet i den forstand, at den 
organisatoriske del af telepraksis kun sporadisk er med. Jeg har i stedet fokuseret på hvordan 
sygeplejersken former telepraksis og hvordan hun formes af den i Horsens på forkant. 
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Kapitel 11:  Dannelse af patienten i telepraksis 

I kapitel 10 argumenterede jeg for, at både sygeplejerske og patient dannes som brugere i relation 

til telepraksis. Dannelse i telepraksis munder ud i sidste kapitels s forskellige temaer, der relaterer 

til forskellige materielle entiteter, selvstyring, andre omsorgsgivere og administrative 

styringsforhold som medkonstituerende for dannelse af sygeplejersken som bruger i telepraksis. I 

dette kapitel fjerner jeg fokus fra sygeplejersken og retter det mod, hvordan patienten dannes i 

rollen som telemedicinsk bruger i Horsens på forkant. Formålet med kapitlet er at vise, at dannelse 

af patienten i telepraksis ikke sker uafhængigt af ’noget’ eller ’nogen’, men at mange forskellige 

aktører virker ind i processen omkring dannelse af en ’ny’ bruger i sundhedssystemet. Men også, at 

der i dannelsesprocessen i Horsens på forkant er vævet med forskellige muligheder for at undgå 

dannelse, hvilket åbner for, at den enkelte selv danner sig i andre og mindre ’hensigtsmæssige’ 

roller. Hvordan dette hænger sammen, vil løbende blive uddybet i kapitlet. 

 

Man kan betragte dannelse som en proces, hvori patienten tilegner sig en identitet. I professor 

Thomas Hørups fortælling om dannelse i hans værk ”Dannelsens dialektik” (2002) figurerer 

Annette, der er hjemmehjælper og som efter nogle år i jobbet får mulighed for at uddanne sig til 

social- og sundhedshjælper. Dannelse frem mod en ny identitet er ikke uden problemer for 

Annette, der løbende sætter sig til modværge og protesterer i uddannelsen, når underviserne ’gør 

sig kloge på’ det arbejde, hun tidligere har udført. Men uddannelsesprocessen medfører også, at 

hun får andre perspektiver på sit arbejde, hvor hun erfarer, at det at ’træde et skridt tilbage og 

overveje hvad der foregår’ medfører en ny rolle som mere reflekterende praktiker (Højrup 

2002:541).  

Den danske Journalist og forfatter Jesper Tynell (f. 1971) fremhæver, at dannelse sker gennem 

tilegnelse af ny viden i en given situation. Og når den enkelte værdsætter denne viden som sand, 

bliver den en del af personens selvforståelse:  
”Hvis viden på den måde bliver til væren – det vil sige identitet – betragter jeg det som, at 
medarbejderen er subjektiveret. I det omfang vedkommende også anerkender etablerede normer for 
væren, kan viden også blive til vilje – nemlig vilje til at justere sin væren ind efter normen” (Tynell 
2001:16).  
 

Jeg er dermed tilbage i det governmentale rationale, som jeg præsenterede i sidste kapitel og som 

også her vil blive anvendt til analyse af, hvordan patienten dannes som bruger og af de præmisser, 

der er (eller forventes) at være til stede, for at patient og projekt Horsens på forkant kan realisere 
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værditilvæksten: ”Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. Jeg er tryg, kompetent og 

motiveret”. Jeg vil dog starte analysen et andet sted, idet jeg vil undersøge, hvilke kompetencer, 

en patient forventes at være i besiddelse af, for at kunne være med i projektet og for på længere 

sigt at danne sig en identitet som bruger. Forventninger til kompetencer finder jeg vigtige at 

undersøge, fordi de viser de krav, der stilles til patienten i relation til deltagelse i projektet. 

11.1 Telepraksis og ’det almindeligt velfungerende menneske’ 

Et spørgsmål, som jeg stillede til sygeplejerskerne i interviewene var, hvilke forventninger til 

patienten omkring kompetencer, der lå gemt i telepraksis. Et af svarende inkluderer ’teknologisk 

selvhjulpenhed’, som jeg har trukket frem fra interviewet: 
”De skal kunne selv ….  altså rent fysisk skal de jo selv kunne måle deres BT og veje sig, og de 
skal kunne tænde for computeren og selv gå ind i programmet. Der er noget med at den skal gen-
opstartes hver 6. time, hvis den har stået på standby … og de skal kunne tage imod en forklaring, 
som Falck giver dem omkring hvad det her handler om. Så skal de også kunne kontakte mig, hvis 
der er noget de er i tvivl om. Så på den måde skal de egentlig bare være almindeligt velfungerende 
mennesker ” (Sygeplejerske 9) 

At være et ’almindeligt velfungerende menneske’ er i citatet koblet til forventning om, at 

patienten kan ’tumle’ teknologien, forstå en instruktion og reagere, hvis noget ’går skævt’ i 

telepraksis. Men at telepraksis ikke nødvendigvis er ’håndterbar’ for alle, vil jeg i det følgende 

illustrere gennem et uddrag af mine feltnoter.  

11.2 ”I skal for øvrigt aldrig ringe igen” 

I forbindelse med mine undersøgelser i Horsens på forkant, tog jeg kontakt til patienter, som 

havde deltaget i projektet og spurgte, om de vil deltage i et interview. Mit ønske var at få både 

mænd og kvinder i tale fra alle tre specialer (KOL, hjertesvigt og diabetes), dog primært patienter 

med diabetes, så gruppen af interviewede stemte nogenlunde overens med mine 

observationsstudiers fokus. Umiddelbart var det svært at honorere disse krav, da der ikke var ret 

mange kvinder på listen fra projektets start233. Og min første kontakt til en kvindelig bruger endte 

op på følgende måde, her illustreret i et uddrag af mine feltnoter: 

233 Her ville det være nærliggende at konkludere, at kvinder ikke ’bryder sig om’ telemedicin i Horsens på 
forkant, eller, alternativt, er dårligere end mænd til at anvende teknologiske entiteter i almindelighed, nye 
entiteter i særdeleshed og derfor ikke melder sig til projektet. Jeg kan på ingen måde underbygge denne 
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”76årig kvinde, diabetes gennem mange år. Samtale omkring deltagelse i interview.  
Inklusionsdatoen indikerer, at hun været med i projektet fra begyndelsen. Jeg ringer op og 
præsenterer mit projekt og min tilknytning til Horsens på forkant og spørger, om jeg må 
interviewe hende. Patienten ønsker ikke at deltage i min undersøgelse. Hun svarer, at hun ikke 
ønsker at arbejde med ”sådan noget skidt som Horsens på forkant”. Hun fortæller, at ”systemet 
ikke var til at finde ud af” og ”det virkede for øvrigt aldrig”. Kvinden slutter af med at replicere, at 
”I skal for øvrigt aldrig ringe igen”, hvorefter hun lægger røret på” 
 
 

Min kontakt til patienten satte forskellige tanker i gang. Primært om hvordan ’den kompetente 

bruger’ ’så ud’ på patientens side af skærmen i Horsens på forkant?  

Min samtale med kvinden var meget kort og i kraft af hendes ’nej’ til min undersøgelse, fik jeg 

aldrig svar på mine spørgsmål om hendes teknologikompetencer eller hendes oplevelser i 

projektet. Umiddelbart pegede hendes svar på, at hun var skuffet over kvaliteten af de 

teleteknologiske entiteter, men også hendes svar omkring ’det uoverskuelige’ gav et fingerpeg 

om, at anvendelse af forskellige teknologiske entiteter er en udfordring for nogle patienter.  

 

11.3 Brugere, ikke-brugere og kompetencer i telepraksis 

Jeg er her inspireret af den amerikanske professor i teknologisociologi Sally Wyatts (f. 1959) 

undersøgelse af ’digital sårbarhed’ på internettet (Wyatt 2005:200-3). I Wyatts fortælling om 

brugere at internettet figurerer Janet, en 51årig kvinde, som er blevet diagnosticeret med 

brystkræft.  Janet snakker ikke med andre om sin sygdom. I stedet går hun på nettet for at søge 

viden og for at kommunikere med andre i lignende situationer. Wyatts fortælling stammer tilbage 

til 2005 og kendskabet til internettet blandt både kvinder og mænd har i sagens natur ændret sig 

meget siden da. Men alligevel vil jeg påstå, at Wyatts begreb fra artiklen om ”The digital Divide” 

(her oversat til ”digitale kløfter”) rummer lighedspunkter mellem Jane og nogle brugeres tilgang 

til anvendelse af de telemedicinske entiteter i Horsens på forkant. Og at nogle brugere er mere 

sårbare end andre. Janet tilhører den uddannede del af den amerikanske befolkning (hun er 

bibliotekar) og hun tilhører derfor ikke (ud over, at hun er kvinde) de grupper, der er  

 

                                                                                                                                                        
tese, hvilket heller ikke er opdraget i denne afhandling. Som nævnt i kapitel 5 interviewede jeg både 
mænd og kvinder i hjemmet, hvorimod jeg kun i et enkelt tilfælde ’havde’ en kvinde ’på’ skærmen. 
Projekt Horsens på forkant har ca. 50% mænd og 50% kvinder inkluderet, men det har ikke været muligt 
at trække data fra projektet om, hvor mange mænd og kvinder, der er sprunget fra projektet og hvad 
grundene til frafaldet har været. 
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”particulary vulnerable to digital exclusion. These grous include the unemployed, people with low 
levels of education or income, ethnis minorities, immigrants, refugees, women and the elderly” 
(Ibid:201) 

Citatet refererer til personer i Waytts undersøgelse, der af en eller flere grunde ikke ’mestrer’ 

brugen af digitale medier og dermed ekskluderes fra det digitale fællesskab. En digital eksklusion 

er, ifølge Wyatt, ikke entydig og man kan derfor ikke tale om, at personer, der ikke er med i 

digitale fællesskaber under en kam kan karakteriseres som ”Drop-outs” (Ibid:203). I stedet kan 

man tale om ”non-users” (’ikke-brugere’) som:  

1. resisters - vil ikke.

2. rejecters - vil ikke mere

3. excluded - kan ikke

4. expelled - kan ikke mere

I Horsens på forkant er alle fire grupper af ’non-users’ repræsenterede, idet nogle patienter siger 

nej til deltagelse allerede ved første kontakt. Andre dropper ud under projektet, fordi de ikke 

finder deltagelse relevant (eller vellykket), hvilket afspejles i min samtale med kvinden. I nogle 

tilfælde forhindrer patientens sygdom vedkommende i at deltage, eksempelvis i forbindelse med 

indlæggelser. Og i andre situationer viser det sig, at patienten ikke kan magte teknologien, 

hvorfor sygeplejerske, læge (og patient) enes om, at videre deltagelse ikke er formålstjenelig. 

Brugere er derfor ikke en ensartet gruppe, men har forskellige (mere eller mindre frivillige) 

grunde til ikke at deltage i projektet. Brugere er, med andre ord, også brugere med modstand og 

præferencer i relation til telepraksis, hvilket vil blive uddybet senere i kapitlet.  

Wyatts observationer knytter an til spørgsmålet om, hvem der inkluderes og hvem der ikke 

inkluderes (og eventuelt senere ekskluderes) i projekt Horsens på Forkant? Fra projektets start 

var præmissen, at fremmedsprogede patienter og patienter med misbrugsproblemer, psykiske 

lidelser234 og forståelsesmæssige deficit (demens o.a.) samt patienter under 18 år (Falkenberg, 

Hyldborg & Kloster Pedersen (2016) ikke skulle inkluderes i projektet. Det gør, at en del 

patienter allerede fra starten er ekskluderede og dermed marginaliserede i forhold til brugen af 

telemedicin. I undersøgelsen af magtens relationer i telepraksis åbner dette for spørgsmål om, 

234 ‘Psykiske lidelser’ er ikke eksplicit formuleret i eksklusionskriterierne, men figurerede i diskursen 
mellem læger og sygeplejersker i Horsens på forkant som eksklusionsgrund i projektet. 
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hvilke patienter (og i hvilke roller), der ’er med’, når Horsens på forkant inkluderer patienter? 

Spørgsmålet vil ikke umiddelbart blive besvaret her, men refererer i stedet til fremtidig brug af 

telemedicin i Horsens på forkant, når projektet er slut og senere skal ’driftes’. 

 

Wyatts tanker om digital sårbarhed er i tråd med (endnu) en tilgang indenfor STS, som netop har 

til formål at undersøge ’det marginaliserede’, nemlig feministisk STS. Feministisk STS er frugtbar 

på flere måder, idet den for det første bidrager med forståelse af interaktioner mellem mennesker 

for derigennem at undersøge, hvordan modsætninger (kvinde/mand, arbejde/ ikke arbejde, 

værdifuldt/værdiløst,) spiller ind i forskellige sammenhænge (Bruun, Lauritsen & Olesen 

2007:11, Huniche & Olesen 2014:). For det andet insisterer feltet på, at en sådan undersøgelse af 

uligheder og undertrykkelse i forskellige teknologibaserede verdener kan være med til at åbne for 

diskussioner om større lighed i disse sammenhænge. En sådan udlægning af begrebet feminisme 

refererer til den amerikanske sociolog Susan Leigh Star (1954-2010), der blandt andet har udlagt 

standardiserede teknologiers forbundethed med usynligt arbejde235 og marginalitet.  

 

11.4 Telepraksis: Cui bono? 

Stars udlægning af feminisme refererer ikke, som ’klassisk’ feministisk tænkning, til kvinden 

som den undertrykte. I stedet stiller hun spørgsmålet ”Cui bono” – hvem gavner det? En vigtig 

pointe i den forstand, at den åbner for spørgsmålet om, hvem (og hvad), der har ’gavn’ af ’noget’, 

her telepraksis? Og det åbner også for undersøgelse af, ”hvordan man bedre kan få øje på og 

analysere det (eller dem), der altid undviger indrullering i netværket: det utilpassede, vilde og 

monstrøse” (Ibid:173). Spørgsmålet om ’det utilpassede’ knytter an til spørgsmålet om, hvordan 

patienterne i Horsens på forkant tilpasser sig de forudsætninger, som er til stede i projektet og om 

hvordan projektet giver mening for patienten. Jeg vil derfor starte kapitlet med at spørge til, hvad 

patienten finder vigtigt i telepraksis. Spørgsmålet ligger tæt op ad Stars ”Cui bono” i den forstand, 

at det knytter an til spørgsmålet om, hvad patienten tænder på i telepraksis. I det følgende nærmer 

jeg mig patienternes betragtninger om, hvad det gode liv indeholder, når patienten er inkluderet i 

Horsens på forkant. 

                                                
235 For yderligere om emnet, se Star (1991), Langstrup (2014:225 og 231), Pols 2012: 99 og Gad og 
Markussen (2007:173) 
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11.5 On and off: Hvad tænder patienten på? 

Det følgende eksempel har jeg tager fra Saint-Exuperys bog Den lille prins (1983), der endnu 

engang er relevant i udredningen af telepraksis i Horsens på forkant. Men hvor jeg tidligere i 

afhandlingen fandt prinsens bemærkninger relevante for omsorgen og for tal i telepraksis, 

handler det i dette tilfælde om hjemmets betydning. I uddraget sidder den lille prins med bogens 

hovedperson i ørkenen: 
P: ”Jeg holder så meget af solnedgang. Skal vi ikke gå hen og se på en solnedgang? 
S: ”Jo, men da bliver vi nødt til at vente” 
P: ”Vente? På hvad?” 
S: ”Vente til solen går ned. Da så du først meget overrasket ud, men så lo du ad dig selv og sagde: 
P: ”Jeg tror altid, at jeg er hjemme hos mig selv” 

I forbindelse med hjemmebesøg hos patienterne i 

Horsens på forkant var det tydeligt, at det at 

kunne være i hjemmet, havde samme betydning 

for patienten, som det havde for den lille prins i 

uddraget. At kunne sidde i egne omgivelser og 

ikke nødvendigvis at skulle i tøjet inden 

telekonsultationen.  Det havde også stor 

betydning ikke at skulle bruge fridage og at kunne 

slippe for at tage turen ind til HeH, finde 

parkeringsplads og betale for den inden 

ambulatoriekonsultationen, der måske kun tager 15 minutter236.  At forblive hjemme og ikke skulle 

i ’fysisk forbindelse’ med sundhedssystemet mere end højest nødvendigt, illustreres af følgende 

citat: 

”Og jeg har ikke behov for at se min praktiserende læge i øvrigt… vi kommer der så rigeligt med 
ungerne, så når det er mig, det handler om, så kan det ligeså godt være på video ….. det er fint for 
mig, at det kan foregå derhjemme eller på arbejde” (Patient 1) 

Citatet stammer fra et interview med en patient, hvis privatliv på flere fronter var infiltreret af 

sygdom. Patienten udtrykte stor lettelse over, at han ikke skulle køre mellem sygehus, 

236 Se Oudshoorn 2011:169 og Aaløkke Ballegaard 2013. Men se også Sacks Etnometodologiske vinkel, 
hvor det at være ’almindelig’ i en ’almindelig’ hverdag har relevans (Sacks 1985) 

Figur 11: At være i hjemmet med computeren
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praktiserende læge, hjemmet og arbejdspladsen, hver gang der er brug for professionelle øjne på 

sundhed og sygdom i hans nærhed. Interviewet var et blandt flere, hvor det at forblive i hjemmet 

var et kardinalpunkt i det at takle egen sygdom. 

11.6 At være hjemme hos sig selv: Domesticering af telemedicin, sygdom og omsorg 

Som det kan læses ud af 

ovenstående, så er det at være i 

hjemmet for mange af informanterne 

den altovervejende grund til, at 

patienterne har indvilget i deltagelse i 

projekt Horsens på forkant. Hjemmet 

har en unik betydning som 

’hjemmebane’ for patienterne 

(Aaløkke Ballegaard 2012:55-62, 

Langstrup 2014:227, Hull Frich & 

Olesen 2015:30), som det sted, hvor 

de kan skabe en tryg hverdag i 

almindelighed. Flere studier inden for teleomsorg viser, at det er forsvindende lidt af patientens 

tid, der tilbringes på eksempelvis hospitalet i forhold til den tid, som patienten bruger hjemmet. 

Og at tryghed er en kardinalfaktor for lysten til at være i eget hjem (Oudshoorn 2008:124-6, Pols 

2012:55, Malone 2002:2320).  

11.7 Patienten, pårørende og hjemmet i telepraksis 

Hjemmet er ikke kun arnested for patienten, men også for de pårørende237. Men for disse 

pårørende (oftest ægtefæller), er telemedicin ikke nødvendigvis noget, som patienterne ’deler ud 

237 Det er selvfølgelig relevant at spørge til, hvad der er blevet af de pårørende i Horsens på forkant. Som 
nævnt i kapitel 6, har de pårørende en forsvindende lille rolle i telepraksis, hvorimod de oftere er til stede i 
almindelig ambulatoriepraksis. Pårørendes tilstedeværelse (og rolle) i relation til implementering af nye 
teknologier i hjemmet er et (Ph.d.) studium værd i sig selv, hvilket Stine Aaløkke Ballegaard viser i sin 
Ph.d. afhandling (2013). 

Figur 12: Patientens ’hjemmebane’
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af’: 

B: Hvad så med dine pårørende…. Har du snakket telemedicin med dem …? 

”Næh … Jo, med min søn… men det er da også den eneste … nej, jeg tror ikke, at jeg har snakket 
med dem om det. Ind imellem skal man jo have noget for sig selv, ikke… (latter) …. Der er noget, 
som man ikke blander gud og hver mand ind i …” (Patient 7) 

Telemedicin i hjemmet er, med flere informanters ord, ikke noget, de diskuterer med eller på 

anden vis inddrager pårørende eller andre i. Hverken i opstartsfasen, hvor patienten inkluderes 

eller i forbindelse med de egentlige konsultationer238. De steder, hvor pårørende ’er med’ i større 

omfang i telepraksis, er relateret til hjemmets funktion. For eksempel i beslutningen om, hvor de 

telemedicinske entiteter skal placeres eller når hjemmet eller hvorvidt patienten skal ”tage sig ud 

fra den pæne side” på skærmen: 

”min kone nogle gange har nævnt, når det har været arbejdsrelaterede møder: ”kan du ikke lige 
sørge for, at det ikke roder for meget i baggrunden… Men selvom hun mener, at jeg skal have 
noget andet tøj på, så har jeg ikke nogen fine fornemmelser i forhold til at have morgenhår eller ej 
i en travl hverdag” (Patient 1).  

Men hjemmet er ikke det eneste sted, hvor den telemedicinske konsultation udspiller sig i 

Horsens på forkant. For nogle erhvervsaktive patienter foregår konsultationen i bilen, på stranden 

eller på et kontor på arbejdspladsen, alt efter, hvad der passer bedst i patientens hverdag og hans 

måde at takle sygdommen på. I et sådant perspektiv er telepraksis i Horsens på forkant, med 

Latours ord, er en ny kobling mellem mennesker og teknologi, ”der skaber kontakt mellem 

punkter, der ellers er fjerntliggende” (Blok & Elgaard 2009:35) og dermed processuelt er med til 

at danne nye for brugere. Hvordan og gennem hvad vil jeg argumentere for i det følgende. 

11.8 Telepraksis: frem mod dannelse af patienten som bruger 

Jeg argumenterede i sidste kapitel for, at telepraksis er med til at danne nye former for 

sygeplejersker og i dette kapitel undersøger jeg dannelse af patienten som bruger. Men, som det 

kan læses, er patientens pårørende (ægtefæller, eventuelt børn) også i nye roller i telepraksis. Og 

de to citater cementerer forståelsen af, at de pårørendes ’plads’ ganske vist er i hjemmet som 

pårørende, men ofte meget langt fra den telemedicinske entitet og den telemedicinske 

konsultation i Horsens på forkant. Det betyder, at det er patienten, der selv finder mening med 

238 I mine observationsstudier nåede jeg kun en enkelt gang at ’møde’ en pårørende i telepraksis. Og kun 
som en vinkende hånd, der efter kort tid ’trak’ sig ud af konsultationen 
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telemedicin som teknologisk entitet og rollen som bruger i telepraksis. Sat på spidsen betyder det, 

at det kun i mindre grad er de pårørende og i langt højere grad det, at kunne være i hjemmet, der 

er har betydning for dannelse af patienten i telepraksis. For nuværende vil jeg derfor ’forlade’ de 

pårørende og vende fokus mod patienten for at vise, at dannelse af patienten som bruger foregår 

på mange planer. Og at de ikke kun inkluderer materialitet og mennesker, men også forskellige 

’måder’ til dannelse, der tager udgangspunkt i Foucaults governmentale styringsrationale, hvilket 

accentueres af følgende citat: 

”Jamen hun siger også, hvis der er noget, så bare ring. …. Så det er jeg er fuldt tryg ved … og det 
er nemmere og bedre end at komme ud på sygehuset. For når man kommer ind på sygehuset, så 
føler man sig anderledes. For hvis jeg tager mit blodtryk herhjemme, så er det fint. Men hvis jeg 
tager ud på sygehuset, så er det heroppe (løfter hånden)…. Så er det tårnhøjt. Det giver nok en 
anden … nervøsitet, ikke også. For dengang, jeg var barn, der var lægerne Gud (latter) …. Så det 
er nok derfra, at man har det. Så nu klarer jeg det herfra og det har jeg det sådan set bedst med, 
ikke også. Altså styre mit blodsukker… … der er jo nogen der siger, at et æble om dagen holder 
lægen borte (latter) …” (Patient 3) 
 

Men hvad viser citatet om patientens i telepraksis? For det første, at han identificerer sig selv som 

tryg og at trygheden skabes i hjemmet. For det andet at sundhedssystemet bidrager med en 

paternalistisk autoritet, som patienten undgår, når han ikke behøver at være til stede på hospitalet. 

I en naturvidenskabelig vinkel vil man kunne sige, at patienten lider af ”white coat syndrom” 

(lægehåndbogen 2017), hvor patienten reagerer på egen og på de sundhedsprofessionelles 

tilstedeværelse i sundhedssystemet med et højt blodtryk, hvorimod hans blodtryk normaliseres, 

når han er derhjemme. I patientens vinkel handler det om, at patienten har fornemmelsen af at 

være den, der sætter dagsordenen i forhold til kontakten til sundhedssystemet og i forhold til egen 

sygdom. Igennem forskellige måder at undgå sundhedssystemet på og gennem conduct-of-

conduct (conduct-of-oneself), tidligere beskrevet som styring af selvet, er patienten i stand til at 

skabe en hverdag i hjemmet, hvor han ikke behøver mere kontakt til sundhedssystemet end højest 

nødvendigt i forhold til sin sygdom. Spørgsmålet er imidlertid, om patienten kan få lov til at 

forblive en tilbagetrukket patient, der selv ’kører løbet’ i forhold til sin sygdom og som ikke 

beretter mere end højest nødvendigt om sin livsførelse i Horsens på forkant. Et perspektiv, jeg vil 

undersøge i resten af kapitlet. 

 

Jeg vil her runde hjemmets betydning af og træde et skridt nærmere de præmisser for selvstyring, 

som er til stede i telepraksis, men som er mindre synlige for patienten. Den governmentale 

analyse retter opmærksomhed på, at styring også indeholder mere subtile metoder til styring 
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gennem erhvervelse af viden omkring patienten. Med udgangspunkt i Foucaults tænkning om 

pastoralmagt, her udmøntet mellem sygeplejerske og patient i telepraksis, vil jeg undersøge, 

hvordan og gennem hvad patienten dannes som bruger i Horsens på forkant. 

11.9 Det pastorale element  

Væsentlige områder i Foucaults tænkning om conduct-of-oneself (Dean 2008:43) er koncentreret 

om begrebet pastoralmagt. I Foucaults magthistorik figurerer pastoralmagten239 som en 

styringsrationalitet, hvor metaforen ”hyrden og flokken” har en central placering:  
”En hyrde skal ikke kun våge over flokken som helhed, men også over hvert enkelt af fårene. For at 
kunne vejlede den enkelte, måtte hyrden/pastoren opnå et indgående kendskab til individernes indre 
hemmeligheder, tanker og følelser gennem bekendelsen som teknologi” (Villadsen, K. 2008 s. 19).  

Foucault ser bekendelse som en central selvteknologi, hvor den enkelte gennem bekendelse får 

mulighed for at strukturere sit forhold til sig selv. Så når patienten fortæller om blodsukre, livsstil 

og livet i almindelighed, får sygeplejersken viden omkring den enkeltes forsøg på 

livsstilsændringer, her i relation til KRAM faktorerne. Man kan derfor se telepraksis som en 

sofistikeret kombination af på den ene side frihed gennem patientens selvstyring og en styring af 

den enkelte patient fra sygeplejerskens side gennem viden om den enkeltes forsøg på at skabe 

overblik, udføre handlinger og gennemføre livsstilsændringer. Pastoralmagten virker altså på flere 

niveauer, både gennem bekendelse (om livsstil o.a.) og gennem patientens frihed til selv at styre sit 

liv240. Men selve skærmen er ikke det eneste sted, hvor pastoralmagtens bekendelsesteknologi 

spiller ind. I de følgende afsnit vil jeg derfor undersøge relevante områder, hvor pastoralmagt er til 

stede i telepraksis og hvor patienten gennem bekendelse forventes at få større kendskab til sig selv. 

Et eksempel ’ligger’ i HotSpottet, nærmere bestemt i ’dagbogsmodulet’ (se kapitel 5), der som 

styringsrationale er tiltænkt rollen som det sted, hvor patienten kan betro sig til sygeplejersken i 

Horsens på forkant. 

239 Pastoralmagten er som sådan ikke ny, idet den stammer tilbage til de kristne sekter i det gamle 
Egypten. Pastoralmagtens formål var/er, at den enkelte, gennem bekendelse til præsten, kan blive bedre at 
kunne strukturere forholdet til sig selv (Villadsen 2008:19). 
240 En patient brugte udtrykket ”frihed under ansvar” om det selv at styre sin diabetes ud fra en viden om, 
hvad han skulle putte i munden – og hvad han ikke skulle putte i munden. Den, han følte sig ansvarlig 
overfor, var sygeplejersken, der med sit indgående kendskab til ham var i stand til ”at lure ham”, når han 
havde ”overtrådt reglementet” (Patient 2) 
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11.10 Dagbøger som pastoralt element 

Et eksempel på en styringsteknologi i telepraksis er anvendelsen af dagbøger i Horsens på forkant. 

Dagbøgerne blev i sin tid (2015) implementeret som delmodul i HotSpottet, så patienten kunne 

nedfælde, hvilke udfordringer han havde og hvordan han taklede sin diabetes. Sygeplejersken 

kunne derefter læse dagbogsnotaterne for at blive klogere på patientens udfordringer. Imidlertid 

figurerede der intet ’på papir’ omkring dagbogen i Horsens på forkants hjemmesider eller interne 

registreringer, og, ud over modulets tilstedeværelse i HotSpottet, var der ikke nogen form for 

information omkring dagbogen. Det betød, at både sygeplejersker og patienter undgik at bruge 

dagbogen, da den for sygeplejerskerne betød dobbelt arbejde i forbindelse med dokumentation og 

læsning af data. Og for patienten betød den, at sygeplejersken ville få (for) meget at vide om den 

enkelte: 

B: Nu er der jo kommer sådan en dagbog derinde …. Er det en, du har prøver at bruge …? 
P: Nej … det har jeg ikke ……? 

 
B: Er det noget, du har snakket med sygeplejersken om ….? 
 

P: Nej … det er har jeg ikke……. 
 
Så det er ikke en, du vil ’kaste dig over’ ? 
 

P: ”Jeg har aldrig ført dagbog … skulle jeg så begynde på det (undrende)…… (latter) …… det er 
livet for kort til … og nu hvor jeg er så gammel, som jeg er, så tror jeg ikke, at det lige er det, som 
jeg vil bruge tid på …. og hun behøver jo ikke at vide det hele. Så vil jeg hellere begynde at skrive 
min livshistorie …. (latter)…” (Patient 7) 

 

Men ikke kun dagbøger funger som 

pastoral bekendelse i Horsens på forkant. 

Også data, som patienten sender ind via 

BlueTooth til HotSpottet, fungerer som en 

form for bekendelse, der imidlertid er 

underlagt granskning af patienterne, inden 

de sendes afsted. I Horsens på forkant tages 

det for givet, at patienterne ikke kan snyde 

med de forskellige data, da selve 

sendefunktionen foregår automatisk i det 

 

Figur 13: Måling af blodsukre i hjemmet 
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øjeblik, måler og BlueTooth enhed sættes sammen. Men nogle af patienterne fortæller, at de 

bruger deres egne måleinstrumenter til at måle på, inden de sender data ind til projektet, hvilket 

fremgår af dette uddrag fra et interview: 

11.11 Data som pastoralt element 

”Interview i hjemmet. 73årig kvinde, bor alene i et lille rækkehus (70 m2 med stue, soveværelse, køkken 
og bad) i mindre by. Mange møbler i hjemmet, blandt andet et stort TV møbel, hvor TV, video, CD og 
vægt til HPF er samlet.  
Patienten fortæller om sit liv med sygdom og sin tid i projektet, hvor hun er udfordret af svingende 
blodsukre og stigende vægt. Hun beskriver, at hun ikke er så god til at huske at forbinde sin 
blodsukkermåler til BlueTooth enheden, så den sender ind til HotSpottet. Og at hun nøje overvejer, hvad 
der skal sendes ind til projektet: 

B:  … hvad er det så, du sender ind …? 

P: ”Ja vægten … men der har jeg en anden vægt inde i soveværelset, som jeg står på om 
morgenen… og kun, hvis det viser sig, at det er gået nedad, så står jeg på den her … (latter)…..” 

B: Så der er lidt snyd der …. Har du sagt det til dem ….? 

P: ”Nej … det har jeg faktisk ikke … men de kan jo se, at jeg ind imellem har vejet mig, så…. 
Århh, er det ikke nok, at de får det der? …. (latter)….” (Patient 7) 

At ’vide det hele’ om patienten går igen i flere 

patienters fortællinger. Generelt kan siges, at 

patienterne ikke fortæller alt til sygeplejersken i 

telepraksis. Og at patienterne også benytter sig af 

tinkering (se foregående kapitel). Men hvor 

sygeplejerskernes tilgang til fiflen bundede i ønsket 

om at opnå størst mulig viden for at yde den bedst 

mulige omsorg for patienten og om at få hverdagen 

til at ’hænge sammen’, så relaterer patienternes 

tilgang til fiflen for det første til det at gøre 

telepraksis overskuelig og meningsfuld. For det 

andet er fiflen ofte bundet op på muligheden for at 

undgå bekendelse omkring uhensigtsmæssige tiltag, 

der kolliderer med KRAM faktorerne. Ikke at 
Figur 14: To forskellige vægte i hjemmet 
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fortælle alt gør, at patienten slipper for ’løftede pegefingre’, når de er i hjemmet. De løftede 

pegefingre og den undvigende patient vil som relevante fænomener blive udfoldet yderligere 

senere i kapitlet. Men for senere at kunne analysere og diskutere ’den undvigende patient’, er det 

relevant at undersøge, hvilke andre styringsrationaler, der er med i dannelsen patienten.   

I Horsens på forkant er flere identitetsskabende styringsrationaler i spil, eksempelvis 

empowerment tænkningen (Dean 2008:113), der nævnes særskilt af sygeplejerskerne og implicit i 

værditilvæksterne: ”Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. Jeg er tryg, kompetent og 

motiveret” (Falkenberg et al. 2016). Empowerment begrebet er relevant, da det for det første 

’selv’ er et styringsrationale, der har til formål at rette patientens adfærd frem mod noget mere 

hensigtsmæssigt. For det andet fordi det eksplicit er det resultat, som Horsens på forkant søger at 

opnå gennem anvendelse af andre styringsrationaler. For det tredje fordi det snarere end at 

fungere som et styringsrationale viser sig som en praktisk logik, der håndteres og udfoldes i 

telepraksis. 

11.12 Empowerment: dannelse af den ’velfungerende’ bruger i telepraksis 

Empowerment241 er et begreb, der i stigende grad er anvendt i dansk sygepleje gennem de sidste 

20 år. Begrebet er ofte blevet sat i forbindelse med den amerikanske sygeplejeteoretiker Dorothea 

Orems (1914-2007) model for egenomsorg242. I Orems forståelse er omsorgens mål at hjælpe 

patienten til størst mulig uafhængighed ved at undersøge og fremme de aktiviteter 

(egenomsorgskrav), der skal være til stede hos patienten for at opretholde både egen sundhed og 

generelle funktioner som menneske (Orem 1995:103 samt kapitel 3, hvor den er beskrevet). En 

vinkel på empowerment findes hos Michel Foucault (Foucault 1997:73), som analyserer begrebet 

241Begrebet kan oversættes til myndiggørelse i den forstand, at den enkelte tager styringen i eget liv (Dean 
2008:123). Andre begreber som involvering, participation, aktivering og engagement anvendes om det 
samme og har alle til hensigt at ”sætte patienten i stand til at foretage handlinger (enablement)” (Botin, 
Berthelsen & Nøhr 2015:14).  

242 Egenomsorgsmodellen og empowerment tankegangen differentierer dog på væsentlige punkter, da 
Orem ikke som sådan indtænkte en ’udvidelse’ af modellen, så det kom i tråd med en biopolitisk tilgang 
til empowerment (Se for eksempel Cruikshank 1994), eksempelvis tiltag som ”længst muligt i eget hjem” 
(Uddannelses- og Forskningsministeriet 2913) eller ”Mere borger, mindre patient” (Krag 2013:3). 



233 

ud fra bio-politisk243 tænkning.  Biopolitik handler om ”administration af livet, i særdeleshed som 

det kommer til udtryk på befolkningsniveau …. den omhandler de forhold, som angår liv og død, 

fødsel og forplantning, sundhed og sygdom” (Dean 2008:169). Med andre ord handler biopolitik 

om overordnet styring af grupper eller enkeltpersoner ved enten at øge eller bremse adfærd, at 

efter hvad målet for styringen er.  

At gøre patienten mere ’empowered’ er som nævnt et kardinalpunkt i Horsens på forkant 

(Falkenberg, Hyldborg & Kloster Pedersen (2016:17), hvor et succeskriterium er, at patienten 

skal kunne bedre til at tage vare på sig selv ved at indtage en rationel og fornuftsstyret adfærd, 

eksempelvis i relation til måling af blodsukre og generelt sundere livsstil. Styringens mål er, at 

patienten overholder KRAM faktorernes præciserede ordlyd, så den enkelte kan opnå et bedre 

helbred gennem telepraksis Horsens på forkant. Og målet nås ved primært at fastholde patienten 

gennem bekendelse og refleksion over egen (manglende) formåen, hvilket en patient beskriver i 

et interview: 

”Og da vi så kom derud (på HeH), så spurgte de: ”ryger du”? … Jamen kan vi ikke lave en aftale 
… jeg har røget … jeg ryger ikke mere … jeg skal nok holde op. Det var helt i orden. Og jeg gik
derude og tænkte, at baaare du kan klare 14 dage … Men det gik fint … for så kunne jeg så sige, 
at jeg ikke havde røget i 14 dage … det kørte oppe i hovedet på mig… og så har jeg faktisk ikke 
røget siden …. Jo sådan lige … puuls … til en fest … Jeg har måske røget en 3-4 cigaretter siden. 
Jeg havde røget, siden jeg var 17 år og hvis vi var i byen, så kunne der godt gå en 30-40 cigaretter, 
ikke … og der var lige en overgang, hvor vi fik lovlig mange øl, ikke også … men det er stoppet 
… og det har jeg også sagt til Lotte over skærmen de sidste mange gange…” (Patient 2)

Som det fremgår af citatet, har patienten blik for, at rygning og for mange øl som sådan er 

skadeligt og ikke ’i tråd’ med de sundhedsidealer, som diabetespraksis i almindelighed arbejder 

ud fra. KRAM faktorernes ordlyd er indarbejdet hos patienten, der arbejder målrettet på en 

’sundere’ livsstil. Men hvad der ikke fremgår af citatet, er, at nogle af patienterne finder 

’smutveje’ i telepraksis til at skabe egne ’udgaver’ af det gode liv, som ikke altid er i tråd med de 

anbefalinger, som Horsens på forkant bygger på.  

243 Bio-politik defineres som ”en stræben efter at rationalisere de problemer, som man i udøvelsen af 
styring står over for…” (Dean 2008:169) og er i Foucaul’sk forstand tæt knyttet til neoliberalistisk 
tænkning, hvor mennesket kan modificeres af sine omgivelser. Mennesket er ikke kun ”sin egen 
entreprenør i forholdet til sig selv” (Ibid:110), men også en manipulerbar aktør, hvilket betyder, at 
”investeringer i menneskelig kapital er aktiviteter, som påvirker fremtidig økonomisk og psykisk 
indtjening ved at forøge folks ressourcer” i en given situation (Ibid). 
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Jeg vil derfor i det følgende undersøge, hvordan patienter, i dette tilfælde mandlige patienter, dels 

undgår bekendelse, dels omgår empowerment strategien, sådan som den er ekspliciteret i Horsens 

på forkant, men i stedet former sig selv til med nye kapaciteter og handlerum i forbindelse med 

anvendelse af de telemedicinske entiteter i projektet.  

 

11.13 Hvem sidder der bag skærmen: når manden skærmer sig selv 

Som nævnt tidligere i kapitlet, så nåede jeg kun at være til stede i en telemedicinsk konsultation, 

hvor en kvinde var på den anden side af skærmen. På mange måder en irriterende situation, når 

jeg netop efterstræbte det heterogene i min forskningsproces. Men sådan som det faldt, gav det 

mig i stedet et bedre indblik i de måder, som de forskellige interviewede mænd taklede 

telepraksis på. Og i hvordan telepraksis på forskellig vis søgte at styrke den enkelte mands evne 

til mestring af egen sygdom. Jeg vil for nuværende også inddrage sygeplejerskens tilgang til 

emnet, da både sygeplejerskens bestræbelser og den mandlige patients måder at takle telepraksis 

på giver mening i forhold til skabelse af den ’empowerede’ mand i telepraksis. 

 

Men hvordan ’omgår’ manden telepraksis i den forstand, at han skaber egne retningslinjer for sin 

hverdag i telepraksis244? Lad mig give et eksempel ved at gå tilbage til case 3 (Bilag 2), hvor 

sygeplejersken snakker med patienten omkring livsstil. Patient og sygeplejerske sidder i 

telekonsultationen, hvor patienten, hårdt presset, først fortæller om måling af blodsukre, daglige 

gåture og opmålte kulhydratindtag. Patienten ønsker at give et godt indtryk på sygeplejersken i 

forhold til de parametre, der beskriver, hvor godt han takler sin sygdom. Sygeplejersken beder 

                                                
244 Med fare for en generalisering omkring mænd, teknologi og sygdomsforståelse, bevæger jeg mig ind i 
’mandeverdenen’ i Horsens på forkant. Jeg er her inspireret af den danske psykolog Svend Åge Madsen, 
der gennem sin forskning i manderoller har arbejdet med fænomenet ’mænd og sygdom’: ”Mænd har 
været optaget af at udføre deres opgaver i forbindelse med deres arbejde og har ikke været så optaget af, 
hvordan de har det, og hvordan deres følelser er. Derfor har deres fokus været et andet end kvindernes, 
som mere har været orienteret i retning af omsorg” (Vincents 2015)…. Det har været en fordel, hvis mænd 
har kunnet skubbe smerter, ubehag eller andre handlingslammende impulser til side. Mændene har skullet 
løse nogle opgaver primært ved at handle, og det er blevet en indgroet tilgang til mange problemstillinger i 
’den mandlige psyke’ og maskuliniteten” (Madsen 2014:79). Uden at gå ’dybere’ ind i den mandlige 
psyke, så korrelerer Madsens konklusioner om mandens evne til at skubbe smerter og ubehag (her: 
diabetes) fra sig med de observationer, jeg har gjort i telepraksis i Horsens på forkant. 
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ham om konkrete svar omkring hans varetagelse af sygdommen, men patienten viger udenom. Til 

trods for, at sygeplejersken gerne vil have en tidligere tid til konsultation med patienten, så 

ønsker patienten at fastholde sin tid tre måneder senere. Sygeplejersken udtrykker efter samtalen 

sin frustration over patienten og over, at de har diskuteret dette så mange gange før. 

Et andet eksempel er dette uddrag fra mine feltnoter: 

Telemedicinsk konsultation. Mand, 55 år, Type 1 diabetes gennem ”mange år”.  Samtale varer 15 

minutter 

Telesygeplejerskens fortæller inden telekonsultationen: 

”Herlig mand … ”Det går jo nok” attitude …. En glad mand, der selv ”justerer” sin medicin. Har 
aldrig haft ”behov” for, at vi har skullet ”ind over” hans liv. Men for først gang er han begyndt at 
måle blodsukre og sende dem ind. Så vi kan se dem (efter inklusionen i Horsens på forkant). 
Patienten er frygtelig bange for lavt blodsukker, men nu har han fået øjnene op for, at han kan se 
gennemsnit og tidspunkter på kurverne. Patienten har altid sagt, at han har målt blodsukre, men 
jeg har aldrig set det…. Han måler dem nu, men jeg er ikke sikker på, at de er blevet kønnere af, 
at han er startet på telemedicin. Hans attitude har altid været, at det skal jeg ikke blande mig i … 
ikke på en ubehagelig måde …. bare afvæbnende. Vi har en aftale om, at vi snakker sammen en 
gang hver 3. måned. Nu er han stoppet på arbejde… Han vil rejse i fremtiden med konen … god 
mad … livsnyder (Sygeplejerske 4)  

Sygeplejerkerne i diabetespraksis er opmærksomme på, at telepraksis skaber andre muligheder 

for patienterne, hvilket fremgår af følgende citat: 

”Jeg har flest mænd, der er med… jeg tænker, om det er rent tilfældigt, eller…… I stedet tænker 
jeg… at de trækker sig tilbage og gemmer sig lidt… også hvis man ser i forhold til, hvor hurtigt, 
mænd går til læge … så kunne jeg da godt være bekymret for, om telemedicin kunne være en 
faldgrube …. Jeg har godt nok set nogen … i hvert fald af de mænd, der kommer i min 
konsultation, at det er lidt af en sovepude … og lidt, at ”så passer jeg lidt på mig selv i det her 
hjørne” (Sygeplejerske 4) 

I citaterne fremgår det, at sygeplejersken har blik for, at nogle mænd formår at skabe større 

afstand. Ikke kun til sygeplejersken, men også til egen sygdom gennem skærmen i telepraksis. 

Og at dette finder sted i langt større omfang, end i gængs diabetes ambulatoriepraksis. Jeg er 

hermed tilbage ved Foucaults tanker om subjektivering (conduct-of-conduct) af den enkelte 

bruger, sådan som jeg fremstillede den i sidste kapitel. Og i den forbindelse havde jeg ydermere 

fokus på begrebet modmagt som en modsættelse af at justere sig ind efter de ønskede 

livsstilsændringer, sådan som inklusionskriterierne fremhæver i telepraksis. Med Foucaults ord 

om, at ’magten og modmagten er relationelt betinget’ (Richter 2011:422), kan man sige, at flere 
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af de mandlige brugere ikke spiller efter de regler, der dels kommer til udtryk i 

inklusionskriterierne i Horsens på forkant i forhold til ’overholdelse’ af KRAM faktorerne. Dels i 

Waytts fire former for non-usere, som derfor viser sig ikke at kunne rumme ’den undvigende 

patient’ i Horsens på forkant. Jeg vil i det følgende forsøge at beskrive, hvordan patienten ’styrer 

sig selv’ i en slags ’egen dagsorden’ om det gode liv og dermed ’går under radaren’ i forhold til 

mere etablerede dagsordner i projektet. 

11.14 Introduktion af den passivt resistente bruger i telepraksis 

Løbende i mit feltstudie i Horsens på forkant, blev jeg, som nævnt, opmærksom på, at nogle 

mandlige brugere af telemedicin i hjemmet formåede at skabe en distance gennem skærmen. Ikke 

kun til sygeplejerskens velmenende råd og forsøg på ’løftede pegefingre’ (se kapitel 9), men også 

som afstand til egen sygdom. En afstand, der udmøntes gennem udskydelse af aftalte kontroller, 

ikke målte blodsukre og ingen eksplicit forholden sig til, hvordan det generelt går i patientens liv. 

En sådan mindre eksplicit tilgang til bekendelse skal ses i kontrast til den almindelige 

ambulatoriekonsultation, som flere sygeplejersker betegner som et sted, hvor patienten betror sig 

til sygeplejersken. Modsat denne form for relation, så appellerer skærmen ikke til bekendelse, 

hvilket fremgår af følgende uddrag fra et interview med en sygeplejerske: 
”jeg har nogle herrer, som er utrolig ressourcestærke på rigtig mange punkter… med en fantastisk 
karriere, kone og børn og….., men som i den grad åbner op for posen, når de kommer herind med 
deres diabetes, fordi det vil de ikke belaste andre med … så der tænker jeg, at der bliver vi brugt 
lidt som buffer, ikke også… og det ser jeg ikke på samme måde foregår på telemedicin, fordi jeg 
tror, at patienten har en anden rolle, når de sidder derhjemme i stuen, end når de kommer 
herind…. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det på skærmen…… Det er mere legalt at komme 
herind og så få en kleenex, inden man går ud af døren her… frem for at sidde derhjemme” 
(Sygeplejerske 5).  

Af interviewet fremgår det, at den almindelige ambulatoriekontrol bruges som det, nogle af 

sygeplejerskerne betegner som et ’tudekontor’, hvor patienten betror sig til sygeplejersken 

omkring den svære hverdag med diabetes. Og hvor patienten får ’læsset af’ uden brug af de nære 

relationer, som i forvejen er involverede i situationen.  

Denne form for bekendelse er ikke det, der præger den telemedicinske hverdag, sådan som den 

udspiller sig i Horsens på forkant, hvor man i stedet kan man tale om, at telepraksis danner en ny 

form for bruger, der ikke fremgår af Wyatts fire former for ikke-brugere; patienten er ganske vist 
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med i projektet, men han deltager ikke aktivt i forhold til Horsens på forkants intentioner om den 

empowerede patient, der er i stand til at opretholde adækvat livsstil gennem fornuftsstyret adfærd 

(Dean 2005:53). Men hvad kendetegner den passivt resistente bruger?  For det første at patienten 

er resistent overfor de argumenter, som sygeplejerskerne fremfører gennem skærmen, hvor fokus 

snarere er rettet mod egen fortolkning af det gode liv som ’diabetiker’. For det andet at han 

forholder sig passiv i den forstand, at han ikke bidrager aktivt til, at det værdisæt, som Horsens 

på forkant definerer som et kernepunkt i projektet: ”Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. 

Jeg er tryg, kompetent og motiveret” kan opfyldes.  

Ud fra det, jeg tidligere har beskrevet, er patienten tryg i egne rammer og kompetent i sin egen 

forståelse sin sygdom, men at hans motivation ikke korrelerer med projektets forståelse af 

motivation. Og da sygeplejersken ikke nødvendigvis er i stand til at ’løfte pegefingeren’ gennem 

skærmen på måder, der kan anspore til øget motivation til livsstilsændringer hos patienten, peger 

telepraksis frem mod dannelse af en patient, der undviger projektets ideal. I det følgende afsnit 

vil jeg følge den passivt resistente bruger i det arbejde, som han gør for at undvige 

sygeplejersken i hendes forsøg på at overtale patienten i telepraksis. Jeg vil derfor bevæge mig 

væk fra den governmentale analyse og tilbage til ANT analysens genstandsfelt, hvor de 

involverede aktører, her den passivt resistente bruger og sygeplejerskens identitet forhandles og 

afgrænses i forskellige translative processer.  

11.15 Den passiv resistente bruger og translationen in telepraksis 

For at kunne følge forhandlingen og afgrænsningen af de nævnte identiteter, er det nødvendigt at 

inddrage nye vinkler til translationsbegrebet for at kunne beskrive de konstitutive momenter, der 

er i telepraksis. Men hvor jeg før har refereret til begrebet translation som Serres’ forstyrrelse 

eller viderebringelse af et signal (Latour 1989:311), så vil jeg her inddrage andre væsentlige 

vinkler til begrebet, der kan beskrive, hvordan aktører som sygeplejersker og patienter handler og 

relaterer sig til og i Horsens på forkant. Jeg vil kortvarigt gå tilbage og se Horsens på forkant 

som processuel historie og anvende Latours245 strategiske vinkler til translation på projektet. 

245 I bogen Science in Action (1987) beskriver Latour, hvordan ’faktabyggere’ forsøger at udbrede 
forskellige ’ordner’ for at overbevise skeptikere om et projekts bæredygtighed. I fortællingen er det 
bilproducenten Rudolf Diesel (1856-1913), der forsøger at overtale fabrikken MAN til et samarbejde om 
produktion af brændstofpumper til lastbiler. Imidlertid inddrages flere nye aktører (nye brændstofpumper, 
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Vinklerne viser fire mulige måder til at ’overtale’ andre aktører til at deltage i ens ’projekt’ på 

(Blok & Elgaard 2009:64), hvilket i Horsens på forkant refererer til sygeplejersken som ’den 

overtalende’ og patienten som den, der skal ’overtales’ til en mere hensigtsmæssig livsstil og til 

fortsat at anvende telemedicin. Sygeplejersken har forskellige muligheder for ’overtalelse’, som 

hun kan anvende, men patienten har mulighed for at sanktionere gennem egen forståelse af, hvad 

der er vigtigt for ham i telepraksis. En sådan forståelse af translationbegrebet trækker tråde til 

både Latour (1987:70) og Callon (1986:204), hvor translation også refererer til en ’sideordning’ 

(alignment) af de forskellige aktører i den forstand, at ’den ene har lige så meget at skulle have 

sagt, som den anden’. Strategien er som følger: 

1. At sygeplejersken kobler sig til andres (patientens) projekter

2. At sygeplejersken beder andre (patienten) om at deltage i hendes projekt

3. At sygeplejersken fremstiller sit eget projekt som en lille omvej, der ganske vist indeholder

forhindringer, men også nye muligheder

4. Til sidst handler det om at omorganisere andre interesser og mål

Oversat til Horsens på forkant som proces, kan sygeplejersken anvende den første strategi og 

derved acceptere hun patientens strategi omkring det gode liv. Den er imidlertid ikke 

hensigtsmæssig, da den ikke stemmer overens med Horsens på forkants intentioner om en 

motiveret og ’selvkørende’ patient. Sygeplejersken kan i stedet anvende den anden strategi og 

forsøge at overtale den passivt resistente patient til en mere hensigtsmæssig livsstil, hvilket ikke 

nødvendigvis lykkes, da det kan være svært at overtale og fastholde patientens interesse. Den 

tredje strategi handler om at beskrive projekt Horsens på forkant som ’en lille omvej’, der ikke 

kun er besværlig (patienten skal ganske vist sætte sig ind i ny teknologi i forbindelse med 

projektet), men også byder ind med nye muligheder for patienten i kraft af, at han kan forblive i 

hjemmet.  

Fjerde strategi handler om at fastholde. Ikke kun patientens interesse, men også at ’gå videre’ ved 

at overbevise patienten om, at nye mål er realisable og hensigtsmæssige. Eksempelvis at der er 

muligt at ’flytte mål’ ved at inddrage andre allierede (praktiserende læger o.a., der som deltagere 

kan være med til at yderligere at ’cementere’ patientens placering i hjemmet), der kan være med 

til at fasthold patienten i, at en sundere livsstil og brugen i telemedicin i Horses på forkant byder 

nye regler, anpartshavere, forkert timing o.a.) i projektet, hvorfor Diesels overblik og overordnede 
indflydelse smuldrer. Til sidst overgår patentet til pumpen til MAN fabrikkerne. 
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ind med fordele.  

Translationsprocesser kan udnyttes på forskellige måder i aktøres bestræbelser på 

identitetsskabelse i bestemte situationer, hvoraf den passivt resistente patients ’takling’ af 

telepraksis i Horsens på forkant er en af dem. Men ikke kun patienten forhandler sin identitet i 

Horsens på forkant. Også sygeplejersken byder ind med forskellige former for undvigelse og ny 

identitetsskabelse, hvilket jeg beskrev i kapitel 9 og yderligere vil uddybe i det følgende afsnit. 

 

11.16 Sygeplejersken og patienten som obligatoriske passagesteder 

En anden, men væsentlig pointe i telepraksis er, at sygeplejersken også er en aktør, der løbende 

skal overtales til deltagelse og fastholdelse i projekt Horsens på forkant, hvilket illustreres i de 

dele af afhandlingen, hvor sygeplejerskens manglende fornemmelse af ejerskab til projektet 

træder frem (se kapitel 8, 9 og 10). Men hvor det i for patientens vedkommende er 

sygeplejersken, der overtaler, vil det for sygeplejerskerne være andre og mere overordnede 

strategiske ’dele’ af projektet, der skal fastholde og overtale frem mod sygeplejerskernes 

fremtidig deltagelse i telepraksis. Og disse mere organisatoriske og ledelsesmæssige dele af 

Horsens på forkant er ikke undersøgt i denne afhandling. I stedet vil jeg rette læserens 

opmærksomhed mod, at der i projekter som Horsens på forkant er indbygget en risiko for, at 

interessen hos ’de overtalte’ på længere sigt fordufter, eller at de involverede aktører finder egne 

strategier mere hensigtsmæssige, sådan som jeg løbende har beskrevet i afhandlingen.  

Jeg beskrev i kapitel 2 begrebet om det obligatoriske passagested, der ’gør’, at aktørerne skal 

’tilslutte sig’ passagestedet for at ’komme videre’ og at denne tilslutning kan ses som ”et led i en 

proces, der handler om at oversætte mange viljer til en” (Olesen & Kroustrup 2007:78). Man kan 

sige, at både sygeplejerske og patient fungerer som obligatoriske passagesteder i den forstand, at de 

ikke er til at ’komme udenom’, når et projekt som Horsens på forkant løber af stablen og på 

længere sigt ’driftes’. I et sådant projekt er der med andre ord ikke indbygget garanti for succes, da 

”teknologiens videre skæbne ligger i hænderne på kommende aktører” (Latour 1987:103-44). 

Oversættelser, i dette tilfælde af og i telepraksis i Horsens på forkant, vil altid bære præg af 

aktørernes vinkler og mål og sådanne mål er sjældent i overensstemmelse med de overordnede mål, 

sådan som de er beskrevet i projektet. Det betyder, at det italienske ordsprog: ”Traduttore, 

Traditore: Den, der oversætter, er en forræder” (Markussen & Olesen 2003:244), sådan som jeg 
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beskrev det i kapitel 2, fortsat giver mening i sociotekniske praksisser, hvor teknologiske entiteter 

implementeres og indgår i relationer, her i projekt Horsens på forkant med sundhed.  

11.17 Sammenfatning 

I dette kapitel har jeg vist, at dannelse af patienten i telepraksis ikke sker som en ’autonom’ proces, 

men at den derimod er knyttet op på mange forskellige aktører og disses handlinger og relationer i 

telepraksis. En relevant aktør er sygeplejerskernes forventninger til patienten omkring teknologisk 

viden og kunnen i telepraksis. Imidlertid viser kapitlet også, at ikke alle brugere er ’teknologisk 

selvkørende’. Hverken generelt eller i Horsens på forkant, hvilket Sally Wyatts fire grupper af 

ikke-brugere illustrerer. Kapitlet har desuden fokus på de pårørendes mindre fremtrædende rolle i 

telepraksis, hvor pilen i stedet peger på hjemmet som ’betydningsfuld’ aktør og som den 

altovervejende grund til, at patienten deltager i Horsens på forkant. 

En succesfuld dannelse af patienten som bruger i Horsens på forkant sker ikke mindst på grund af 

bekendelse som governmental strategi i den forstand, at patienten kan bekende til dagbøger, 

gennem data og i samtaler med sygeplejersken. Den pastorale tænkning er således en proces i 

telepraksis, som former den enkelte bruger frem mod hensigtsmæssig adfærd og frem mod 

opfyldelse af projektets mål om ”Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. Jeg er tryg, kompetent 

og motiveret”. Et delelement i den governmentale tænkning er netop begrebet empowerment, der 

som strategi peger tilbage på patientens motivation og som sådan er endnu et eksempel på en 

strukturerende aktivitet i Horsens på forkant, der leder frem mod dannelse af en ’velfungerende’ 

bruger. Kapitlet viser ydermere, at dannelsesprocessen i Horsens på forkant er vævet med 

forskellige muligheder for at undgå dannelse af brugeren frem mod projektets mål, men i stedet 

åbner for, at den enkelte selv danner sig i andre og mindre ’hensigtsmæssige’ roller. Jeg 

introducerer i den forbindelse begrebet om den passivt resistente bruger, der udmærker sig ved at 

have egne strategier og dagsordner, der ikke nødvendigvis stemmer overens med projektets 

intentioner. Sygeplejersken kan forsøge at overtale patienten ud fra forskellige translative strategier, 

men kapitlet viser også, at der ikke er garanti for succes, hvis succeskriteriet er dannelse af en 

’fornuftspræget’, teknologisk ’selvkørende’ og vidende bruger. Latours ord om, at ”teknologiens 

videre skæbne ligger i hændende på kommende aktører” er aktuelle i den forstand, at både 

sygeplejersken og patienten kan ændre telepraksis, alt efter hvordan de deltager. Dette translative 
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aspekt peger i retning af telepraksis som et felt, hvor alle stemmer ’tæller’, hvilket jeg har bestræbt 

mig på at vise i afhandlingen. 
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12.0 Refleksion over afhandlingen 

I denne sidste del af afhandlingen vil jeg, med teoretisk inspiration fra ANT og med 

udgangspunkt i nogle af afhandlingens pointer, reflektere over nogle vigtige spændinger og 

analytiske anliggender, der fremstå som konsekvens af analyserne. Først vil jeg dog trække tråde 

til afhandlingens generelle pointer, som jeg løbende har uddraget fra telepraksis i Horsens på 

forkant. 

 

Denne afhandling er et studie i, hvordan telepraksis gøres og hvordan praksis og aktører dannes i 

det telemedicinske projekt Horsens på forkant med sundhed. Afhandlingen tager udgangspunkt i 

denne specifikke sociomaterielle praksis i perioden 2014-2016, hvor jeg fulgte projektets 

processuelle liv i bestræbelserne på at udrede, hvad der sker, når telemedicinske entiteter 

implementeres i en omsorgspraksis.  

Afhandlingen er ikke et ’almindeligt’ studie i sygeplejefaglig omsorg, hvis omsorg udelukkende 

henviser til relationer mellem mennesker. Min ambition har i stedet været at tilføje nye vinkler 

til/måder at studere omsorg på til det sygeplejefaglige felt. Derfor præsenterede jeg i 

afhandlingens andet kapitel Aktør-netværksteori (ANT) som en frugtbar teoretisk tilgang til 

undersøgelse af, hvordan telepraksis i Horsens på forkant er skruet sammen. En hovedambition 

har været at få indsigt i processer, hvor omsorg gøres i den specifikke medierede sociomaterielle 

praksis, hvilket inkluderer indsigt i de forhandlinger og uforudsigeligheder, der er indlejret i det 

at gøre omsorg i Horsens på forkant. ANT har tilføjet afhandlingen en forståelse af, at telepraksis 

ikke består af faste og givne størrelser og sammenhænge, men snarere er sammensat af ustabile 

aktører som skærme, patienter, bookingtider, hjemmet, BlueTooth enheder, pårørende o.a., der 

som sådan er uadskillelige og ’foldet’ i hinanden, hvilket kommer til udtryk i både 

sygeplejerskernes og patienternes fremstilling af telepraksis.  

 

Min ambition var at anvende ANT som eneste teoretisk tilgang i afhandlingen. Imidlertid måtte 

jeg ret tidligt erkende, at telepraksis krævede ’mere’, ikke mindst på grund af ANT’s manglende 

fokus på ’det indre’ i de humane aktører. Jeg har derfor oscilleret mellem forskellige teoretiske 

tilgange under den paraply, der samlet er Science-Technology Studies (STS). Eksempelvis har 

jeg inkluderet de metodiske tilgange Post-ANT, Feministisk STS og de mere perifere STS 

tilgange Etnometodologi, Postfænomenologi og Governmentality til feltet af frugtbare kilder til 
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beskrivelse, synliggørelse og teoretisering af, hvordan telepraksis gøres og hvordan patienter og 

sygeplejersker dannes i Horsens på forkant. Overordnet har Governmentality analysetilgangen 

bidraget med værdifuld viden om, hvordan patienter og sygeplejersker dannes i Horsens på 

forkant. Også Postfænomenologiens fokus på ’det sansede’ og kropsligt tillærte er med til at 

forklare telepraksis som et ’område’, hvor patienter, sygeplejersker og teknologi gensidigt former 

og forandrer hinanden i forskellige udvalgte relevante situationer. Jeg introducerede i den 

forbindelse Postfænomenologien som en måde til at undersøge relationer mellem mennesker og 

specifikke teknologier og hvordan de relationelt udmøntes som forskellige måder, mennesker og 

teknologi kan være medierede på. 

Ud over at anvende de nævnte tilgange inden for STS verdenen, har jeg inddraget tre nordiske 

sygeplejeteoretikere, Merry Scheel, Katie Eriksson og Kari Martinsen i afhandlingen. For det 

første fordi de bidrager med væsentlige vinkler til fænomenet omsorg og derfor flittigt er anvendt 

i undervisningen af kommende sygeplejersker. For det andet for at rette læserens opmærksomhed 

mod, at disse omsorgsteorier efterlader omsorgspraksis fragmenteret i den forstand, at 

teknologier og omsorg forbliver delte i et ’omsorg for sig’ og et ’teknologi for sig’. Eller, 

alternativt, at anvendelsen af teknologien slet ikke diskuteres. Her er det en væsentlig pointe, at 

sygeplejeteoretikerne ikke har lovet at arbejde med teknologi i deres respektive 

omsorgsteoretiseringer. Når jeg alligevel ’fastholder’ spændingen, skyldes det, at der er der tale 

om et spændingsfelt ’med potentiale’ i omsorgstænkningen, da teknologier som telemedicin 

allerede anvendes i omsorgspraksis, men at brugen af teknologien (her: telemedicin) kun i mindre 

grad ekspliciteres. Og dermed omtales heller ikke fyldestgørende de implikationer, som en given 

teknologi har i en given omsorgspraksis.  

12.1 Empiriske og teoretiske spændinger: Omsorg i teknologi? Teknologi i omsorgen? 

I dette sidste opsamlende tillæg vil jeg reflektere over disse implikationer og vende tilbage til 

afhandlingens overskrift, som jeg har ladet ligge indtil nu. Nærmere bestemt spørgsmålene om, 

hvorvidt der er omsorg i teknologi? Og om hvorvidt der er (gået) teknologi i omsorgen? Når jeg 

har ladet spørgsmålene ligge, skyldes det, at jeg har forholdt mig afventende til besvarelsen af 

dem, indtil feltet i Horsens på forkant var udredt. Efter at have fulgt telepraksis hele vejen fra 
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første kontakt til Horsens på forkant, hen over parkeringspladsen og til projektets 

afslutningskonference, fremgår det, at telepraksis er mere kompleks, end man på nogen måde kan 

forestille mig. Latour beskriver det besværlige i at beskrive og behandle projekter som empirisk 

objekt. Primært fordi der helt enkelt indgår utallige aktører i det telemedicinske 

omsorgsrelaterede kollektiv, som jeg har valgt at beskrive som telepraksis i afhandlingen. Men 

de mange heterogene aktører er samtidig også det, der i mine øjne gør feltet fascinerende. Ikke 

mindst fordi de indgår på forskellig vis i både gørelse og dannelse og hele tiden viser nye måder, 

hvorpå telepraksis udvikles og forandres i processen. Eksempelvis som det forgår i telepraksis, 

hvor omsorgspraksis ændres fra den direkte menneske-til-menneske kontakt og frem mod den 

teknologisk medierede relation, hvorved handlinger og relationer ændres, sådan som det fremgår 

af min empiriske analyse i Horsens på forkant. Og hvor patienternes tilgang til telemedicin er 

med til at placere skærmens medierende tilstedeværelse og de mange med-teknologier som 

matters-of-concern i den forstand, at de er med i dannelse af ’nye’ brugere, der på forskellig vis 

formår at sætte egne præg på forståelsen af det gode liv i telepraksis. 

 

Omsorg er et kardinalfænomen og belyses fra flere forskellige vinkler i afhandlingen, hvor jeg 

karakteriserer omsorgen som et interdisciplinært, sansebaseret, relationelt og kontekstuelt 

betinget område, hvor handlinger og materialitet er med til at skabe, vedligeholde og omforme 

omsorgen. Omsorg handler, i mit perspektiv, om ”at få helheden til at fungere …. at rykke om, 

tilpasse og indordne” (Hasse & Wallace 2014:88) for at skabe det gode liv for patienten. Denne 

omsorgsdefinition leder hen mod, at omsorg (også) er ”persistent tinkering in a world of 

complexity, ambivalence and shifting tensions” (Moser & Pols 2010:12), hvor det heterogene har 

en fremtrædende plads og at ”de fænomener, der studeres, altid er et væv af kultur og biologi, et 

netværk af mennesker og genstande” (Ploug Hansen 2000). 

 

I afhandlingens primære møde med disse ’netværk af mennesker og genstande’ peger jeg på, at 

teknologier som deltagende aktører er vævet i hverdagens omsorgspraksis, men de to fænomener 

kun i mindre grad italesættes og systematisk ’behandles’ sammen i. En sådan dualisme i relation 

til omsorg og teknologi refererer til modernitetstænkningen, som kort fortalt betegner den 

vestlige tanketradition, der har præget filosofi, videnskabsteori og tænkning siden 

oplysningstidens deling af subjekt og objekt i det ’menneskelige’ og det ’natur(videnskabe)lige’ 
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og hvor anvendelse af teknologi har været med i agendaen om nytænkning og fremskridt i blandt 

andet sundhedspraksis (Arnoldi 2006:8 og prologen). Jeg inspireres her af Latours tanker 

omkring det renselsesarbejde, som den moderne tænkning bringer med sig i bestræbelserne på at 

skille det menneskelige og det ikke-menneskelige i adskilte kategorier. At forstå omsorgspraksis i 

en modernistisk246 vinkel med adskilte og ’rensede’ kategorier (det, som Latour betegner som 

purificerede domæner), er at forstå sundhedspraksis som et sted, hvor natur og kultur, ’godt’ og 

’ondt’, subjekt og objekt o.a. er adskilte (Latour 2006:31). Eksempelvis, som nævnt tidligere, 

hvor teknologi og omsorg holdes adskilte. Både i Horsens på forkant, hvor projektledelse og 

sygeplejerskerne gør telepraksis, men ikke diskuterer hvad og hvordan omsorg gøres, når 

medierende teknologier som telemedicin implementeres. Og i omsorgsteori, hvor teorierne 

udelukkende omhandler omsorg mellem mennesker og derfor forholder sig til verden som delt i 

forskellige ikke-relaterede kategorier. 

 

Et eksempel på deling af verdener indenfor omsorgsteori, er Merry Scheels fremhævelse af den 

tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas’ (f. 1929) deling af ’det moderne samfund’ i 

systemverden og livsverden. Systemverdenen er styret af markedsmekanismer og bureaukratisk 

administration af menneskelivet, hvor det enkelte menneske lever kalkulerende i forhold til 

’egeninteresser’ og ud fra fornuftsstyrede ”handlinger, der er knyttet til arbejde og positiv 

udnyttelse af teknisk viden”. I en sådan systemverden er mennesker ikke et mål i sig selv, men er 

i stedet ’et middel til at opnå egen vinding’ (Scheel 2013:87-8). Livsverdenen derimod refererer 

til den kulturelle betydningshorisont, ”hvori menneskene allerede befinder sig … en kulturelt 

oplagret baggrundsviden, en forudforståelse, der er selvfølgelig og grundlæggende”. 

Livsverdenen er grundlaget for den enkeltes orientring i verden både etisk og moralsk og 

”menneskelig handling foregår her på grundlag af gensidig forståelse … gennem kommunikation 

mennesker imellem” (Ibid). Scheel lader livsverdenen være grundlaget for sine tre handletyper, 

henholdsvis den kognitivt-instrumentelle, den æstetisk-ekspressive og den moralsk-praktiske 

handletyper (se kapitel 3), der alle tre ligger til grund for sygeplejerskens omsorgshandlinger 

                                                
246 Latour anvender begrebet den moderne forfatning om opdelingen af natur og kultur, det vil sige det 
naturlige og objektive (naturvidenskabeligt vidensbaserede) og det menneskelige og subjektive, som i den 
moderne forfatnings tænkning kan og bør adskilles, sådan som den udleves i modernistisk tænkning. 
Dette, ifølge Latour, illusoriske eksperiment uddybes i Latours Vi har aldrig været moderne (2006) og i 
forordet til bogen v. Jacob Arnoldi (Ibid:8). 
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(Scheel 2013:89). Imidlertid kan man sige, at en sådan deling er utopisk i den forstand, at den 

rækker ud mod en verden, hvor menneske og teknologi er modsætninger (’det gode’ mod ’det 

onde’). Hvordan utopien kommer til udtryk, vil jeg argumentere for i det følgende. 

12.2 Den utopiske deling 

Umiddelbart ser jeg, som Latour, ikke de to verdener som modsætninger, men snarere som 

hinandens forudsætninger og sammenblandinger: 
”There is no sense in talking independently of epistemology, ontology, psychology, and politics – 
not to mention theology. In short: ”out there”, ”nature”; ”in there”, ”the mind”; ”down there”; ”the 
social”; ”up there”: We do not claime, that these spheres are cut off from one another, but rather 
that they all pertain to the same settlement, at settlement that can be replaced by severeal 
alternative ones (Latour 1999:14) 

Her er det desuden relevant at fremdrage Latours ord om ’rene verdener’, der tydeligt illustrerer, 

at ’det rensede’ er utopisk: 
”der er omtrent så meningsfuld som at redegøre for et slag ved at forestille sig en gruppe 
splitternøgne soldater og officerer anbragt sammen med en dynge udstyr – tanks, rifler, rapporter, 
uniformer – og derpå hævde, at der naturligvis eksisterer en (dialektisk) relation mellem dem” 
(Latour 2005:99).  

Delingen er desuden med til at fremme dikotomisk tænkning omkring de måder, som 

anvendelsen af teknologi ’ses’ ud fra i bestemte sammenhænge, hvilket jeg vil argumentere for i 

det kommende afsnit, hvor jeg inddrager to forskellige måder at betragte teknologi og 

teknologianvendelse på, der begge er implicit i den empiriske og den teoretiske del af 

afhandlingen, henholdsvis teknologisk determinisme og teknologisk instrumentalisme. 

12.3 Teknologisk determinisme 

En måde at beskrive teknologier og deres anvendelse på, er ud fra en deterministisk forståelse, 

hvor teknologier betragtes som ’bestemmende for, hvordan vi lever vores liv’ (Huniche & Olesen 

2014:50). Dette er ikke kun tilfældet indenfor sundhedspraksis, men også i andre ’dele’ af livet, 

hvilket dette eksempel fra tidsskriftet Bo Bedre omkring radiodesigneren Øivind Slaattos tilgang 

til egne produkter illustrerer: 
”Dybeste set hader jeg for meget teknik og … at blive forstyrret af teknik. Man lægger kun mærke 
til det, når det ikke virker. Problemet er, at mange ting får en kompleksitet, der er alt for høj og 
når den stiger, så stiger sårbarheden også. Vi ved at alle disse intelligente hjem kan hackes og skal 
opdateres hele tiden. Så jeg kan stille mig selv spørgsmålet om, hvor intelligent, det egentlig er…” 
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(Falhof 2017:74) 
 

I citatet fremgår det, at teknologianvendelsen i dette tilfælde medfører en sårbarhed, der, i 

forfatterens perspektiv, gør det relevant at stile spørgsmålstegn ved teknologiens nytteværdi og 

påståede ’intelligens’. I den mere etablerede omsorgsteori omtales teknologier og brugen af 

teknologier ofte som ’farlige’ i den forstand, at de griber ind i relationen mellem mennesker og 

dermed bliver definerende for de måder, mennesker omgås på (Huniche & Olesen 2014:50, 

Hasse & Wallace 2014:86). Alternativt, at en maskinel ’overtagelse’ af relationen vil finde sted, 

hvis vi ikke er opmærksomme, sådan som Martinsen pointerer, her citeret fra jubilæumsmødet 

for 25 året for den danske kandidatuddannelse for sygeplejersker:  
”Det er vigtigt at blive venner med teknologien, så sygeplejersker kan sanse og fornemme noget 
af patientens tilstand via teknologi og robotter. Men robotter bør ikke erstatte pleje og 
menneskeligt nærvær. Vaskerobotter kan f.eks. ikke kende patientens hud ud fra faglig kundskab 
og ræsonnere ud fra den viden. Nogen må holde robotterne i ørerne” (Block Kjeldsen 2016:52).  
 

Citatet stiler skarpt på, at mennesket skal være den styrende over teknologien og at teknologiens 

nytteværdi tilkommer mennesket. Men også at teknologien skal bidrage i en verden, hvor 

mennesker er alene med mennesker og hvor teknologierne inddrages, når de kan ’støtte op’ 

omkring menneskelige funktioner. Martinsens ord er derfor ikke kun knyttet op på en 

deterministisk vinkel til teknologiers anvendelse, men også på paradoksal vis på en 

instrumentalistisk forståelse, hvor teknologier beskrives som ’værktøjer’, der anvendes i bestemte 

sammenhænge. Den instrumentalistiske vinkel danner en forståelsesmæssig modpol til den 

deterministiske forståelse, da den, i stedet for at beskrive teknologierne som bestemmende i 

menneskers liv, retter opmærksomheden mod teknologien som eksempelvis ’nyttig’ og/eller 

’besparende’ (Huniche & Olesen 2014:51). 

 

12.4 Teknologisk instrumentalisme 

Denne anden og mere teknokratiske måde at beskue og beskrive teknologier og deres anvendelse 

på, er gennem den ’klassiske’ instrumentalistiske vinkel (Hunniche & Olesen 2014:51), som ofte 

ses i forbindelse med promovering af forskellige teknologiske entiteter eller i situationer, hvor 

forskellige teknologier skal implementeres i praksis: 
”Horsens på Forkant med Sundhed” er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt, der vil 
optimere sundhedstilbuddet til kronisk syge borgere og give dig som borger bedre indsigt i din 
sygdom …. Det tværsektorielle værktøj skal på én gang fremme samarbejdet og 
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kommunikationen imellem sundhedssektorerne og forbedre borgernes muligheder for at mestre 
egen sygdom”.  

Her beskrives teknologier som ’ufarlige’ eller ’neutrale’ i den forstand, at de kan anvendes uden 

at en praksis ændres nævneværdigt, hvilket også kommer til udtryk i følgende citat omkring 

indførelsen at ’intelligent teknologi’ i nybyggede huse: 
” De intelligente enheder betyder også, at betjeningen bliver meget nemmere. I en nær fremtid vil 
man ofte kunne nøjes med at tale til både computeren og de enkle enheder, om det så er IPads … 
eller helt ny typer enheder … De er på størrelse med en peberkværn og kan stå på hylden i 
køkkenet eller stuen. Så vil man med enkle kommandoer kunne styre både varme og lys, bare man 
taler pænt til dem…” (Holte 2017:50).  

De to citater inkluderer en tænkning, hvor mennesket er ’i førersædet’ og teknologien er et 

redskab, der uden unødig ’støj’ skaber nytteværdi og overskuelighed og hvor teknologien som 

enkeltstående element ’klarer ærterne’ for mennesket. 

Begge citater rækker ud mod diffusionstænkningen, som jeg beskrev den i kapitel 2 som en 

’uhindret spredning’ af (blandt andet) teknologier ud fra en forvisning om, at medarbejdere og 

teknologi agerer på måder, der fremmer teknologiens implementering (Hunniche & Olesen 

2014:25). Diffusion som spredningsstrategi indebærer imidlertid, at en bestemt praksis fremstår 

som samlet og indiskutabel, hvilket gør det svært at forholde sig kritisk til den. For hvem vil stå i 

vejen for, at verden bliver gjort overskuelig og nemmere at ’være i’ for den enkelte? Eventuelle 

kritiske røster vil, i mit perspektiv, forstumme, da de konnoterer med det ’at være imod 

udvikling’ i betydningen ’at være gammeldags’ (Holm-Petersen 2011:25), når eventuelle 

kritikpunkter fremføres i forbindelse med implementering af ny teknologi. Ydermere ligger der 

implicit i diffusionstænkningen en manglende opmærksomhed på (og anerkendelse af) ’det 

heterogene’ i form af multible blandede aktører, der udgør det kollektiv, som en praksis består af. 

Det betyder, at anvendte teknologier kommer til at stå som isolerede og ”fritstående teknologiske 

produkter” (Hasse &Wallace 2014:93), der fungerer uafhængigt af relationer, hvori de relationelt 

er indvævede. Imidlertid har denne afhandling vist, at en uproblematisk implementering og 

anvendelse af teknologiske entiteter som telemedicin sjældent lader sig gøre, sådan som 

diffusionstanken ellers lægger op til. En betragtning, jeg har forsøgt at beskrive i mit empiriske 

studium, hvor de teknologiske implikationer har en fremtrædende plads. 
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12.5 Omsorg i teknologien? Teknologi i omsorgen? 

Jeg vil her vende tilbage til afhandlingens overskrift og argumentere for, at overskriftens to 

spørgsmål hænger uløseligt sammen i afhandlingen og derfor bør besvares under et. Her som et 

opgør med ’menneskecentreringen’ i forskellige omsorgssammenhænge, hvor mennesker tænkes 

ind som eneste aktører. Men også som et opgør med instrumentalismen, hvor telepraksis’ 

teknologiske entiteter ses som redskaber, hvis virkemåde og effekter kan forudsiges og udmøntes 

i stringente forløb, hvilket illustreres i evalueringsrapporten i Horsens på forkant: 
”HPF har etableret banebrydende IT-infrastruktur, som lever op til og er foregangsbillede for 
andre telemedicinske IT-løsninger. I HPF har man en velfungerende og velafprøvet brugerdrevet 
telemedicinsk løsning med video, sundheds-hotspot, måleudstyr, samt hurtig og effektiv logistik 
og support” (Falkenberg et al 2016: 2)).  

Citatet fortæller, hvordan de teleteknologiske entiteter har fungeret uproblematisk og effektivt i 

projektets forsøgsperiode. En konklusion, der umiddelbart bidrager med et unuanceret og 

reduktionistisk billede af teknologien og dens anvendelse, hvilket også kommer til udtryk senere i 

rapporten: 
”Telemedicin kan udbredes som alternativ til mange slags fysiske konsultationer, og der er brug 
for at åbne markedet via lettilgængelige teleteknologier. Når ”bring your own device” kan 
realiseres, så kommer det til at gå stærkt med udbredelsen af telemedicin, telesundhed og 
teleteknologi” (Ibid:13). 

12.6 Den ontologiske vending i telepraksis 

Omsorgen er i citatet relateret til telesundhed som begreb og knytter an til spørgsmålet om, 

hvordan omsorg gøres og hvordan den er til stede i Horsens på forkant. Men er der omsorg 

indvævet i (tele)teknologien i Horsens på forkant? Ja, det skulle jeg mene. De telemedicinske 

entiteter indbyder til handlinger, der viser tegn på (Ploug 2000), at omsorg er til stede i 

telepraksis, sådan som jeg har beskrevet det løbende i afhandlingen.  

Men her vil jeg pege på, at telepraksis byder ind med en ontologisk vending247 i 

omsorgstænkningen i den forstand, at natur(videnskab) og den mere ’klassiske’ omsorg bytter 

247 Den danske STS forsker og lektor ved Københavns IT Universitet Brit Ross Winthereik definerer en 
ontologisk vending som et ’nybrud’ indenfor en tænkning, der før har været ontologisk ’fast’ og 
veldefineret (Winthereik 2015). 
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plads i Horsens på forkant. Der er omsorg, hvor man før tænkte naturvidenskab, hvilket 

eksempelvis kommer til udtryk i afhandlingen, hvor tal (som blodsukre) har omsorgsbetydninger, 

der forhandles mellem sygeplejerske og patient og derudover også er parametre, der ret 

’håndfast’ griber ind i patientens hverdag, når tallene er for ’lave’ eller for ’høje’. Ydermere kan 

man tale om, at tallene konstituerer tryghed (eller manglende tryghed), alt efter om tallene falder 

’tilfredsstillende’ ud. Tal bidrager med andre ord med omsorg og er i både patienternes og 

sygeplejerskernes perspektiv fuldgyldige omsorgselementer på trods af, at tal i mere gængs 

omsorgsforståelse refererer til det naturvidenskabelige (endog den positivistiske) ’del’ af 

sundhedspraksis (Martinsen & Eriksson 2013:104248). 

Og der er natur(videnskab) i form af medierende teleteknologi, hvor der før var menneske-til-

menneske relation i den omsorgsrelaterede sygeplejepraksis, hvilket flere af de inkluderede 

patienter betegner som et gode, da vedkommende kan forblive i hjemmet. Ydermere byder 

telepraksis ind med en relation gennem skærmen, hvor sygeplejerske og patient har 

fornemmelsen af ’overskridelse’ af skærmen i det, som Nelly Oudshoorn betegner som digital 

nærhed (Oudshoorn 2008:126-7). Man kan sige, at telepraksis hjælper med at suspendere mere 

konventionelle, normative fortællinger om omsorgspraksis og i stedet rækker frem mod 

aktørernes fremstilling af, hvad der er omsorg og hvordan den dannes og gøres i forbindelse med 

telemedicinsk praksis.  

Men vil omsorgsteoretikerne stadig mene, at der er ’gået teknologi i omsorgen’ i den forstand, at 

teknologierne er bestemmende og rammesættende for omsorgen og den menneskelige praksis, 

efter gennemlæsning af denne afhandling. Muligvis. Men jeg har i afhandlingen bestræbt mig på 

at indtænke en omsorg for omsorgen i den forstand, at omsorgens nødvendighed er uomtvistelig 

og skal ’passes på’. Men det fordrer, at omsorgen beskrives gennem tidssvarende begreber, der 

favner det heterogene i forskellige praksisser, sådan som det fremstår. Man kan tale om en 

’omsorg til og i tiden’, der relaterer til og beskriver det konkrete sociotekniske felt, her 

telepraksis i Horsens på forkant. Omsorg er så sandelig til stede, men gøres på andre og nye 

måder, hvilket jeg har bestræbt mig på at vise i afhandlingen. 

248 Selvom Martinsens og Erikssons betragtninger primært referer til videnskab, positivisme og ”teknisk-
instrumentel fornuft”, så tillader jeg mig at overføre dem direkte på brugen af tal, da de falder ind under 
det, som Martinsen og Eriksson betegner som ”større eller mindre udsving på en skala” i 
naturvidenskabelige sammenhænge (Ibid:105). 
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Vil omsorgsteoretikerne være mere ’trygge’ ved teleteknologiens anvendelse efter at have læst 

denne afhandling? Muligvis. Men tryghed i relation til brugen af teknologiske entiteter kommer, i 

mit perspektiv, ikke med mindre teknologiens implikationer sættes til diskussion blandt de 

brugere, der anvender teknologien i praksis og blandt de, der teoretiserer over praksis. En sådan 

løbende diskussion af implikationer er nødvendig i sammenhænge, hvor teknologier ændrer 

professionsfaglighed og udfordrer traditionel omsorgspraksis. Jeg vil fortsat lade spørgsmålene 

om teknologiers implikationer i bestemte praksisser stå åbne til videre diskussion og fortfarende 

lade læseren tænke med i telepraksis og således også videre frem end denne afhandling.  



Bilag 1:  Inklusionskriterier, Diabetes, Horsens på forkant (2014)
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Bilag 2: Case 3 

Case 3: Telepraksis 

Mand, 44 år. Type 1 diabetes gennem mange år. Sygeplejersken (S) forklarer inden hun ringer op, at patienten er 
”mindre stabil ved tastaturet og ikke altid er til stede, så jeg er spændt på, om han svarer”. Inden opringningen 
har hun aflæst hans data på HotSpottet og noteret vigtige parametre og kommentarer på blokken. 

S ringer op. Patienten svarer ikke. Anden opringning går igennem. Patienten (P) toner frem på skærmen. Man 
kan se patientens ansigt, overkrop og en del af rummet bagved. Der er tydeligvis et ryddeligt kontor i 
baggrunden. Sygeplejersken spørger til patientens velbefindende. Han svarer positivt, men siger derefter, at 
blodsukrene har været høje. Forbindelsen forsvinder, sygeplejersken bander. Hun ringer op igen (lyden er 
’ulden’, enkelte ord falder ud), men hun viser ikke sin irritation (udtryksløst ansigt). Patienten kommenterer med 
et smil, at systemet ”næsten virker”. S miler tilbage, men undlader at kommentere på systemets ’udfald’. Hun 
spørger i stedet til antallet af blodsukre, blodtryk og vægt, der er ’gået ind’ på HotSpottet: ”Er det det, der er? …. 
Der er jo en del huller …. Du har blandt andet et blodsukker på 20 … kan du mærke det”?  
P nikker og svarer, at han er træt. S: ”det gode ved at måle er jo, at du får at vide, at de er for høje”. P kigger ned 
og svarer, at han glemmer det hele tiden. S spørger, hvorvidt han også glemmer at tage sin insulin? P ryster på 
hovedet. S: ”Hvordan kan det blive anderledes”? P svarer, at han snart skal have måler på: ”så skal det nok 
lykkes”. 

S spørger til stabilitet i hverdagen, hvor P har meget at gøre, både på arbejde og på hjemmefronten med familien. 
Han konstaterer, at han får gået ture hver dag, men fortæller derefter, at det vist er mindre aktivt, end først 
beskrevet. Det samme med kalorieindtaget, hvor P først beskriver, at han ikke spiser så meget ’take away’ mad, 
som tidligere, men begynder derefter at ’trække i land’: ”Det er vist lidt mere” og fortæller så, at det er meget 
mere. S (fortsætter i neutralt stemmeleje) spørger til udregning af kalorieindtag og insulin. P fortæller, at det 
fylder for meget og at han har bekymringer nok i hverdagen. S læner sig frem og kigger ham i øjnene (på billedet 
ser det ud som om, hun kigger ned) og spørger til, hvordan han kan forbedre situationen. P mener, at det er en 
alarm, der skal til, når han skal måle blodsukre. S kommenterer, at ”du må ikke lade være med at arbejde med 
den del …. Det følger efter dig … der er meget energi bundet i dårlig samvittighed”. P smiler skævt og kigger 
væk. Inden samtalen afsluttes, vil S vil lave en ny aftale, der ligger tidligere end tre måneder (som er 
intervaltiden i Horsens på forkant). P fastholder, at aftalen først skal være efter tre måneder. De afslutter 
samtalen. S logger af.  

S vender sig mod mig og kommenterer, at ”den her snak har vi haft 100 gange før”. Hun kommenterer på P’s liv 
og muligheder for at arbejde mere med lidelsen: ”Vi slås hele tiden med hans dårlige samvittighed. Han virker 
meget mere afslappet på skærmen, end når vi har ham i det almindelige ambulante møde. Der sidder han og 
sveder … det er som om, han kan gemme sig bag skærmen her. Og det er sindssygt svært at være konfronterende 
på skærmen.  Herinde kan jeg række ham hånden og kigge ham direkte i øjnene. Men han er en voksen mand, 
selvom han ikke passer sin diabetes. Han må selv byde ind. Hvis han havde været yngre, så havde jeg været mere 
kontant … så havde jeg nok presset på for en tidligere aftale. Men nu må jeg videre … jeg skal have noteret, 
inden den næste patient kommer”. 
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Bilag 3: Følgebrev og interviewguide, Patienter 

Kære informant 

Tak fordi du vil bidrage med din viden og din erfaring til mit Ph.d. projekt. 

Jeg har valgt at give dig denne interviewguide, så du på den måde får mulighed for at tænke på 
overvejelser og situationer, der kan have relevans for emnet. 

Jeg forventer ikke, at du bruger megen tid på forberedelse, så du kan se denne guide som en indfaldsvinkel 
til emnet. Hvis du har andre emner, der ikke er nævnt,  som du mener har relevans, så er du meget 
velkommen til at tage dem op under interviewet. 

Det er naturligvis fuldstændigt frivilligt, hvorvidt du vil deltage i interviewet og du kan trække dig ud af 
interviewet på hvilket som helst tidspunkt, du ønsker det. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på mail befr@ucl.dk eller på 40104319. 

Med venlig hilsen 

Bente Hull Frich 

Ph.d. stipendiat 
Institut for Æstetik og Kommunikation 
Arts, Aarhus Universitet 

Lektor, MHH, RAN. 
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Bilag 3 (fortsat) Interviewguide: 

1. Beskriv din hverdag, sådan som den har været/er, når du anvender telemedicin

2. Hvilke overvejelser havde/har du i forbindelse med anvendelse af telemedicin i din hverdag?

3. Hvordan tænker du, at telemedicin spiller ind i forhold til din kontakt til sundhedsvæsenet og til
sygeplejerskerne i ambulatoriet?

4. Hvilken form for omsorg efterspørger du fra sygeplejerskerne i ambulatoriet og igennem
telemedicin i forbindelse med din sygdom?

5. ”Den gode telemedicinske konsultation” Hvordan er den og hvad gør den god?

6. Hvordan har du fået mere viden omkring din sygdom gennem telemedicin? Og er du blevet bedre
til at tage vare på dig selv og din sygdom gennem telemedicin?

7. Hvilke kompetencer tænker du, at en patient skal have for at anvende telemedicin? Og hvilke
kompetencer skal en sygeplejerske have for at anvende telemedicin?

Informeret samtykke: 

Jeg er informeret om, at deltagelse i dette interview er frivillig og at det er uden konsekvenser af nogen art 
at sige nej til interviewet. Jeg kan derfor på hvilket som helst tidspunkt i interviewet trække min 
samtykkeerklæring tilbage. 

Jeg er informeret om, at de data, der fremkommer igennem interviewet behandles fuldt fortroligt og 
anonymiseret, så hverken jeg eller andre kan genkendes i de fremkomne data. Jeg er informeret om, at 
data efter bearbejdning vil blive slettet og makuleret i henhold til Persondataloven  

Sted og dato: Informant: 

___________________________ _____________________________ 
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Bilag 4:  Følgebrev og interviewguide, Sygeplejersker 
 
 
Interview omkring telemedicin, omsorg og sygepleje. 
 
 
Kære kollega og informant i dette interview 
 
Tak fordi du vil bidrage med din viden og din erfaring til mit projekt. 
 
Jeg har valgt at give dig denne interviewguide, så du på den måde får mulighed for at tænke på situationer 
og fremtidsscenarier, der kan have relevans for emnet. 
 
Jeg forventer ikke, at du bruger meget tid på forberedelse, så du kan se denne guide som en form for 
indfaldsvinkel til emnet 
 
Det er naturligvis fuldstændigt frivilligt, hvorvidt du vil deltage i interviewet og du kan trække dig ud af 
interviewet på hvilket som helst tidspunkt, du ønsker det. 
 
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på mail befr@ucl.dk eller på 
40104319. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bente Hull Frich 
 
Ph.d. stipendiat 
Institut for Æstetik og Kommunikation 
Arts, Aarhus Universitet 
 
Lektor, MHH, RN. 
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Bilag 4 (fortsat) 
 
 
Spørgsmål til sygeplejersker omkring omsorg og telemedicin: 
 
 

• Beskriv din sidste arbejdsdag, hvor du arbejdede med telemedicin (så detaljeret som muligt) 
 

• Hvordan prioriterer du din konsultation? Er der noget, du gerne vil/skal omkring? 
 
 

• Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til omsorg i forbindelse med anvendelse af telemedicin? 
 

• ”Den gode telemedicinske konsultation” – hvordan er den og hvad gør den god? 
 

 
• Hvordan observerer du din patient gennem telemedicin? 

 
 

• Er der situationer, hvor du går på kompromis i din sygepleje i forbindelse med anvendelse af 
telemedicin? 

 
 

• Hvordan medtænker du inklusionskriterierne i forhold til hvad du skal ”have med” i din samtale? 
 

 
• Hvordan tror du, at du/I arbejder med telemedicin i 2016 og længere frem i tiden? 

 
 
 
Informeret samtykke: 
 
Jeg er informeret om, at deltagelse i dette interview er frivillig og at det er uden konsekvenser af nogen art 
at sige nej til interviewet. Jeg kan derfor på hvilket som helst tidspunkt i interviewet trække min 
samtykkeerklæring tilbage. 
 
Jeg er informeret om, at de data, der fremkommer igennem interviewet behandles fuldt fortroligt og 
anonymiseret, så hverken jeg eller andre kan genkendes i de fremkomne data. Jeg er informeret om, at 
data efter bearbejdning vil blive slettet og makuleret i henhold til Persondataloven  
 
Sted og dato:      Informant: 
 
______________________   _____________________________ 
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Bilag 5: Billedfortegnelse 

Figur 1: Projektets inkluderede patienter 
Figur 2: ’Hubben’ i brug i hjemmet 
Figur 3: HotSpottet i Horsens på forkant 
Figur 4: Sygeplejerskens kontor (dog uden stole) 
Figur 5: ’Praktisk semiotik’ i feltet 
Figur 6: Kodning og skrivning, Aarhus Universitet 
Figur 7: Grafer som overblik over blodsukre i telepraksis 
Figur 8: Digital nærhed i telepraksis 
Figur 9: Skærmens placering på sygeplejerskens kontor 
Figur 10: Svag paternalisme i telepraksis 
Figur 11: At være i hjemmet med computeren 
Figur 12: Patientens ’hjemmebane’ 
Figur 13: Måling af blodsukre i hjemmet 
Figur 14: To forskellige vægte i hjemmet 
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