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1. Indledning. 

Det palliative
1
 område i Danmark har, siden Sundhedsstyrelsen i 1985 udgav den første 

rapport med fokus på betingelser, der skulle fremme den palliative indsats (Sundhedsstyrelsen 

1985), udviklet sig, så der i dag er fokus på området både fra sundhedsprofessionel-, 

videnskabelig – og politisk side.  

Da palliativ medicin ikke er et speciale inden for lægevidenskaben med egen etableret 

uddannelse i Danmark, har den palliative indsats været bygget på den viden og erfaring som 

’ildsjæle’ inden for området har samlet. Først inden for de sidste år er der etableret en fælles 

nordisk uddannelse for læger (www.nscpm.com) og diplommoduler for andet 

sundhedspersonale.  

Sundhedsstyrelsen har fra 1985 til 2010 udgivet flere rapporter om den palliative indsats. I 

disse rapporter er der formuleret idealer om, hvad denne indsats skulle indeholde, og hvem 

der skulle yde indsatsen. Det er fortsat ”Faglige retningslinjer for den palliative indsats” 

(Sundhedsstyrelsen, 1999), med udgangspunkt i WHO’s anbefalinger (WHO 2002), der 

arbejdes ud fra i det danske sundhedsvæsen. 

Vi er begge en del af ekspertniveauet eller specialistniveauet, idet Sundhedsstyrelsen opdeler 

det palliative felt i 2 niveauer: det basale, som omfatter indsatsen for døende på hospitaler og i 

primærkommuner, og i ekspertniveauet, som omfatter hospice, palliative enheder/afdelinger 

og palliative teams. Den palliative indsats betegner almindeligvis den samlede tværfaglige
2
 

behandling og omsorg, som tilbydes uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende i de 

rammer, som patienten ønsker sig og som bedst tilgodeser behovet (Sundhedsstyrelsen 1999).  

                                                           
1 Palliation har sin oprindelse i det latinske ord pallium, som betyder ”kappe” eller ”tæppe”. I den palliative indsats er der i sproglig forstand 

tale om, at man ”indhyller” et menneske med den hensigt at lindre lidelse og bibringe et menneske velvære. I praksis bruges betegnelserne 

palliation, den palliative indsats eller palliativ medicin.  

Med palliativ indsats henvises der til en helhedsopfattelse af behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syges fysiske symptomer, 

psykosociale problemer og åndelige og eksistentiel lidelse. Den alvorligt syge og døende, den palliative patient, opfattes ikke kun som et 

enkelt individ, men som en del af en familie.  

2 I dette projekt har vi valgt at bruge Kirsti & Per Lauvås beskrivelse af tværfaglighed: ”Tværfagligt samarbejde er en interaktion mellem 

repræsentanter fra forskellige fag med et dobbelt formål: Sikring af kvalitet i arbejdet ved, at den samlede faglige kompetence bliver udnyttet 
maksimalt, og udvikling af et fælles kundskabsgrundlag på tværs af fag og stimulering til faglig udvikling inden for bidragende fag”. 

http://www.nscpm.com/


Det tværfaglige samarbejde omkring den palliative patient på basisniveau  3. semester projekt  

Anette Lindgren & Lone Toft  MHP 10 – juni 2011 

4 

 

Den tværfaglige behandling og omsorg, der her henvises til, kender vi begge til fra hvert vores 

felt, men vi har også oplevet, at det ikke altid kører, som det nok burde. Det kan der være 

mange grunde til. 

Mediernes omtale den senere tid af samarbejde, eller rettere, mangel på samme og om dårligt 

samarbejde mellem sektorerne viser dette. En netop offentliggjort Ph. D. afhandling fokuserer 

på, at der er uklarhed i ansvarsfordelingen i forhold til de døende. Det er for eksempel mangel 

på kommunikation, der medfører, at rollen som tovholdere ikke er tydelig for de involverede 

parter. Trine Brogaard skriver: ”Både i kræftpakkerne og i en vejledning fra Dansk selskab for 

Almen Medicin, om den palliative indsats i hjemmet, peges der på de praktiserende læger som 

tovholder i døendes sidste tid. I den virkelige verden er der ofte ikke nogen” 

(www.cancer.dk/nyheder).   

Også sygeplejerskerne påberåber sig titlen som tovholder i forbindelse med plejen af den 

uhelbredelige syge. Man kunne næsten få mistanke om, at det handler om, hvilket fag, der 

klarer sig bedst, eller hvilken region, der gør sig bedst, når man læser overskriften: 

‘Nordjylland fører an i behandlingen af døende (www.dr.dk/regioner/nord/nyheder). 

I vores tidligere projekt var vi inde på, at det var vigtigt at være opmærksom på ikke at lukke 

sig om sit eget fagfelt og ekspertniveau, og at man skulle brede kendskabet til palliation ud til 

basisniveauet, fordi ikke alle døende kommer i kontakt med specialisterne. (Lindgren & Toft - 

2011).  

Specialistniveauet omfatter palliative team, palliative afsnit og hospicer, hvor det palliative 

team beskrives som tværfagligt og kan bestå af læger med specialisterfaring inden for 

smertelindring, palliative sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere mv. For hospice gælder, 

at ”De har som regel en god normering med tværfagligt personale” (Komiteen for 

sundhedsoplysning 2010). Palliative afsnit er ikke nærmere beskrevet, formentlig på grund af, 

at der kun findes få i landet. 

Den palliative indsats på basisniveau omfatter den indsats, der finder sted på de almindelige 

sygehusafdelinger og i hjemmet. På sygehus varetages indsatsen af afdelingens personale, og 

for hjemmeværende patienter af hjemmeplejen og praktiserende læger. 

http://www.cancer.dk/nyheder
http://www.dr.dk/regioner/nord/nyheder
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Vi var inde på, at en af måderne kunne være at fokusere mere på det tværfaglige samarbejde 

mellem de forskellige aktører, som har med den palliative patient at gøre. Men der er mange 

faktorer, der kan spille ind på det tværfaglige samarbejde. Nedenfor er nævnt nogle af de 

beskrivelser, der er om tværfagligt samarbejde. WHO beskrev det således: ”(At man) 

anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne 

og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt ” (WHO 2002). For at 

imødekomme disse behov og sikre helheden for borgeren, mener Lauvås, at det skal være få 

personer og grupper med forskellig baggrund og kompetence, der skal arbejde sammen, dvs. 

at mange eller flere fag er repræsenteret og kompletterer hinanden (Lauvås, 2004). 

Tværfagligheden er beskrevet i ”Faglige retningslinjer for den palliative indsats” som: ”God 

smertelindring forudsætter tværfagligt samarbejde, først og fremmest mellem sygeplejersker 

(herefter kaldet spl.) og læger. Basis er intensiv observation, løbende vurdering af 

behandlingseffekt, fælles drøftelse, fælles holdning og fælles viden samt hurtig, helst 

forebyggende indsats overfor nye eller forværrede smerter. Udover læger og spl. må 

fysioterapeut indgå i det tværfaglige samarbejde. Fysioterapi i det palliative område er fuldt 

berettiget, selvom levetiden måske er kort og formålet derfor ikke primært er rehabilitering” 

(Sundhedsstyrelsen 1999).   

Der er for ikke så længe siden kommet nye anbefalinger i Kræftplan 3: ”Der bør udarbejdes et 

generisk tværfagligt og tværsektorielt forløbsprogram for patienter med kræft omfattende bl.a. 

palliativ indsats”. ”Styrkelse af den palliative indsats på det basale niveau. Kommuner og 

sygehusafdelinger bør have en fastlagt strategi for den palliative indsats på det basale niveau” 

(Sundhedsstyrelsen, 2010). 

Lauvås ser begrebet tværfaglighed som ’snublesten’ – i virkeligheden arbejder man måske 

slet ikke tværfagligt, selvom man tror det. For hvordan oplever den enkelte medarbejder ude i 

feltet begrebet tværfagligt samarbejde, og hvordan kommer det til syne i praksis? ”For mange 

er tværfagligt samarbejde synonymt med, at der er flere erhvervsgrupper repræsenteret i 

organisationen, men man er ikke i særlig grad optaget af, hvad der præger relationen mellem 

dem. Når der på samme arbejdsniveau forekommer modstridende opfattelser af, hvad 

tværfagligt samarbejde er, lurer konflikterne lige om hjørnet” (Lauvås, 2004). 
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Udenfor hospice ses der en forholdsvis ny diskurs blandt de professionelle, hvor måden at 

håndtere døden på er gået fra medicinsk til at være mere holistisk, idet sammensætningen af 

professionelle betyder, at det nu også er muligt at varetage de aspekter af døden, der handler 

om samtale, samvær og sjælesorg. Der er altså ikke længere kun fokus på pleje og behandling 

(Verwohlt og Thomsen, 2007). Det kan afføde spørgsmål om, hvordan dette så kan varetages 

på basisniveauet, hvor den tværfaglige sammensætning ikke består af de samme faggrupper, 

som f.eks. på et hospice, hvor man ud over læger og spl. også kan finde psykologer, diætister, 

socialrådgivere, præster, musikterapeuter med flere.  

I en artikel fra Kristeligt Dagblad kan man læse om ”Danskernes svære død”, hvor 

journalisten bl.a. skriver: ” Det er hospitalspersonalet, der skal skabe åbenheden om denne 

svære samtale, og især nogle læger har svært ved det.” Ifølge artiklen handler det om, at læger 

har svært ved at omstille sig fra at redde liv til at skulle håndtere døden. Derfor skal der sættes 

mere fokus på at skabe samarbejde mellem sygehusene og egen læge, kommune, hjemmepleje 

og palliative enheder, så man kan sikre, at flere kan dø hjemme (Kristeligt Dagblad, 18/2 

2011).  

En overskrift i Politiken vakte vores interesse i den forbindelse. Der stod: ’Lad være at dø i 

min vagt’. En læge fortæller om nogle oplevelser i forbindelse med dødsfald på afdelingen, 

om den debat, der har været om ’hemmelige koder’, om etik og moral, om den virkelighed, vi 

er i og omgivet af, og om den afmagt, man også som læge kan opleve, når man ikke føler, 

man gør det, man kan og bør i forbindelse med, at man følger et menneske til døden. Lægens 

oplevede det meget ubehageligt at skulle spørge patienter ved indlæggelsen, om de vil 

genoplives eller ej, som der ifølge loven står, at man skal, fordi patienterne kommer med den 

indstilling, at de bliver raske og skal hjem igen. Det, at blive stillet overfor et valg om man i 

givet fald vil leve eller dø, er ifølge lægen grænseoverskridende for de fleste, og et 

ubehageligt budskab at skulle formidle (Politiken 27/2 2011). At skulle tale om og beskæftige 

sig med døden er ikke noget, der er særlig rart eller velset, og det kan måske være derfor, at 

mange ikke ønsker at beskæftige sig med dette arbejde.  

Arbejde med døende og døde betegnes af Drew som ’dirty work’ (Drew, 2007). Som 

studerende på Masteruddannelsen i Humanistisk Palliation, der er en helt ny uddannelse i et 

forholdsvis nyt felt, dukker der af og til ord og begreber op, som ingen af os før har stiftet 

bekendtskab med, deriblandt ’dirty work’ og et andet lidt provokerende begreb, nemlig 
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dødsarbejder
3
. Det sidste medførte en del reaktioner: undren, samtykkende nik, forfærdelse og 

det, at ordene gjorde noget ved os, gav os lyst til at studere fænomenerne nærmere. Hvordan 

reagerer andre på ordene – både, de, der arbejder med f.eks. døden, som vi selv gør i kraft af 

vores stillinger som spl. i hhv. palliativt team
4
 og på hospice og de, der ikke gør? Vi har 

begge oplevet mennesker, der sagde til os: Er det ikke hårdt at arbejde med så syge og døende 

mennesker? Og kommentarer som: ”Det er da godt, at der er nogen, der vil”. Vi har også 

oplevet ikke lige at kunne finde svar, når nogen har spurgt: ”Hvorfor er det, at det er så 

attraktivt for dig lige at arbejde med døden?” Og hvis det er attraktivt for mig, er det så også 

automatisk attraktivt for andre, og hvad nu, hvis det ikke er? Hvilken rolle spiller ’dirty work’ 

mon i det tværfaglige felt? Er det, at vores fælles fokus er dødsarbejde en faktor, der kan virke 

hæmmende i vores måde at samarbejde på? 

Michael Hviid Jacobsen mener, at den ændrede holdning til døden, der nu begynder at kunne 

ses i forhold til tidligere, påvirker de professioner, der har med døden at gøre. Det arbejde, 

dette dødsarbejde, udføres af bedemænd, spl., præster, læger, ambulancefolk m.fl. og er en 

udfordring for professionerne (MHJ 2008). 

Den måde, man identificerer sig med sit arbejde på spiller en stor rolle i vores samfund. De, 

der arbejder med ’dirty work’, tænker måske i det daglige slet ikke over det. Det er bare en 

del af et samlet hele, men når andre ser på det udefra, så kan det virke anderledes. Det, at 

andre udtrykker væmmelse, afsky eller holder sig på afstand kan medføre, at man føler trang 

til at forsvare sit valg af erhverv. 

                                                           
3 Dødsarbejde / dødsarbejder: Udspringer af begrebet ’dirty work’ som Hughes beskrev første gang i 1971. Da var Dirty Work arbejde, som 

var fysisk afskyeligt, nedværdigende og skadeligt for ens selvværd. Denne type arbejde blev uddelegeret til mindre grupper i samfundet, som 

så måtte varetage de funktioner og arbejdsopgaver, andre ikke ønskede at påtage sig. Begrebet synes at have udviklet sig gennem tiden og 

Drew m. fl. (2007) kaldte ’dirty work’ en social konstruktion, da det beskidte ikke fremgår af jobbeskrivelsen, men af den væmmelse 

andre/samfundet har overfor netop det arbejde. 

Vi har valgt at bruge begrebet ’dødsarbejde’ i den definition, som Michael Hviid Jacobsen giver i ’Deathwork – dramaturgisk arbejde, 

følelsesarbejde, omsorgsarbejde og livsarbejde’ i Omsorg 4/2007 og som beskrives i ’Jacobsen, Michael Hviid, I dødens rige’: ”Dødsarbejde 

kan defineres som alle de praktiske, fysiske/kropslige, åndelige, følelsesmæssige, juridiske og relationelle arbejdsopgaver, der udføres i 

forbindelse med et dødsfald i et givent samfund, og som involverer forskellige grader af professionalisering/faglig kompetence.” Dog vil vi 

her betragte ’dødsarbejde’ både som tiden op til og tiden lige efter dødsfaldet. 

4 Det Palliative Team, Thisted: Organiseringen af den palliative indsats for Thy, Mors og Jammerbugt Kommune består af et palliativt team 

på specialiseret niveau , og af ressourcepersoner på områdecentrene i kommunerne og på stamafdelingerne på sygehuset, alle på basisniveau. 

Det Palliative Team (DPT) er et tværfagligt team på specialiseret niveau og består af: 1 læge, 1 palliationssygeplejerske, 1 fysioterapeut og 1 

psykoterapeut. Endvidere er der tilknyttet en socialrådgiver til Teamet. Det kræver en henvisning fra en læge og at der er et behov for 

specialiseret palliativ indsats for at blive tilknyttet DPT. Der arbejdes med symptomlindring efter WHO’s definition for palliativ 

indsats.(WHO 2001). 95 % af alle henviste og tilknyttede patienter har en kræftdiagnose. 
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Hvilken betydning kan det have, at arbejdet opfattes som ’dirty work’ ved den måde, arbejdet 

udføres på, og den måde vi lever med og håndterer denne type af opgaver, som en del af 

arbejdslivet? Har det nogen betydning i det tværfaglige samarbejde, at det handler om døende 

patienter frem for patienter, der kan behandles og kureres? Og hvilken betydning har det 

tværfaglige samarbejde i det hele taget for de enkelte aktører, set i lyset af den kontekst, de er 

i, omkring arbejdet med den palliative patient? 

 

2. Problemstilling. 

Ud fra de spørgsmål, der er fremkommet i ovenfornævnte problemindkredsning mener vi, at 

der kan være stor forskel på opfattelsen af, hvad tværfagligt samarbejde omkring den 

palliative patient er på specialist niveauet og på basisniveau, og vi vil derfor udlede følgende 

problemstilling, idet vi for at afgrænse opgaven har valgt kun at undersøge dette på 

basisniveauet:  

Hvordan opleves det tværfaglige samarbejde på basisniveau omkring den palliative 

patient?  

 - kan tværfagligheden som beskrevet i Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer for palliativ 

indsats spores i informanternes fortællinger? 

- hvordan opleves arbejdet med døende?  

Vi vil kort ridse op i det følgende afsnit, hvordan vi har tænkt os at undersøge denne 

problemstilling nærmere. 

 

3. Operationalisering. 

Da vi ønsker at finde ud af, hvordan de, der arbejder med de palliative patienter på 

basisniveau selv oplever det tværfaglige arbejde, er det nærliggende at spørge dem selv. Vi 

har derfor valgt at benytte det semistrukturerede forskningsinterview som metode til at få 

oplysninger om de fænomener, vi ønsker at undersøge, og vi lader empirien være styrende for 

hvilken teori, vi trækker ind i analysen. 
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Vi har fundet personer (herefter kaldet informanter), der repræsentere basisniveau i primær og 

sekundær sektor fra samme region af hensyn til ensartetheden i den lokale kultur og kontekst 

(for eksempel regionale retningslinjer). Vi har dog ikke undersøgt de nærmere organisatoriske 

strukturer, hvorunder informanterne er ansat. Den beskrevne struktur i vores projekt vil derfor 

være den af informanterne oplevede. 

Brugeren og de pårørendes perspektiv er ikke inddraget i vores projekt, da det er de 

professionelles oplevelser, vi ønsker at belyse. 

Vores datamateriale, som er interviewene, hvori vores informanter beskriver, hvordan de 

oplever dele af deres livsverden, bearbejdes herefter ved, at vi finder nogle variabler, som har 

vist sig i gennemgangen af materialet, og som vi bruger med henblik på analyse af vores 

materiale. Variablerne, som er forhandling, roller og anerkendelse samt opgavens karakter, 

siger noget om det tværfaglige samarbejde, som er grundelement i vores problemformulering. 

Til at belyse disse temaer har vi valgt at tage udgangspunkt i to teorier, hvor den ene, Lauvås, 

vil kunne sige noget overordnet om tværfagligt samarbejde, roller og anerkendelse, og den 

anden, Antoft, siger noget om forhandling og opgavens karakter. Lejlighedsvis vil begge 

teorier blive anvendt til alle temaer.  

I analysen af vores datamateriale trækkes teorierne ind for at udlede nogle punkter, som vi 

efterfølgende vil diskutere og konkludere op mod problemstillingen. Til slut vil vi 

perspektivere med udgangspunkt i konklusionen.  

I det følgende afsnit vil vi gøre nærmere rede for metoden. 

 

4. Metode 

Vi har valgt at opdele dette metodeafsnit i 2 dele. I del 1 beskrives det teoretiske grundlag, og 

i del 2 beskrives det, vi rent faktisk oplevede i forbindelse med interviewene samt vores 

overvejelser omkring dette. Grunden til denne opdeling er, at vores dataindsamling forløb 

noget anderledes, end vi havde regnet med, og måske kan det have indflydelse på validiteten 

af vores undersøgelse og på, om vi vil få svar på vores spørgsmål. 
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Del 1 

Hvilken metode, man vælger for sin undersøgelse, kommer an på ’hvordan’ forskeren tror, 

man får de bedste data.  

I dette projekt har vi valgt en fænomenologisk
5
 eksplorativ tilgang til emnet og at benytte det 

semistrukturerede forskningsinterview som metode til at indsamle vores datamateriale, da vi 

ønsker at finde ud af, hvordan de, der arbejder med de palliative patienter på basisniveau, selv 

oplever det arbejde. Et interview er en samtale, der er struktureret ud fra forskerens mål og 

hensigt, hvor formålet er at forsøge at forstå interviewpersonens oplevelse eller forståelse af 

dennes livsverden eller et givent emne. Fænomenologi omhandler, hvordan mennesket 

oplever og erfarer verden, samt hvordan man oplever sin egen livssituation. Hvis et projekts 

problemstilling handler om en persons egen oplevelse af den verden, de indgår i, er det derfor 

oplagt at spørge dem selv. 

En fordel ved interviewet er, at man undervejs kan belyse uklarheder og flertydigheder. Ifølge 

Kvale & Brinkmann er hovedopgaven med et interview at forstå meningen med det, de 

interviewede siger. Interviewerens opgaver er både at registrere og fortolke, hvad der siges, 

og hvordan det siges, samt ’hvad der siges’ mellem linjerne. Intervieweren må have øje for at 

fortolke mimik, kropsprog og stemmeføring og handle i forhold til dette i 

interviewsituationen. Dette betyder konkret, at intervieweren afkoder det, der implicit siges, 

og sender det tilbage til de interviewede for at opklare, om budskabet er rigtigt forstået eller 

ej. Intervieweren styrer samtalen, så den holder sig til problemstillingen, men må ikke forsøge 

at styre svarene, da det skal være informanternes oplevelse af de givne fænomener der 

kommer frem i interviewet, og ikke det intervieweren ønsker. Det er et forum, hvor viden 

konstrueres i samspil mellem to personer. 

Der benyttes ikke nogen speciel teknik, hvert interview er en unik begivenhed. Brinkmann 

kaldte det i sin undervisning på 2. semester: ’Frit flydende opmærksomhed’.  

Et forskningsinterview er ikke en fuldstændig åben og fri dialog mellem ligestillede, men en 

professionel samtale med et asymmetrisk magtforhold mellem interviewer/forsker og den 

interviewede. Det er forskeren, der definerer og igangsætter interviewet, stiller spørgsmål, 

                                                           
5 Ordet fænomen kommer fra græsk og betyder ’det, der kommer til syne’. (Den store Danske) 
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bestemmer hvad der følges op på og afslutter interviewet. (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er 

vigtigt, at forskeren reflekterer over og tager ansvar i forhold til det asymmetriske 

magtforhold.  

Nogle af de overvejelser der skal gøres, inden man begynder en interviewundersøgelse, er af 

etisk karakter. Her er der fire områder, som er fremtrædende: informeret samtykke, 

fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle. (Kvale og Brinkmann, 2009).  

Informeret samtykke betyder, at informanterne er informeret om undersøgelsens overordnede 

formål, at de deltager frivilligt og til enhver tid kan trække sig – og sine udtalelser - fra 

undersøgelsen. Fortroligheden indebærer, at informanterne sikres anonymitet. Dette kan dog 

både beskytte deltagerne, men også give forskeren mulighed for at overfortolke det, som er 

sagt. Med konsekvenser tænkes der på, om værdien af den opnåede viden og fordele og 

ulemper for deltagerne er overvejet nøje. Forskerens rolle beskrives senere i afsnittet. 

Vi har ladet os inspirere af Kvale og Brinkmann, der inddeler forskningsinterviewet i 7 faser: 

tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering, og vi vil 

kort fremhæve nogle af faserne i det følgende: 

I forbindelse med interviewet er der udarbejdet en interviewguide, som vil være vejledende 

for interviewene (bilag 2). Interviewene er berammet til at vare 1 time, og foregår i de fleste 

tilfælde i et mødelokale på sygehuset. De optages digitalt, og transskriberes. Informanterne får 

efterfølgende det transskriberede interview til gennemlæsning og har mulighed for at komme 

med kommentarer. Alle informanterne accepterede denne form og har underskrevet en 

samtykkeerklæring (bilag 3). 

Det er vigtigt at have fokus på, hvilken forforståelse intervieweren/forskeren har i forhold til 

det, der skal undersøges, da dette er med til at påvirke hele forskningsprocessen og dets 

resultater. Forskeren må have et aktivt og bevidst forhold til sin forforståelse. Dette har også 

indflydelse på, hvordan man udformer interviewguiden, og hvordan interviewet gennemføres. 

Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach har defineret forhold, som har betydning for at resultatet 

af interviewet bliver tilfredsstillende. De deler disse op i ’personrelaterede forhold’ og 

’situationsrelaterede forhold’ (Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach, 1998). 
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Forskerens rolle kan beskrives som personrelaterede forhold, der primært gælder forskeren og 

dennes selvforståelse og forforståelse af området, der undersøges. Følgende bør man som 

interviewer have overvejet: Lydhørhed, følsomhed, respekt, åbenhed, interesse, kritisk sans og 

rollebevidsthed. Fordomme og tidligere erfaringer præger ens opfattelse af omverden, og både 

forsker og informant vil have forskellige forestillinger om ’den anden’. Dette kan lægge 

hindringer i vejen for et godt resultat. Netop dette må vi tage højde for, da alle informanterne 

kender den ene af os, og derfor på forhånd kan have et bestemt billede af os som interviewere. 

Situationsrelaterede forhold handler om de fysiske rammer, henvendelsesform og 

rollefordeling, kontakt og information, tidsrammer og registreringsform.  

De fysiske rammer siger noget om den atmosfære, man kan skabe omkring interview 

situationen. Samtidig er det vigtig at vælge et sted, man ikke bliver forstyrret eller afbrudt.   

Henvendelsesformen har for nogen stor betydning. Mest almindeligt er, at man bruger ’du’ og 

fornavn. Det er vigtigt, at informanten orienteres om de, der er tilsted til interviewet, hvem er 

de, hvad laver de til ’dagligt’ og hvilken funktion har de ved selve interviewet, rollerne 

præciseres. Hvem er interviewer og hvem er observatør?   

Hvordan informanterne bliver kontaktet mhp. deltagelse og hvilke informationer, de får inden, 

kan være medvirkende til, om de vil deltage. Vi har valgt først at ringe til potentielle 

informanter og invitere dem til og informere om undersøgelsen, og hvor lang tid, det ca. vil 

tage, for derefter at sende en skriftlig information. Ved første møde gentages den information, 

som informanterne har fået skriftligt inden interviewet (bilag 1). Tidsrammen bør overholdes 

både af hensyn til interviewets kvalitet og af respekt for informantens tid. Et uventet langt 

interview kan skabe irritation hos informanten og få betydning for kvaliteten af selve dataene. 

Informanten skal være klar over hvordan registreringen fortages, tages der noter, optages der 

lyd, filmes der? Selv med god information kan klodset og iøjnefaldende optagerudstyr virke 

hæmmende på informanter og intervieweren, hvis denne er uerfaren.  

Transskribering betyder, at interviewet omsættes til et skriftligt materiale, der egner sig til 

analyse. Der er flere måder at transskribere sit materiale på. Det afhænger af, hvad det er man 

ønsker at få frem. Forskeren kan selv vælge at transskribere sit materiale eller få en sekretær 

til det. Produkterne, man får frem, vil være to forskellige. Vi har i dette projekt valgt at få en 
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sekretær til at transskribere vores interview. Fordelen er, at hun kan gøre det væsentlig 

hurtigere end os, og hun vil skrive alle 4 interview ’ens’. Hvis vi skulle have delt det mellem 

os, skulle vi have aftalt at bruge samme skriveprocedure for at kunne sammenligne 

interviewene. Det transskriberede materiale er ikke det originale datamateriale, og det kan i 

analysen være nødvendigt at vende tilbage til lydoptagelserne for at høre, hvad der egentlig 

blev sagt. Man skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på talesprog og på 

skriftsprog, så denne ’venden tilbage til’ kan være vigtig for at få den rette forståelse. Det vil 

dog i sådanne tilfælde kunne ende med at blive et kompromis, da vi ikke opfatter tingene ens. 

Del 2. 

Efterfølgende har vi set, at udvælgelsen af informanter kunne være foregået anderledes, idet 

vi skriftligt kunne have inviteret fra de pågældende områder og sektorer frem for selv at 

kontakte nogle enkeltpersoner. Vi valgte kun 4 informanter af hensyn til opgavens omfang og 

da vi skønnede, at vores tid ikke rakte til at skulle afvente tilmelding og foretage udvælgelse. 

Allerede i projektets første faser oplevede vi, at én ting er teori, noget andet er at skulle udøve 

forskning i praksis. Vores valg af område for vores undersøgelse, som i første omgang syntes 

ok, viste sig at give problemer i forhold til at være ’insider’ kontra ’outsider’.  

I forskning kan det være vigtigt ikke at blive indfanget i et bestemt miljøs ”commonsense”, 

indgroede fortolkninger og mytedannelser. Der er både fordele og ulemper ved at være insider 

og outsider, og i visse sammenhænge kan en kombination være den bedste måde at opnå 

viden på. I forhold til særligt sensitive miljøer, f.eks. omkring døden og døende, kan det som 

rendyrket outsider blive vanskeligt at få tilgang til de miljøer, man ønsker at undersøge. 

Michael Hviid Jacobsen beskriver balancen mellem at være outsider og insider i 

undersøgelser af arbejdet med døden således; ”En frugtbar og afbalanceret kombination af 

såvel insider- som outsider-status må således være at foretrække, hvis ens videnskabelige 

integritet skal sikres, samtidig med at man opnår indsigt i de handlinger og hændelser, der 

udspiller sig i dødsarbejdets verden” (Jacobsen 2007). 

I vores undersøgelse ser vi os som både insider og outsider. Vi er begge insidere, idet vi 

arbejder inden for fagfeltet palliation og har en forforståelse for, hvilke fortolkninger og 

mytedannelser, der ligger i feltet. Vi fandt ud af, at vores forståelse og fortolkning af begreber 

ikke var det samme som vores informanters, selv om vi havde en formodning om det. Vi 
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betragter os selv som outsidere i forhold arbejdet med palliative patienter på basisniveau, da 

vi begge arbejder på specialist niveau. Dette faldt anderledes ud i undersøgelsen, da den ene 

af os i meget høj grad viste sig at blive betragtet som insider af vores informanter. Hvilke 

konsekvenser det har fået, vender vi tilbage til i konklusionen.  

I informationsbrevet til informanterne brugte vi formuleringen ’det tværfaglige samarbejde 

om den palliative patient på basisniveau’. Det viste sig, at alle informanterne talte meget om 

patienter tilknyttet Det Palliative Team (DPT), og ikke om palliative patienter i den 

betydning, vi havde tænkt, nemlig som døende patienter generelt. Vi har en formodning om, 

at dette netop skyldes, at den ene af os er en del af DPT i området, og dermed blev betragtet 

som en del af samarbejdet. 

Ved selve interviewene havde vi delt opgaven, således at vi skiftedes til at være observatør og 

til at interviewe. Informanten blev inden interviewets start gjort opmærksom på, hvem der var 

hvad. Formålet med, at vi skiftedes til ’at være på’ og til at opleve situationen lidt fra 

sidelinjen, var at lære, da vi begge var novicer på dette område. Vi opdagede, på trods af en 

interviewguide, at vi ikke havde samme måde at kommunikere med informanterne på. Vi har 

her en formodning om, at vi ville have fået andre svar, hvis det kun var den ene af os der 

havde interviewet, og at svarene havde været anderledes, hvis ikke vi begge havde været til 

stede. Dette, at en af os var meget kendt som en samarbejdspartner i området, virkede i nogle 

af interviewene generende og hæmmende på den dialog, vi havde håbet på. I interview 

situationerne oplevede vi, at der var en høj grad af indforståethed, idet informanterne 

henvendte sig til den af os, som var kendt i området, uanset om denne var interviewer eller 

observatør. Dette kunne være undgået, hvis vi havde fundet informanterne i et helt tredje 

område, hvor ingen af os var kendt i forvejen. 

Efter at have beskrevet metodedelen vil vi nu gå over til at præsentere den teoretiske ramme, 

som vi i analysen mener, kan belyse vores problemstilling. 

 

5. Teoretiske ramme. 

5.1. Til at belyse forhandlingsperspektivet og ’dirty work’, har vi ladet os inspirere af Rasmus 

Antoft (2007): Forhandling om arbejdspraksis – om organiseringen af professionelt arbejde. 
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Når der kommer retningslinjer fra landets ministerier, som kan synes klare og tydelige, er det 

ikke altid, at udfoldelsen i praksis er så ligetil. Ifølge Rasmus Antoft (RA) er der overladt en 

form for forhandlet rum, hvor opgaverne skal organiseres i en samhandel mellem de 

professionelle grupper, der er involveret i arbejdet i det pågældende felt. Denne organisering 

kalder han mikroprocesser, og det er der, hvor de professionelle mødes og interagerer om de 

konkrete arbejdsopgaver. 

 

RA benytter nogle forskellige teoretikere til at reflektere på, hvordan man kan identificere og 

beskrive det, han kalder ’det forhandlede rum’. Det er områder, som overskrider 

professionernes grænser, og hvor der skal indgås kompromiser og forhandles om teorier og 

metoder til at løse opgaverne, og hvor der ubevidst og bevidst foregår kampe om kontrol med 

arbejdsområder, autonomi og fagidentitet. Denne ovenfor beskrevne virkelighed, kalder han 

med Abbotts betegnelse ’fuzzy virkelighed’:  

Forskellige professioner, der indgår i forhandlinger om, hvorledes deres særlige 

professionelle arbejde skal organiseres i relation til helt konkrete arbejdsopgaver på det 

sociale område. 

Fordelingen af arbejdsopgaver kræver en afklaring, som er identifikation og beskrivelse i det 

forhandlede rum, dvs. den praksis, hvor forskellige professionelle udfører deres arbejde. 

 

RA bruger A. Abbott til at give et bud på, hvad professioner er, samt ser på A. Strauss’ 

begrebsdannelser om forhandlet og social orden. 

Strauss’ forhandlingsteori er formuleret med udgangspunkt i den symbolske interaktionisme, 

som mener, at samfundet eksisterer i kraft af samspillet mellem mennesker, i modsætning til 

den tidligere dominerende funktionalistiske teori, der tager udgangspunkt i den tankegang, at 

vi er styret af og udfører en rolle i en samlet overordnet struktur.  

Fra studier af amerikanske psykiatriske hospitaler fandt Strauss og hans kolleger, at 

organiseringen på arbejdspladserne var uklar med uspecifikke mål og tvetydige regler, men at 

de til trods for det var funktionsdygtige. De fandt frem til, at de mikroprocesser, der fandt sted 

kontinuerligt på gangene, mellem patient og personale, til møder osv., såsom usynlige aftaler, 

uofficielle arrangementer med mere, var med til at sikre arbejdsdeling omkring 

opgaveløsningen og dermed opretholde funktionen.  
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Hverdagens organisering af det tværfaglige samarbejde skete således gennem forhandlinger 

mellem aktører af forskellige professionelle baggrunde og organisatoriske tilhørsforhold med 

disses både formelle autoritetsstrukturer og uformelle magthierakier.  

Disse undersøgelser kan hjælpe os med at forstå og fortolke de interprofessionelle relationer 

og interesser i det sociale arbejdes organisering, eller som RA siger med Adele Clark: ”Hvem 

interesserer sig for hvad, og hvad gør de ved det?”  

Det er ikke så ligetil at definere, hvad en profession er. Der er givet mange bud herpå, og det 

der synes at blive fokuseret på, er en bestemt type viden, en form for hemmeligholdelse af 

evner, en formel uddannelse med autorisation og etiske koder. Man har skelnet mellem 

forskellige grader af professioner – de klassiske (læger, præster osv.) og semiprofessionerne 

(sygeplejersker, lærere osv.). Uanset hvordan de kategoriseres, vil de dog alle kæmpe om at 

opnå status og anerkendelse som professionelle. 

 

Abbott kalder det afgørende træk ved en profession for jurisdiktion, som er professioners  

arbejdsmæssige territorium, hvor de har kontrol med bestemte arbejdsområder og indgår i  

konkurrence med andre om anerkendelse af deres særlige forudsætninger for at varetage  

arbejde indenfor bestemte områder. 

Professioner etablerer et gensidigt afhængigt system, hvor hver enkelt profession udfører sit  

arbejde under forskellige former for arbejdsområder eller jurisdiktioner. Ved ændringer 

 mellem aktørerne skal arbejdsområderne omfordeles og en ny ligevægt oprettes ved  

forhandling. 

Der kan være mange arbejdsopgaver, som skal forhandles, både de som er oplagte for de 

enkelte professioner at tage sig af med netop deres abstrakte faglige viden og de mere 

rutineprægede og måske mindre attraktive. 

Forhandlinger kan derfor også handle om at slippe af med arbejdsopgaver til andre faggrupper 

i stedet for selv at løse dem. Det er det, Hughes kalder ’dirty work’. 

RA indskyder her, at det i den sidste ende må være et empirisk spørgsmål, hvad de 

professionelles arbejde reelt indeholder, da det kan være komplekst og med mange facetter! 

 

Ifølge RA er det ikke blot det konkrete arbejdes organisering, der forhandles, men også 

grundlaget for organisationen, dens kultur, struktur, arbejdsprocesser, teknologi osv. Det er 

dog de konstante kampe om professionernes identitet, autonomi, ideologi og arbejdsdeling, 
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der sikrer dem deres position i institutionen og som er med til at opretholde den orden, der er i 

organisationen til trods for de eksterne og interne forandringer, der til stadighed forekommer. 

Han skriver således: ” De fælles aftaler, eller de enigheder, man indgår med henblik på at 

skabe, opretholde eller genskabe orden, fremstår ikke som bindende kontrakter for den 

enkelte, og de vil derfor ikke være fælles for altid. Tværtimod har kontrakter, fælles 

forståelser, aftaler og ligefrem regler en midlertidig karakter. Når vi som mennesker handler, 

udfordres grundlaget for den sociale orden, fordi den individuelle handling indimellem 

konfronterer og udfordrer de fælles forståelser, aftaler og kontrakter, der skaber stabilitet i den 

sociale organisering. Konfrontationen kan resultere i en nedbrydning, revision, afvisning osv. 

af den sociale orden, og derfor må grundlaget for fælles handling (social orden) konstant 

rekonstitueres, eller, som bemærket ovenfor, ’arbejdes på’. ”Således er organisationer 

komplekse og potentielt skrøbelige konstruktioner – der er både konflikt og forandring, 

konsensus og stabilitet”. 

Han skriver endvidere: ” Den arbejdsrelation, der er etableret mellem forskellige aktører – 

individer, grupper eller institutioner og som er udviklet gennem en forhandlingssekvens, vil 

være tilbøjelig til at gå i opløsning pga. misforståelser, overspecialisering og konflikter. 

Derfor må den vedvarende genskabes og genetableres gennem interaktion og gennem 

udvikling af og institutionalisering af mekanismer, der kan opretholde orden i tilfælde af 

konflikt og uorden.”  

 

Det er en organisations overordnede målsætninger – værdier og kulturer, der er den 

symbolske cement, der holder det hele sammen i tilfælde af konflikt og uorden! Denne 

målsætning kan dog være svær at finde fælles fodslag for, da den kan have rod i ideologiske 

magtkampe mellem professionelle aktører. 

Man bør derfor altid afdække, hvad der til en hver tid er til forhandling.  

Stabilitet og forandring i relationerne mellem de professionelle aktører skifter i perioder, men 

ifølge RA kan løsningen af konkrete arbejdsopgaver i dag til dag-rutinerne til stadighed 

forhandles til trods for at den overordnede arbejdsdeling er kendetegnet ved stabilitet.  

 

5.2: Til at belyse det tværfaglige samarbejde, herunder roller og anerkendelse, tager vi 

udgangspunkt i Lauvås, Kirsti & Lauvås Per (2006): ”Tværfagligt samarbejde – perspektiv og 

strategi”  
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Forfatterne skriver, at tværfagligt samarbejde er den eneste måde, hvorpå man kan opnå gode 

resultater i arbejdet med funktionshæmmede, alvorligt og kronisk syge og andre mennesker 

med specielle behov. Selvom specialiseringen i efterkrigstiden har medført store teknologiske 

fremskridt, så har det også gjort skade for helheden og samarbejdet på tværs af specialerne. 

De frygter, at murene mellem erhvervsgrupper, professioner og delkulturer bliver stadigt 

højere. 

Selvom alle mener, at tværfagligt samarbejde er nødvendigt og vigtigt, så får man fra de, der 

har magt, kun en betinget støtte, da de nødig vil miste noget af den magt. Derfor bliver andre 

faggrupper frustrerede. Forfatterne pointerer da også, at lige så tit udtrykket tværfaglighed 

forekommer, lige så ofte understreges det, hvor vanskeligt det er at få etableret på tværs af 

sektor-, organisations-, professions- og faggrænser. Tid hertil nævnes som en af faktorerne, 

men der er naturligvis flere. Men konsekvenserne kan blive alvorlige, når der forekommer 

svigt i det tværfaglige samarbejde – dårligt arbejdsmiljø for aktørerne som igen medfører 

skade for brugerne og deres pårørende. Mangelfuld koordinering, ikke tilstrækkelig 

helhedsorienteret behandling og svigtende hjælp og støtte, lang vente- og behandlingstid er 

nogle af de ting, der er nævnt. Så det er naturligt, at alle gerne vil tværfagligt samarbejde, da 

det vel er de færreste, der ønsker at skade andre.  

Begrebet ’tværfaglighed’ er i sig selv en snublesten, skriver forfatterne. ”Hvordan opfatter 

den enkelte aktør begrebet tværfagligt samarbejde, og hvordan forestiller vedkommende sig, 

at begrebet tværfagligheden skal komme til syne i praksis?” Er virkelighed og teori det 

samme? 

Man kan betegne tværfagligt samarbejde som tværprofessionelt samarbejde. I virkeligt 

tværfagligt samarbejde vil de, der deltager, se det som deres opgave at foretage syntesen 

sammen på tværs af de faggrænser, som fra starten skiller dem.  

Tværfaglighed (af første orden) adskiller sig fra flerfaglighed ved, at resultaterne af deres 

arbejde kun kan opnås ved en ægte interaktiv indsats og bidrag fra de involverede discipliner. 

Tværfaglighed (af anden orden) er kendetegnet ved total teamunderkastelse, hvor det er 

teamet, der skal udføre opgaverne. Specialkompetencerne skal gøres tilgængeligt for alle i 

teamet, og rolleopløsning, hvor der ikke tages hensyn til fagligt eller professionelt 

tilhørsforhold. 
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Forfatterne skriver: ”I det professionelle arbejde vil det variere, hvor stærkt deltagerne 

identificerer sig med deres fag, og det er nødvendigt at tage i betragtning, hvordan sektor- og 

professionsinteresser har betydning i det daglige samarbejde. På nogle områder vil 

samarbejdet bære så stærkt præg af særinteresser, at disse vejer tungere end ønsket om at 

deltage fuldt og helt i samarbejdet. Men i alle tilfælde vil det være muligt at definere nogle 

områder som samarbejdsområder. Problemet er størst, når sektorinteresser på nogle områder 

får lov til at blokere for samarbejdet på andre områder.” 

Tværfagligt samarbejde defineres ofte som koordinering, hvor man vil kunne opnå nogle 

synergieffekter, så tiltagene forstærker hinanden indbyrdes og den samlede effekt bliver større 

end summen af resultaterne for de enkelte tiltag isoleret betragtet. Men forfatterne mener, at 

samarbejde forudsætter en helt anden form for afhængighed og nærhed i tid og rum for at 

kunne blive en helhed. De mener, at ”tværfagligt samarbejde er en interaktion mellem 

repræsentanter fra forskellige fag med et dobbelt formål: 

 Sikring af kvalitet i arbejdet ved, at den samlede faglige kompetence bliver udnyttet 

maksimalt, og 

 Udvikling af et fælles kundskabsgrundlag på tværs af fag og stimulering til faglig 

udvikling inden for bidragende fag”. 

Det vil betyde, at medlemmerne i et tværfagligt team ikke holder igen på deres viden, men 

gerne deler den med andre, så specialrollerne ikke fastholdes. Ulempen kan så være, at 

fordelene ved at være tværfaglig kan forsvinde, da faggrænserne helt udjævnes. 

Det socialpsykologiske perspektiv ser blandt andet på roller. Det er de differentierede roller 

og interaktionen mellem dem, der kendetegner det sociale system, hvorigennem 

rolleindehaverne forvalter organisationens ressourcer og videreudvikler organisationen.  

En rolle er defineret som det sæt af forventninger, der er knyttet til en bestemt stilling eller 

funktion samt en rollespecifik adfærd udøvet at rolleindehaveren. Normerne og 

forventningerne regulerer rolleadfærden. 

”Normerne er formelle eller uformelle, skrevne eller uskrevne, eksplicitte eller implicitte 

regler, som trækker spilleregler op mellem acceptabel og uacceptabel adfærd og endda 

mellem tilladt og forbudt adfærd.” 
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Rolleforventningerne kommer både fra omgivelserne, men også fra rolleindehaveren selv. 

Forfatterne skriver: ” I tværfagligt samarbejde vil samarbejdspartnerne nære forventninger til 

hinanden om rollernes indhold og udformning samtidig med, at de har mere eller mindre klare 

forventninger til deres egen rolle.” Forventningerne kan være med til at skabe ”det sociale 

pres”, som bl.a. bestemmes af, hvor vigtig en position, rolleindehaveren besidder. Her tænkes 

der især på de ydre forventninger fra f.eks. samarbejdspartnere. Forventningernes udtryk kan 

variere mellempositive og negativt formulerede forventninger, mellem lovpligtige eller 

traditionsbundne forventninger, om hvor de er forankret, om det er bør, skal eller kan-

forventninger, og det vil alt sammen have konsekvenser for de handlinger, der iværksættes, 

hvis man ikke lever op til rollen. ”Det sociale tryk vil føles tungt, når egne og andres 

rolleforventninger går i opløsning, mens der samtidig er stringente forventninger og krav til 

konventionel adfærd”. 

De konflikter, der kan opstå, når rolleforventningerne ikke indfries, har parterne ifølge 

forfatterne 3 muligheder for at løse: at man defensivt eller offensivt holder fast i sin egen 

rolleopfattelse. Defensivt kan det ses ved at en af parterne trækker sig fra samarbejdet for 

derved at beskytte sin egen opfattelse, hvor man i den offensive forsøger at argumentere sig til 

at få andre til at acceptere ens rolleopfattelse. Den anden mulighed er, at man tilpasser sig det 

sociale pres ved at acceptere og overtage de andres opfattelse, og den tredje mulighed er, at 

man forlader det sociale felt og slipper ud af konflikten. Derved opgiver man så også den 

sociale kontakt. 

Når vi ikke kan leve op til forventningerne, kan det medføre sanktioner eller kritik, og dermed 

mangel på anerkendelse. Det er ikke lige meget, hvem vi samarbejder med – det er vigtigt at 

kunne give anerkendelse, da det tværfaglige samarbejde ellers ikke har nogen værdi. De 

skriver blandt andet: ” de samarbejdspartnere, som råder over de stærkeste sanktionsmidler, 

har mest magt og indflydelse. Den måde, som sanktionsmidlerne benyttes på, virker styrende 

på samarbejdet og bestemmende for udviklingen i retning af flerfagligt arbejde eller 

funktionelt tværfagligt samarbejde. … de nære samarbejdspartneres anerkendelse spiller en 

vigtig rolle. Det, der udføres godt, tages for givet, men det, der kan kritiseres, bliver 

kritiseret.” 

 Endvidere citeres det fra Berger, at hvis anerkendelsen forsvinder, falder selvopfattelsen snart 

sammen.  
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Det er vigtigt at respektere og opretholde identiteten hos de enkelte faggrupper, hvis et 

samarbejde skal være tværfagligt. De skriver, at vi har en tendens til at holde os til dem, der 

deler opfattelsen af vores rolle, og at vores valg af ’vi’- gruppe spiller ind på vores behov for 

anerkendelse, vores måde at fortolke os selv på samt på vores virkelighedsopfattelse. De 

kalder det at vælge en ’positiv referencegruppe’. Faren ved en sådan gruppe kan være, at den 

har tendens til at lukke sig om sig selv, den lukker af for påvirkning udefra, og kan derved 

være med til at hæmme forandringer i forhold til andre faggrupper – f.eks. i et tværfagligt 

samarbejde.  

Men ved hjælp af åbenhed og kommunikation omkring hvilke forventninger, man har til 

hinanden, vil der være større mulighed for at undgå eller mindske de konflikter, der kan opstå. 

De skriver: ”afklaringen af rolleudformningen bør omfatte såvel funktioner som pligter, der er 

tillagt rollen, den handlefrihed og de begrænsninger, der foreligger, de konkrete 

arbejdsopgaver, som rollen indebærer, og det ansvar, som rolleindehaveren har for sin 

adfærd”. Endvidere gør de opmærksom på, at rolleafklaring er en kontinuerlig proces, som 

ikke kan udføres en gang for alle, da rollerne forandrer sig med tiden. 

Professionsperspektivet beskriver noget om betydningen af andre faggrupper. Der har været 

en stærk øgning i antallet af nye faggrupper samtidig med, at der har været en udbredt 

specialisering inden for nogle af de traditionelle faggrupper. Det har blandt andet medført, at 

noget af det mindre prestigefyldte arbejde er overladt til andre grupper. Ikke alle disse nye 

faggrupper er blevet indpasset i tværfaglige samarbejdsrelationer på en lige hensigtsmæssig 

måde. Årsagen hertil, mener forfatterne, er, at man har forsøgt at indføre et funktionelt 

tværfagligt samarbejde, hvor der ikke er præg af afhængighed og nærhed. De mener, at det er 

de forskellige professioners baggrund, der er med til at skabe disse barrierer. 

Det kan være vanskeligt at give konstruktiv kritik til en profession, fordi dens monopolstilling 

gør det vanskeligt at gennemskue, om det kunne gøres anderledes. Men man er nødt til at 

bevæge sig ud over disse barrierer, skriver forfatterne. ”Tværfagligt samarbejde må afgrænse 

og beskære uafhængighed og selvstændighed. Hvis samarbejdet skal blive reelt, må man 

indordne sig i et fagligt fællesskab på tværs af professioner og i mange tilfælde give afkald på 

noget af den autonomi, man ellers kunne opnå. Men så opleves et sådant samarbejde også ofte 

som mere fagligt inspirerende og mere meningsfuldt end sektoropdelt eller individuelt 

arbejde.” 
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I alle organisationer er der faggrupper, der i kraft af deres rolle, position eller profession er i 

stand til at påvirke og styre andre gruppers arbejde.  

Forfatterne vælger følgende definition af magt: ”En aktørs mulighed for på et givet tidspunkt 

at påvirke holdninger og/eller adfærd hos en eller flere bestemte andre i den retning, som 

aktøren ønsker”(Lauvås, s. 121.) 

De professioner, som har magtpositionen, vil også være styrende for den socialisering, der 

finder sted i organisationen i kraft af deres kundskabs- og erhvervsmonopol. Det vil i nogle 

tilfælde give de nævnte professioner en følelse af at have kundskaber, der måske rækker ud 

over deres eget fagområde så de ender op med at føle sig sagkyndige på områder, hvor deres 

kundskab egentlig ikke er andet, end det, de kalder ’hverdagskundskab’. Denne følelse kan 

være forstærket af klienterne autoritetstro og traditionelle forventninger og virker bidragende 

til hierarkiet. Hvis professionen i denne magtposition ikke er i stand til at videre kanalisere 

viden til den rette fagperson, kan det komme til at blokere for andre faggruppers bidrag og 

dermed for det tværfaglige samarbejde. Andre faggrupper kan betvivle deres egen 

kompetence og det medfører afmagt og fremmedgørelse, som igen vil betyde, at de i 

magtpositionen vil få endnu flere opgaver at varetage, da tilliden og tiltroen vil ligge hos dem 

fra klienterne. 

Omkring uddannelse og socialisering skriver forfatterne, at alle er mere eller mindre præget af 

de uddannelsesinstitutioner, man er uddannet fra, idet uddannelsen vil påvirke personens 

holdninger og virkelighedsopfattelse med de værdier og den kundskab, den formidler. I 

tværfagligt samarbejde på f.eks. et hospital, vil især de naturvidenskabelige og det 

samfundsvidenskabelige områder dominere. Det ene kendetegner lægernes fagområde, det 

andet sygeplejerskernes. Forskellene i tænkemåder kan ifølge forfatterne gøre det vanskeligt 

at finde harmoni i samarbejdet omkring løsningen af brugerens problemer og i 

kommunikationen mellem parterne.  

I forbindelse med professionskundskabens udtryksformer vil vi kort nævne forfatternes syn på 

holisme og reduktionisme. Holismen lægger vægt på et helhedssyn, hvor alt i mennesket står i 

forhold til hinanden og virker sammen – også i forhold til omgivelserne, hvor reduktionismen 

forstår mennesket som summen af de dele, det består af. Tænker man det sidste ind i den 

naturvidenskabelige forståelse, er det især den øgede specialisering, der tænkes på her, hvor 



Det tværfaglige samarbejde omkring den palliative patient på basisniveau  3. semester projekt  

Anette Lindgren & Lone Toft  MHP 10 – juni 2011 

23 

 

patienten oplever at blive sendt til mange forskellige specialister i stedet for som tidligere kun 

ganske få læger eller blot én læge. Dette harmonerer ikke helt med WHO’s helhedstænkning, 

da man ved specialisering mister helheden af syne. Alle vil gerne bidrage til den holistiske 

tankegang, at man varetager det hele menneske, men problemerne kan opstå i det tværfaglige 

samarbejde, hvis man ikke har den samme helhed for øje og arbejder ud fra hver sin 

fortolkning på baggrund af sit kundskabssyn, værdier og menneskesyn.  

Afslutningsvis bevæger forfatterne sig ud i de mere generelle perspektiver, hvor de ser på 

kommunikation, socialisering og virkelighedsopfattelse.  Vi vil i de følgende nævne nogle få 

vigtige elementer derfra: 

Forfatterne peger på tre vigtige komponenter i kommunikationen i det tværfaglige 

samarbejde, nemlig forholdet mellem indhold og relation, kommunikationsformer og 

metakommunikation – vi vil ikke gå nærmere ind i dem her, blot nævne, at processen har to 

hovedfunktioner: relevant information til de rette personer, så faglig kundskab kan integreres, 

og der kan træffes hensigtsmæssige beslutninger og målene kan virkeliggøres – samt 

medvirke til social interaktion mellem deltagerne for at fremme medlemmers holdninger, 

normer og adfærd til at blive en social enhed.  

Det kan være med til at modvirke, at der sker så mange misforståelser i kommunikationen, 

fordi vi altid udtrykker andet og mere end det, der udtrykkes åbent. Vi kommunikerer 

rolleopfattelser, forventninger, professionsgrænser og så videre uden at formidle det direkte. 

”Socialisering er en livslang proces”, skriver forfatterne, og definerer socialisering som ”den 

eksistentielle behovstilfredsstillelse i et socialt fællesskab”. I socialiseringen bliver vi præget 

af værdier, tænkemåder, normer og adfærd, og meget af det foregår helt ubevidst. I relation til 

problematikkerne i denne bog skriver forfatterne, at medlemmerne i små erhvervsgrupper har 

en chance for at blive socialiseret ind i stærkere og mere dominerende grupper, dog uden at 

blive helt anerkendt og accepteret. Der foregår dog en form for tilpasning, og her nævner de 

sproget som en vigtig faktor. Der lægges vægt på både det, der bliver sagt i f.eks. 

diskussioner, hvilke kommunikationskanaler, der anvendes, hvilket fagsprog, der benyttes, 

men også på det, der ikke bliver sagt, det, der ikke tages for givet. Det kan f.eks. være hvilke 

grundlæggende værdier og mål, man arbejder ud fra, hvordan man opfatter det tværfaglige 

samarbejde, hvilket menneskesyn er fremherskende, hvordan kommer de magtforhold, der er i 
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samarbejdet til udtryk og så videre. Når man ikke får talt om disse ting, kan man fejlagtig tage 

for givet, at der hersker enighed omkring dem, og derved kan der nemt opstå konflikter i 

samarbejdet. 

Virkelighedsforståelse, eller vores forståelse af virkeligheden, er samfundsskabt, og 

samfundet er skabet af menneskets handlinger – en dialektisk proces, hvor begge er produkt af 

hinanden. Den givne virkelighed vil variere fra individ til individ, fra samfund til samfund. 

Vores opfattelse af virkeligheden er dannet ud fra familien, traditioner, kultur, fag, sprog og 

profession. Derfor vil også det tværfaglige samarbejde blive formet af de forskellige 

virkelighedsopfattelser, som samarbejdspartnerne har – ofte med større påvirkning fra nogle 

end fra andre (f.eks. indflydelsesrige grupper). Dog, fremfører forfatterne, kan tværfagligt 

samarbejde komme til at fungere godt og dermed give øget fagligt indsigt, der både kommer 

brugeren og de enkelte aktører til gode, hvis man opnår at få forskellige forståelses- og 

tænkemåder frem, så man derved formår at tænke og handle på andre måder end de 

sædvanlige i forskellige situationer. 

De slutter med disse ord af Stiberg & Olstad (2002):  

”Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser kan være interessant og udfordrende, både 

fagligt og personligt. Det kræver, at aktørerne tør begive sig ind på nye arenaer, hvor egen 

fagidentitet og evne til nytænkning bliver sat på prøve.”  

Dele fra denne teoretiske ramme vil blive anvendt i vores analyse af de fra datamaterialet 

(bilag 4 – 7) udvalgte kodninger (bilag 8 – 11), hvormed vi vil forsøge at belyse vores 

problemstilling. 

 

6. Analyse. 

Vi har valgt ikke at anvende alt fra kodningen, selvom der er mange eksempler på tværfagligt 

samarbejde, men vil i analysedelen primært koncentrere os om det, der omhandler det 

palliative felt.  
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6.1 Forhandling 

Udgangspunktet var, at når vi valgte informanter fra det samme område, så ville deres 

kontekst være nogenlunde ens. Ifølge RA er der overordnet nogle strukturelle vilkår, som til 

trods for, at de kan virke klare og tydelige, ikke altid er så enkle at praktisere i det daglige 

arbejdsfelt, og disse vilkår har indflydelse på de forhandlingsprocesser der foregår i 

dagligdagen (Antoft 2007). 

For vores informanter er det til eksempelvis serviceloven, sundhedsloven og de faglige 

retningslinjer for den palliative indsats, og vi spurgte informanterne om deres kendskab til 

sidstnævnte, da den er vejledende for strukturen i arbejdet og deres arbejdsområde med den 

palliative patient, både i primær og sekundær sektor. Det viste sig, at lægerne kendte dens 

eksistens, men ikke spl. Vi er ikke helt klar over, hvorfor det forholder sig sådan, men det 

kunne have været interessant at undersøge, hvor lægerne havde fået kendskab til det – om det 

er pga. særlig interesse for feltet eller om det er erhvervet via deres uddannelse.   

Retningslinjerne får tilsyneladende ikke så meget indflydelse i deres daglige arbejdsfelt, hvor 

vores informanter oplever konteksten meget forskelligt Begge spl. oplever, at strukturen kan 

være meget begrænsende i forhold til arbejdet. Den ene siger: ”Som strukturen er nu, der er 

det meget vanskeligt det der med kontinuiteten i behandlingen.” (spl. 2, s. 3.) Hun giver som 

eksempel: ” For det er jo heller ikke de samme der kommer hver dag. Førhen kørte vi ude, og 

vi var to. Enten var det hende eller mig, så viste borgeren at det var den ene eller den anden, 

og vi gav besked til hinanden.” Dette underbygges af spl. fra sygehuset: ”Det kan være svært 

at arbejde med kontaktspl. pga. der er rigtig mange patienter, hvordan afdelingen er 

struktureret, med primært 2 teams, og der er en del skift med hvor man arbejder, og at man 

ikke er i det samme team, når man arbejder.” (spl. 1, s.3). Den måde, arbejdet er struktureret 

på, opleves tilsyneladende besværlig. Det kan forstærkes af, at de måske ikke selv har haft 

indflydelse på opgavefordelingen, og kan måske medføre, at de ikke føler, at deres arbejde 

bliver værdsat. 

Alle forsøger at få indflydelse på arbejdsopgaverne: ” jeg vil også godt være med inde over – 

jeg vil gerne byde ind med noget, ikke, men vi kan godt blive hægtet lidt af her” (læge 1, s. 

3). Den måde, patientens behandling er organiseret på, kan altså medføre, at lægen oplever 

ikke at blive involveret. Det samme gør sig gældende for spl. 1, som fortæller: ”Altså en 
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patient, der kommer ind til udredning… og bliver måske sendt til… videre undersøgelser… i 

det tilfælde ryger de ud af vores afdeling og ud af vores hænder.” (spl. 1, s. 2). Det kunne tyde 

på, at de oplever at miste det, Abbott beskriver som professionernes arbejdsmæssige 

territorium, hvor de har kontrol med bestemte arbejdsområder, hvor de er anerkendt for deres 

særlige forudsætninger for at varetage netop dette arbejde. Omvendt kan det opleves som en 

anerkendelse, når man ’får lov’ til at gå ind på en andens arbejdsmæssige territorium: 

(omkring den specialfunktion, der handler om palliation) siger læge 2: ” Så det er en lille bitte 

del, vi i virkeligheden får lov at være med i” (læge 2, s.2). 

”Det der med at holde på at være mono faglig og der er ikke andre der skal blande sig i mit 

arbejde, den holder ikke, det kan godt være der ikke er andre der skal blande sig i hvilken 

operationsteknik jeg bruger til bestemte ting, men her er vi ude et sted, hvor det ikke er vores 

aller største kompetence, hvor vi har brug for at hente hjælp fra andre, og der synes jeg det er 

enormt vigtigt med nogen eksperter, og kunne ringe til og bede om hjælp og kunne vide, at 

man overlader sine patienter i rigtigt trygge hænder, når man henviser f. eks til DPT, og at der 

bliver grebet fat i problemet fra alle sider.”(læge 2, s.4). Hun holder fast i sin monofaglighed i 

forhold til sin specialviden omkring kirurgi, men erkender samtidig, at der er områder, hvor 

hun må bede om hjælp fra andre. Hun holder fast i kontrollen, men samtidig virker hun mere 

lydhør, når det gælder det palliative felt. Det kunne tyde på, at hun bevæger sig fra den 

naturvidenskabelige diskurs over i den holistiske, når det gælder den døende patient. Det 

kunne være fordi, at når det gælder den døende patient, så er der noget, der er til forhandling, 

som ellers ikke ville være det. At det er muligt at åbne op for territoriet. 

I forhold til det monofaglige siger hun: ”Vi har ikke sådan, hvor vi kalder ind til stormøde 

hvor alle samles om en bestemt patient og debatterer, for det tror jeg egentligt ikke vi har haft 

behov for, mange gange så vender vi det i det daglige arbejde og det kan være man spørger en 

kollega til råds, og det kan være spl. også spørger en kollega til råds, og man sådan konfererer 

lidt imellem hinanden.” (læge 2, s. 5). Når vi taler om den palliative patient nævner hun til 

gengæld en anden form for opgavefordeling, der er mellem spl. og hende selv som læge i 

forbindelse med f.eks. dødsfald, hvor hun er bevidst om, hvad spl. gør og hvad der forventes 

af hende som læge. ”Mange gange er det jo også min opgave, når patienten så er død, at tale 

med de pårørende og støtte op om, hvad sker der så, og det er jo selvfølgeligt i samarbejde 

med spl. på afdelingen, fordi det er jo hele tiden et tværfagligt samarbejde, de er jo ved 
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patienten meget mere end jeg er, men jeg får også en stor rolle i den del” (læge 2, s. 2.). Det 

kunne tyde på, at der her er forhandlet nogle veldefinerede arbejdsopgaver, eller at hun i hvert 

fald opfatter det sådan. 

Det virker i det hele taget som om, at der er en lidt længere elastik, når det gælder palliative 

patienter. Det finder vi ud fra følgende udsagn: ”Altså vi kan jo godt få det til at lykkes, når 

bare vi vil det samme, og det er jo noget af det, der kendetegner lidt palliative patienter, vi vil 

jo alle sammen rigtig meget gerne det samme og gøre det til et godt forløb for dem” (læge 1, 

s.6) og ”samarbejdet går mere gnidningsløst når det er en palliativ patient, i forhold også til 

primær sektor. At snoren den strækker sig lige lidt længere, eller elastikken eller hvad man 

skal sige. Alle yder alt det de kan, for at tingene kan lade sig gøre”(spl. 1 s.6). Hun siger 

også:” … Eller det er sådan en skjult dagsorden, at når det er en palliativ patient så strækker 

man sig bare lidt længere. Jeg ved faktisk ikke lige helt, om der ligger nogle aftaler om, at 

tingene kan ske hurtigere” (spl 1, s. 6). Det kunne tyde på, at det er nemt at forhandle på dette 

felt, da alle har en interesse i, at tingene fungerer. Måden, man får det til at fungere på, kan 

nogle gange gøre, at man tilsidesætter de nedskrevne og formelle regler og finder sin egen 

måde at navigere på i den formelle struktur. RA beskriver det som hverdagens organisering af 

det tværfaglige samarbejde, hvor det sker gennem forhandlinger mellem aktører af forskellige 

professionelle baggrunde og/eller forskellige organisatoriske tilhørsforhold. Det er denne 

skjulte organisering af opgaverne, han kalder mikroprocesser. Læge 1 giver eksempel herpå: 

”… jeg har kun oplevet pårørende og patienten og jeg har talt sammen, der har hjemmeplejen 

ikke været inde over, men hvor jeg så tit har sagt, at vi formidler det her videre til 

hjemmeplejen, når vi har haft et eller andet hvor der har været lavet aftale om, at vi synes det 

skal være sådan. Jeg kan ikke lige erindre, at jeg har haft – eller også har hjemmeplejen haft 

snak med de pårørende om det og så formidler de videre til mig den vej rundt (læge 1, s.8).”  

Det er dog ikke altid, at forhandlingsarenaerne er tydelige, hvilket kan skyldes, at det ikke er 

nogens territorium. RA skriver, at de ideologiske magtkampe mellem de professionelle 

aktører kan få overtaget, hvis ikke organisationens værdier og kulturer er synlige og fælles – 

derfor kan uenighed om, hvad og hvilke opgaver, der skal forhandles om, virke 

konfliktskabende i stedet for fremmende for det tværfaglige samarbejde, hvis flere faggrupper 

mener, at det er dem, der skal varetage interessen for f.eks. den palliative patient. Er det det, 

der er ved at ske i forhold til palliation? Dette spørgsmål tager vi med over i diskussionen. 
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6. 2 Roller. 

I vores analyse omkring forhandling er det tydeligt, at den rolle, som de forskellige 

informanter har, præger den måde, de opfatter det tværfaglige samspil på, men også hvordan 

de opfatter sig selv. 

Nogle har mange roller og funktioner, andre få. De to læger har flere forskellige roller og 

funktioner end spl.. Det kunne tyde på, at der måske dels knytter sig nogle forventninger, men 

også krav til lægerne i kraft af deres uddannelsesniveau/viden. Den ene læge mener således 

selv, at det at være læge i sig selv berettiger til en lederfunktion: ” jeg tror, man som læge er 

uddannet til at være leder af et tværfagligt team, måske ikke nødvendigvis så meget 

medspiller i det som leder af det” (læge 2, s. 4). Hun ser altså lægen som en naturlig leder, 

hvilket kunne tyde på, at hun er præget af den klassiske tankegang omkring professionerne, at 

det at være læge giver en vis magt og status i forhold til andre faggrupper.  

Også den anden læge er med i ledelsen, eller forretningsudvalget, i det lægehus, hvor der er 9 

læger. Lægen her skiller sig dog ud på den måde, at hun er sin egen chef, selvstændig 

erhvervsdrivende, samtidig med, at hun indgår i et fællesskab, hvor de tre andre informanter 

alle er ansat af en offentlig myndighed.  

Der, hvor det måske kan have en betydning er, at hun indenfor eget monofaglige felt kan 

adskille sig fra dem, hun ikke mener, gør det godt nok. Hun graduerer internt i lægestanden 

ved at sige: ”vi er ikke gode nok til at behandle de demente på de medicinske afdelinger” 

(læge 1, s.1). Selvom hun siger ’vi’, så må man formode, at hun oplever at distancere sig fra 

den måde at gøre tingene på, da hun følger op på det ved at fortælle, at hun har valgt at 

etablere sig i en praksis, hvilket kan have en høj status for hende, da hun siger, at:” man har 

det rigtig godt ude i almen praksis med den forskellighed, der er her” (læge 1, s.1). 

Læge 2 beskriver den rolle, hun indtager i forhold til kolleger og andre samarbejdspartnere, 

også i forhold til patienter og pårørende: ”Der er ingen tvivl om at plejepersonalet på 

afdelingen har nok den største og den vigtigste rolle, de er der hele tiden og som regel også til 

allersidst, og de er meget omkring patienten og de pårørende, hvor vi er mere flagrende, hvor 

vi kun har en lille bid af det” (læge 2, s. 2). 
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De er klar over de andres rolle i forhold til sig selv – også der, hvor ’den anden’ ikke lever op 

til den forventede rolle – f.eks. spl., der siger: ”det er altid sygeplejersken der har 

hovedansvaret for forløbet” (spl. 2, s.5) og altså ikke lægen, hvor lægen derimod mener, at det 

er hende, der er tovholder: ” … så der bliver jeg jo mere tovholderen på den måde, og jeg 

bliver den direkte kontakt til både hustru og til hjemmeplejen” (læge 1, s. 5). Ifølge 

retningslinjerne passer det med, at både den praktiserende læge og hjemmespl. er tovholdere i 

forløbet omkring den palliative patient, men det kunne godt tyde på ud fra deres udtalelser, at 

der mangler blik for den anden som ligeværdig samarbejdspartner, så rollefordelingen er lidt 

uklar, og at der måske er forventninger, der ikke er helt afstemt. Dette kan, ifølge Lauvås, 

medføre risiko for konflikt og måske endda svigt i det tværfaglige samarbejde, hvis det da 

overhovedet eksisterer. Det kan som yderste konsekvens betyde, at det vil skade patienterne, 

som der til eksempel nævnes i det indledende afsnit i artiklen om ’Uklar ansvarsfordeling i 

døendes sidste tid’ fra cancer.dk. Det tværfaglige samarbejde har ikke nogen værdi, når man 

ikke anerkender den anden som ligeværdig samarbejdspartner. Dette punkt vil blive nærmere 

behandlet i analysedelen om anerkendelse. 

 En rolle som tovholder – her brugt i betydningen at være den, der knytter forskellige 

handlinger omkring den palliative patient sammen og dermed forsøger at skabe en helhed i 

forløbet – ses som værende en naturlig rolle for de fleste af informanterne. De ser sig selv om 

tovholdere i processen, dog erkender læge 1, at hun ind i mellem bliver ’koblet af’ – dvs. hun 

får ikke mulighed for at indtage den rolle, hun ønsker.  

Det at man har et ønske om at være tovholder kan betyde, at man ser sig selv som værende 

betydningsfuld.  Måske det kan give en følelse af at være magtfuld, og der kan opstå en kamp 

om magten. Denne magtkamp kan handle om den måde, man ser sig selv og sin profession på 

– og her kan man sige, at ’kampen’ mellem læge og spl. er velkendt. Spl. tilstræber at blive 

anerkendt som værende en profession på samme måde som lægen er det, og palliation er et af 

de ’nye’ territorier, som ingen endnu har taget ejerskab på, hvorfor begge naturligt vil forsøge 

at blive ’lederen’ (tovholderen) i disse forløb. Dette besværliggøres imidlertid af, at spl. er 

nødt til gå kommandovejen gennem den praktiserende læge, da det er denne, der har 

ordinations og henvisnings ’retten’. Spl. er derfor nødsaget til at etablere et samarbejde, som 

dog ikke kan blive ligeværdigt, da lægen besidder en kompetence, som spl. ikke gør. Den ene 
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spl. vælger i nogle tilfælde at ’gå udenom’ den normale kommandovej – nemlig selv at tage 

kontakt til DPT – ekspertniveauet, selvom hun ved, at det ikke er helt i orden.  

Årsagen hertil kunne være, at hun oplever samarbejdet med praktiserende læge som 

besværligt, omstændeligt og at hun ikke anerkender dennes viden som værende tilstrækkeligt. 

Hun siger blandt andet: ”I forhold til egen læge, synes jeg ikke de er så fokuserede, de er alt 

for optagede, de er ikke til at råbe op mange gange.” (spl. 2, s. 6). Lauvås siger hertil, at det er 

nærliggende med sanktioner og eller kritik, når den anden ikke lever op til de forventninger, 

der er til rollen. Det virker som om, spl. ikke mener lægen lever op til den rolle, hun forventer. 

Spl. har en formodning om, at lægen skal være fokuseret, nærværende og lydhør. Hvordan 

dette kunne forbedres, kommer hun imidlertid ikke med forslag til. Lauvås skriver, at man ved 

hjælp af åbenhed og kommunikation kan afklare forventningerne til hinandens roller, så 

konflikterne kan undgås. 

I forhold til egen faggruppe ses en tydelig forventning om, at rollen udfyldes bedre, hvis der 

er en vis portion erfaring. ”Vi har haft mange nye unge spl.… de er bare slet ikke modne nok 

til at stå alene med alle de der opgaver ” (spl. 2, s.3). Endvidere siger hun: ”Det er de jo også 

inde i, det er jo også nogle gamle garvede nogen” (spl 2, s. 9). En af lægerne supplerer: 

”Mange gange er det jo måske ikke en opgave man påtager sig som meget ung læge” (læge 2, 

s.2 ). Forventningerne til yngre kolleger er tydeligvis, at der er noget, man ikke kan som 

yngre/ny. Disse forventninger kan være medvirkende til, at yngre kolleger kommer til at 

opfatte sig selv som mindre dygtige end ældre kolleger, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, 

men denne markering kan gøre, at de yngre kolleger ikke ’tør’ gøre nogle ting, og dermed 

kommer de til at bekræfte den forventning, der er til deres rolle.  

Den samme problematik gør sig gældende i forhold til spl 1’s opfattelse af 

ressourcepersonerne. ”Det kræver jo ikke noget at være ressourceperson, egentlig” (spl 1, s. 

15). Det tyder på, at der ingen forventninger er til disse personer, og denne manglende 

forventning til ressourcepersonen regulerer iflg. Lauvås adfærden hos netop denne person. 

Grunden til, at ressourcepersonen ikke er synlig i afdelingen og dermed ikke lever op til 

forventningen, kan skyldes, at der på forhånd ikke har været nogen specifik rolleforventning. 

Der er også den mulighed, at ressourcepersonen ikke ’ønsker’ eller evner at give afkald på og 

dele sin viden, og derved kommer hun sammen med de andre ressourcepersoner i afdelingen 

til at ’lukke sig om sig selv’ i det, Lauvås kalder for en ’vi’- gruppe, hvor man holder sig til 
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dem, der deler ens egen opfattelse. Derved får de øvrige kolleger endnu mindre kendskab til, 

hvad det er, ressourcepersonen ville kunne byde ind med i det tværfaglige samarbejde.  

Manglende afklaring eller viden om rollen ses også hos sygehuslægen, hvor hun siger: ” Hvor 

meget de praktiserende læger er med inde over, det har jeg lidt svært ved at se, for der tror 

jeg, de har sådan sagt, at det er en opgave for DPT, det blander jeg mig slet ikke i, det er i 

hvert fald ikke nogen, vi har samarbejde med” (læge 2,s. 5). Det kunne godt tyde på, at denne 

læge måske ikke har de store forventninger til den praktiserende læge, idet hun slet ikke har 

kendskab til hendes arbejdsfelt omkring den palliative patient. Hun tager for givet, at 

kontakten går via DPT, og vælger helt at undlade at engagere sig. Hun ser formentlig ikke den 

praktiserende læge som en samarbejdspartner til trods for, at behandlingsdelen omkring 

patienten må betragtes som lægefagligt område.  

Alligevel undrer hun sig på den praktiserende læges vegne over, at denne tilsyneladende bare 

giver tingene fra sig, men hun har ikke noget kendskab til det. Vi spurgte hende: ” I forhold til 

de praktiserende læger, hvordan er det for dig som læge så at vide, at du faktisk ikke ved hvor 

den praktiserende læge er henne i forløbet når du sender en patient hjem? Hertil svarer hun: ” 

Jeg ville også synes det var mærkeligt som praktiserende læge, bare give ting fra mig, og slet 

ikke have med forløbet at gøre. Men vi mærker dem ikke. Det kan godt være at de er der, men 

vi mærker dem ikke. Jeg synes heller ikke, at jeg hører patienter eller pårørende snakke ret 

meget om dem, men det kan jo også være, at det er fordi jeg ikke har spurgt ret meget ind til 

det.” (læge 2 s. 5-6). Måske mener hun, at det er den praktiserende læges opgave at formidle 

en evt. kontakt, det fremgår ikke klart. Det kunne tyde på, at hun ikke mener, at der er behov 

for et yderligere tiltag for at styrke eller oprette et eventuelt samarbejde, idet hun lader den gå 

videre til DPT. Det kan måske være i erkendelse af, at det ikke er hendes arbejdsfelt, og så 

lader hun eksperterne tage over, hvilket vel må siges at være en naturlig konsekvens af et 

tværfagligt samarbejde, hvor ens egne kompetencer ikke rækker. Men det kan også være, at 

hun oplever en følelse af afmagt overfor dem, der ved mere end hun, hvor hun gerne ville 

være en af specialisterne og blive en del af deres ’vi’ – gruppe, måske fordi specialistgruppen 

for hende har mere status.  

En anden grund kan også være de strukturelle forhold, hun er underlagt, som for eksempel 

tidsnød og andres forventninger til hende. Her nævner Lauvås ’det sociale pres’, som kan 

blive særligt stort, hvis ens egne forventninger ikke svarer til andres forventninger, eller 
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måske endda er direkte modstridende. At hun ikke går ind i afklaring af sin rolle, kan dels 

være en defensiv måde at løse konflikt på, som Lauvås betegner det, ved at hun trækker sig 

fra samarbejdet for at beskytte sin egen opfattelse, men det kan også være en tilpasning, hvor 

hun tilsyneladende accepterer de andres opfattelse.  

Problematikken med, at der tilsyneladende ikke er interesse fra sygehuslægen for den 

praktiserende læge, har læge 1 en udtalelse om: ”der hvor man synes det er træls, det er der 

hvor man tænker man taber nogen mellem sygehussystemet og praksis. Nogen der ligesom 

falder ned, der hvor de ligesom ser 7 forskellige læger hver gang de er inde på sygehusene, de 

mangler en tovholder i det” (læge 1, s. 6). Dette blev også fremhævet i artiklen: ”Uklar 

ansvarsfordeling i døendes sidste tid” (Cancer.dk), hvor det netop fremgår, at ” Der er mange, 

der føler sig fortabt og ikke ved, hvor de skal henvende sig, når de først er udskrevet fra 

hospitalet. Mange patienter og pårørende peger på, at deres sygdomsforløb har været præget 

af manglende planlægning, og de har været i tvivl om, hvor de skulle henvende sig med 

specifikke problemer”, siger Trine Brogård. Det kunne tyde på, at der er mangel på afklaring 

af rolleforventningerne her, og for at undgå konflikter i feltet siger Lauvås, at der skal være 

mere åbenhed og kommunikation omkring hvilke forventninger, man har til hinanden. Der 

kan også ligge en manglende forhandling til grund for den manglende afklaring af 

rolleforventningerne. Som RA beskriver, så må man få indblik i hvem der gør hvad og 

hvornår, og gennem en forhandling af hverdagspraksis få en samordning og koordinering af 

arbejdspraksis, sådan at patienten oplever forløbet sammenhængende. 

Læge 1 kommer med et bud på, hvilke forventninger, man kan stille til sygehuslægen vedr. 

etablering af samarbejde eller kontinuitet i forløbet: ”Da mener jeg jo, det er vigtigt at hvis de 

er inde i sekundærsektoren og får deres diagnose at da der bliver sagt til dem, få nu kontaktet 

din egen læge og få en tid, vi skriver til din egen læge, det er en rigtig god ide hvis du inden 

for de næste2-3 uger har været ned og snakke med din egen læge om det her forløb” (Læge 1, 

s. 6). Det betyder, at denne læge er åben for kommunikation med sekundær sektor, og derved 

kunne man forestille sig, at der vil kunne etableres større samarbejde omkring den palliative 

patient fremover, også selvom patienten ikke er tilknyttet DPT. Det vil ifølge Lauvås kræve, 

at man får afklaret, hvilke funktioner og pligter, der hører til de forskellige aktører, hvilken 

handlefrihed og begrænsninger, der er tilknyttet de konkrete arbejdsopgaver, og hvem, der har 

ansvar for hvad. Eller som RA beskriver, at der sker en forhandling om rollefordelingen. 
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Denne afklaring af rollerne, eller mangel på samme, kan måske forklare, hvorfor synet på den 

praktiserende læge blev udtrykt forskelligt i interviewene: ”Det er lidt mærkeligt, for man kan 

jo sige, at den praktiserende læge er jo den der har kendt patienten igennem lang tid, vi andre 

er jo bare kommet ind i et øjebliksbillede, og har måske kun haft 2 minutter af et helt liv, hvor 

den praktiserende læge måske mange gange har haft 20 år”. Og ”Det der med at have en læge, 

sin gamle læge igennem lang tid, det er måske også passe” (spl 2, s.5). Det kunne tyde på, at 

den rolle er under forandring. For spl. er det måske svært at gennemskue, hvad en læge 

egentlig laver, og dermed også hvad lægen kunne gøre anderledes.  Dette beskriver Lauvås 

som vanskelighed ved at gennemskue, hvad en profession kunne gøre anderledes, fordi den 

ved at opretholde sin monopolstilling så at sige ’barrikaderer’ sig. Hvis en faggruppe på denne 

måde lukker sig om sig selv, kan virke hæmmende for det tværfaglige samarbejde, og kan 

som tidligere nævnt give sig udslag i manglende anerkendelse af den praktiserende læges 

rolle. 

I det følgende afsnit vil vi forsøge at analysere informanternes udsagn i forhold til 

anerkendelse. 

6.3 Anerkendelse. 

Når roller udformes, er positive og negative sanktioner vigtige mekanismer. Men desværre er 

negative sanktioner, ikke-anerkendelse, mere fremherskende end de positive sanktioner, 

anerkendelsen. (Lauvås 2006). Denne ikke-anerkendelse og anerkendelse er med til at forme 

det tværfaglige samarbejde. Vores informanter er alle både ikke-anerkendende og 

anerkendende over for deres samarbejdspartnere i det daglige arbejde med de palliative 

patienter.  

Det var de to læger, der kom med mest anerkendelse til samarbejdspartnere… ”der var 

sygeplejerskerne enormt gode til at være omkring hende” (læge 2 side 3), ”Der er ingen tvivl 

om, at de her patienter er rigtig rigtig godt dækket ind, også når de kommer hjem, det er 

nogen af de patienter, hvor det virkelig fungerer når vi sender dem hjem med hjemmepleje og 

støtte i hjemmet” (læge 2 side 5). ”Der er hjemmeplejen jo også fantastisk” (læge 1 side 3). 

Det kunne være fordi, at netop lægerne føler sig meget sikre i deres rolle, idet de med deres 

høje status har magt til at forme samarbejdet. Lauvås skriver ”De samarbejdspartnere, som 

råder over de stærkeste sanktionsmidler, har mest magt og indflydelse.”  Alligevel efterlyser 
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en af informanterne anerkendelse fra ’de andre’ ” jeg vil gerne byde ind med noget, ikke, men 

vi kan godt blive hægtet lidt af i det her” (læge 1 side 3). ’De andre’ er i dette tilfælde 

specialisterne. Lægen mener selv at kunne byde ind med mere, end der efterspørges. Det tyder 

på, at man ikke helt har afklaret forventningerne til hinandens roller. Der kan være tale om, 

som Lauvås skriver, at den, der besidder magtpositionen – i dette tilfælde DPT - ikke er i 

stand til, eller er opmærksom på, at videregive viden, eller noget af kompetencen, til den 

praktiserende læge. Derved blokeres der for, at hun kan give sit bidrag og være med til at 

styrke det tværfaglige samarbejde. Det kan i den sidste ende betyde for lægen, at hun kommer 

til at betvivle sine egne evner.  

Spl.s mangel på udtrykt anerkendelse kan skyldes, at de måske ikke finder det nødvendigt at 

sige noget om de andres gode arbejde. Lauvås trækker netop dette frem, ”det, der udføres 

godt, tages for givet, men det, der kan kritiseres, bliver kritiseret.” (Lauvås, 2006). De 

fremhæver det negative, det, som ikke fungerer. ”I forhold til egen læge, synes jeg ikke de er 

så fokuserede, de er alt for optagede, de er ikke til at råbe op mange gange” (spl. 2 side 6), 

”Jeg ved ikke, de [praktiserende læger] er ikke så målrettede. De tager måske ud og snakker 

med dem, og så giver de dem lidt smertestillende og så er det det.” (spl. 2 side 7). ”Men det 

kræver jo ikke noget at være ressourceperson” (spl.1 side 14). Denne mangel på anerkendelse 

kan føre, til at ’de andres’ roller bliver vage og utydelige, og dermed får det tværfaglige 

samarbejde dårlige vilkår. Lauvås skriver det med Bergers ord således: ”Hvis denne 

anerkendelse forsvinder, tager det sædvanligvis ikke lang tid, før selvopfattelsen falder 

sammen” (Lauvås, s. 107). Det betyder f.eks., at hvis ressourcepersonerne ikke føler sig 

anerkendt i den funktion, de har fået, så er det næppe sandsynligt, at de vil påberåbe sig retten 

til at udøve den blandt kollegerne. Dermed udnyttes så desværre heller ikke de kompetencer 

og den viden, de besidder, som kunne styrke det tværfaglige samarbejde omkring den 

palliative patient. 

På et punkt var alle informanterne meget anerkendende og det var i forhold til 

specialistfunktionen, DPT. Det var denne samarbejdspartner, de alle fremhævede til trods for, 

at det ikke er en del af basis niveau. ”Jamen, jeg tænker, når jeg henviser til DPT – de tager 

hånd om det hele” (læge 1 side 5). Denne udtalelse kan være lidt dobbelttydig, da det også 

kan betyde, at lægen føler sig holdt udenfor indflydelse. Vi har dog valgt at tage det med 

under den anerkendende del, da hun jo netop her har valgt selv at henvise dertil. Andre 
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eksempler på anerkendelsen af samarbejdspartneren på specialistniveau: ”Skal man lidt mere i 

dybden og ha tingene – skal man omkring DPT” (spl. 2 side 7), ”De tager næsten altid 

telefonen” (spl 1 side 15), ”.. og kunne vide, at man overlader sine patienter i rigtig trygge 

hænder, når man henviser f.eks. til DPT” (læge 2 side 4). Vi formoder, at en af grundene til 

denne tydelige anerkendelse er, at DPT har en meget tydelig og veldefineret rolle i 

organisationen. Det vil sige, at når rollen er veldefineret, så er det muligt ifølge Lauvås at få 

sine forventninger indfriet. Det øger anerkendelsen for Teamet, som derved styrker sin rolle. 

Det kan dog samtidig være med til at svække de øvrige ved den manglende anerkendelse af 

deres funktioner – her tænkes på de i retningslinjerne definerede samarbejdspartnere. Derfor 

er den store anerkendelse af specialisten måske ikke så fremmende for ens egen 

rolleopfattelse, idet man glemmer at fokusere på sine nære relationer i det tværfaglige felt, og 

fordi man kan kommunikere direkte med specialisterne. Det kan tænkes, at det ikke ville se 

ligesådan ud, hvis specialisten ikke var så nemt tilgængelige. Her kan det måske også betyde 

noget med tidsfaktoren, det, at der er hurtig respons. Det personlige kendskab kan også spille 

en stor rolle og kan muligvis tillægges en stor betydning. Disse overvejelser vil vi trække med 

over i diskussionen.  

Manglende anerkendelse af de i retningslinjerne beskrevne samarbejdspartnere på basisniveau 

kan få konsekvenser for det tværfaglige samarbejde i forløbet omkring den palliative patient. 

”Epikriser kan godt tage frygteligt lang tid, når Det Palliative Team er koblet på inde på 

sygehusene, plejer vi at få et notat om, at de er koblet på, så gør det ikke så meget der er så 

lang ventetid på epikrisen fra sygehuset, fordi så ved vi alligevel der er et eller andet her” 

(læge 1, s. 4).  Lauvås skriver, at det er vigtigt at respektere og opretholde identiteten hos de 

enkelte faggrupper, hvis et samarbejde skal være tværfagligt. Vi har en tendens til at holde os 

til dem, der deler opfattelsen af vores rolle, og at vores valg af ’vi’- gruppe spiller ind på 

vores behov for anerkendelse, vores måde at fortolke os selv på samt på vores 

virkelighedsopfattelse. De kalder det at vælge en ’positiv referencegruppe’. Faren ved en 

sådan gruppe kan være, at den har tendens til at lukke sig om sig selv, den lukker af for 

påvirkning udefra, og kan derved være med til at hæmme forandringer i forhold til andre 

faggrupper – f.eks. i et tværfagligt samarbejde.  
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Hvis det, som vores informanter måske oplever, svarer til Lauvås’ ’vi’, kan det hentyde til, at 

man føler, der er en særlig tilknytning til DPT, hvor det ifølge retningslinjerne burde være de 

andre samarbejdspartnere på basisniveau, man etablerer samarbejde med.  

Spl 2, s. 2 siger: ”Efterhånden har jeg været det [ressourceperson] så mange år, og vi kender 

hinanden så godt”. Det kunne altså tyde på, at det, at man har godt kendskab til f.eks. en 

specialistfunktion, vejer tungere, når man skal prioritere valget af samarbejdspartner. Dermed 

kan man frygte, at basisniveauet ’udsultes’, og viden trækkes fra specialistniveau til eget 

område og beholdes her. Det kan betyde, at man så at sige melder sig lidt ud af det 

tværfaglige samarbejde.  

6.4. Opgavens karakter. 

At skulle tale om og beskæftige sig med døden er ikke noget, alle finder særlig rart eller 

velset, og det kan måske være derfor, at mange ikke ønsker at beskæftige sig med dette 

arbejde. Alle vore informanter beskæftiger sig med døden og det døende menneske. Vi 

spurgte, om de oplevede, at det at arbejde med palliative patienter havde en særlig status for 

dem eller deres kolleger. Kun 1 ud af 4 informanter oplevede at arbejdet med den døende 

patient blev valgt fra og skubbet over til andre. 

”… der er nogen der vælger det fra. Det har helt klart indflydelse på, at når det er en palliativ 

patient, nå så kommer der en anden en og går stuegang, så slipper jeg” (læge 2 side 7). RA 

beskriver denne form for arbejde, der af nogen skubbes over på andre, for ’dirty work’ efter 

Hughes. Det har ingen eller lav status (Antoft 2007). Drew m. fl. kaldte ’dirty work’ en social 

konstruktion, da det beskidte ikke fremgår af jobbeskrivelsen, men af den væmmelse eller 

modvilje andre/samfundet har overfor netop det arbejde (Drew 2007). ”Jamen der er da ingen 

tvivl om, at man sådan bredt blandt mine kolleger, så er det da altid sjovest med dem man kan 

helbrede… ikke ret meget status i at 100 % af ens patienter dør” (læge 2 side 8). Hun siger 

endvidere: ”så har man jo heldigvis spl. på afdelingen til at tage over når jeg ikke slår til, når 

der ikke er nok af mig til at dele ud på alle.” (læge 2 side 7). Dette kan tolkes som en 

anerkendelse af spl.s arbejde, men det kan også være et udtryk for at nogle opgaver prioriteres 

højere end andre, og derved bliver noget ’dirty work’ skubbet over til andre. Dette er et godt 

eksempel på, at det tværfaglige samarbejde er komplekst, og at de forskellige faktorer griber 

ind i hinanden. 
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Flere af informanterne gav udtryk for, at det at tale om døden og med døende kan være svært. 

”Det har vi haft nogen episoder af her på det sidste, hvor der ligesom ikke er nogen der tør, 

eller kan få taget hul på den byld, og hvem er det der skal gøre det?” (spl 1 side 5), ” Altså vi 

kender jo også mennesker som helst ikke ser fødsel og død, man lever der ind i mellem, og så 

lukker man øjnene for begge ender” (spl 2 side 11). En måde at komme ind på det, der er 

svært kan være, som den ene spl siger: ”Ja hvad gør man så. Ja empati og nærvær, det er 

faktisk det man kommer meget langt med. Og man så prøver at fornemme det fysiske behov, 

så kommer der mange ting sammen med. Det er altid dejligt at have noget praktisk.” (spl 2, s. 

12). Det kunne tyde på, at det både er svært for kollegerne indbyrdes, men også i relationen 

mellem patient og personale. Det medfører, at man forsøger med forskellige 

undvigelsesmanøvrer, hvor man enten helt lukker øjnene eller undlader at gøre noget, og 

dermed lader det gå videre til næste vagt/kollega. Det er det, RA nævner som at man slipper 

af med arbejdsopgaver i stedet for selv at løse dem. Man kan også nærme sig det ’svære’ ved 

først at gøre noget, der er kendt, nemlig noget praktisk arbejde.  

Der kan også være en vis status i at arbejde med palliative patienter. ” … men jeg lægger det 

da op til en status over nogen af de andre ting, det er da der man udleverer sit telefonnummer 

privat, ikke også. Det er da lidt mere fordi jeg ved det er på det sidste, det betyder noget, det 

kan du jo ikke gøre til alle dine patienter.” (læge 1 side 7). At det også har betydning for spl., 

ses af følgende udsagn: ” jeg synes det er rigtigt livgivende at arbejde med døende” (spl 2 side 

2), ”Jeg synes det giver utroligt meget, jeg synes det er meget livsbekræftende hvis man kan 

sige det sådan, det er der hvor man mærker man er i live.” (spl. 2 side 10). Udtalelsen kunne 

tyde på, at selvom denne type arbejde som nævnt ikke altid har høj status, er det måske ved at 

ændre sig. Det kan hænge sammen med, at hele samfundets holdning til døden er ved at 

forandre sig. Ifølge Michael Hviid Jacobsen (MHJ) gennemlever vi i disse år en slags 

overgang i vores forhold til døden fra en periode med dødstabu til en meget større bevågenhed 

omkring døden (Jacobsen, Michael Hviid, 2008). ”… et godt forløb er jo ikke bare et standard 

forløb, et godt forløb er det der er tilpasset den situation man står i” (læge 2 side 7) Det, at 

hun mener, at døden skal ’være et godt forløb’ kunne måske betyde, at hun ser sådan på det, at 

døden skal være værdig. Det betyder, at det bliver opfattet som godt at nogen vil tage sig af 

det der skal gøres i den anledning. Det kan være en måde at fremhæve eller at opgradere sit 

arbejde på eller som et forsøg på at få mere status til et felt, som man måske kan mærke, at 

der stadigvæk bliver kigget lidt skævt til af nogle mennesker. Det kan komme til udtryk ved 
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udtalelser som: ”hvor er det godt, at der er nogen der vil”, som fagpersonen kan vælge at tolke 

positivt, i stedet for at man opfatter det som: ”godt, det ikke er mig!” Spl. vælger at tillægge 

den en positiv og personlig betydning: ”Jeg synes egentligt det har ret stor betydning for mig, 

og fylder rigtigt meget i det daglige arbejde, for vi har mange døende” (spl. 1, s.13). At det 

kan være ambivalent, ser vi hos lægen, som fortæller, at når det drejer sig om en palliativ 

patient, kommer der en anden og går stuegang, og så slipper man. Samtidig har hun valgt ind i 

mellem at tage vagter i DPT for at lære lidt af det, de kan der.  

Men også i forhold til synet på patienten er der flere aspekter i det. Bagsiden kan jo være, at 

samtidig med, at arbejdet med den palliative patient får mere status, er der andre, som kan 

miste status. ”Nu er det så ikke en decideret en palliativ patient vi snakker, men så er der jo 

ingen grund til at holde social konference hvis det er patienten skal på en gæstestue” (spl 1 

side 12).  ”Hvis folk kommer med en hvilken som helst anden sygdom med et langt forløb og 

som ikke har dødelig udgang, så gør du dig selvfølgeligt også dit bedste men det er på en 

anden måde alligevel. De har nogen andre behov” (læge 1 side 7). Dette udsagn kunne tyde 

på, at der gradueres – nogle patienter er mere værd at bruge tid på end andre. Det kan igen 

betyde, at kvaliteten af plejen og behandling forringes for visse grupper, som måske i forvejen 

er udsatte, nemlig de kroniske syge, de handicappede, de gamle osv. Det kunne tyde på, at der 

kan være flere årsager til svigt i forhold til brugerne og deres pårørende end de, som Lauvås 

nævner i teorien. Ud over dårligt arbejdsmiljø, mangelfuld koordinering og så videre er der 

tilsyneladende også en faktor som synet på det enkelte menneske, der får en betydning. Dette 

kunne være interessant at arbejde videre med i en senere opgave eller projekt.  

Ved ordet ’dødsarbejder’ fik vi reaktioner fra flere af informanterne, som ikke brød sig om 

det. Ordet kan give os associationer, lede tankerne hen på noget ubehageligt: ” Sådan lidt 

bøddelagtigt?” ”Ja ja, sådan … følte jeg det lige” (spl. 1, s. 13) Det kan skyldes, at ordet 

’død’, trods en tiltagende accept i samfundet, stadig kan virke svært at skulle forholde sig til. 

Måske er vi stadig, som MHJ beskriver det, midt i en overgangsperiode, selvom vi møder 

’døden’ overalt i medierne. Samtidig kan det virke som et negativt ladet ord, da det forbindes 

med sorg og at skulle miste. Det kan måske forklare, at det er de færreste, der bryder sig om at 

have det hæftet på sit arbejde, da vi gerne vil fremstå med et positivt image omkring vores 

arbejde. Det kan derfor være grunden til, at vi vælger at bruge ord som terminal og palliation 

frem for døende. 
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Flere af informanterne siger noget om at tid er en vigtig faktor i netop arbejde med døden og 

døende patienter. ”det kræver ro, altså at man har den der bagved liggende ro til at kunne nå at 

sætte sig ned” (læge 2 side 7). Det kunne tyde på, at det her er opgavens karakter, der er 

medvirkende til, at tiden bliver betydningsfuld, og at man er opmærksom på, at det holistiske 

menneskesyn vejer tungere end det medicinske – at det at lindre den palliative patient og have 

tid til blot at være, betyder mere end blot at behandle og kurere.  

 

7. Diskussion. 

I det følgende vil vi diskutere nogle af de punkter, vi har fundet i vores analyse og holde det 

op mod vores problemstilling 

Flere af informanterne gav udtryk for, at strukturen kunne gøre det vanskeligt at gøre de ting, 

man gerne vil i forhold til palliative patienter. 

RA siger, at organisationens mål og formål overordnet set vil være styrende for det arbejde, 

der udføres, og ofte er det politisk fastlagt gennem love og forordninger. Dog kan det være 

vanskeligt at opfylde i praksis, da formuleringerne kan være meget generelle og vage og 

derfor svære at få til at passe direkte på den enkelte organisation. Men de enkelte 

organisationer har på baggrund der af egne retningslinjer og forskrifter, som de ansatte 

arbejder efter. 

Et eksempel på en overordnet forordning kunne være Faglige retningslinjer for palliativ 

indsats, men da flere af vore informanter ikke havde kendskab til indholdet af disse, kan de 

heller ikke tage ejerskab på disse retningslinjer, og dermed bliver de ikke styrende for 

arbejdet. Man kan have en formodning om at hvis de havde haft kendskab til de faglige 

retningslinjer, så ville det have været tydeligt hvem deres samarbejdspartnere var. Da de ikke 

kender indholdet af retningslinjerne, vælger de andre løsningsmodeller, som måske på sigt 

kan virke konfliktskabende på det tværfaglige samarbejde, men som sikrer opgaveløsningen 

og dermed opretholder funktionen.  

Der er ikke enighed om, hvilke opgaver, der skal varetages af hvem, og hvem der har hvilke 

roller. Er det det, der sker på fagfeltet palliation, hvor der er nogle uklare retningslinjer for 

hvem der skal gøre hvad, for eksempel være tovholder? Retningslinjerne beskriver både spl. 
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og læge på basisniveau i primærsektor som tovholdere, men det er utydeligt hvem af dem der 

’er den’. Kan det være derfor at både hjemmespl. og den praktiserende læge ser sig selv som 

tovholder. Dette er jo heller ikke forkert, men de har ikke fået forhandlet sig til en 

opgavefordeling og en rolleafklaring, og dermed kommer det tværfaglige samarbejde til at 

lide overlast. 

I enhver organisation er der både officielle og faktiske mål, hvor de officielle er de førnævnte 

skriftligt formulerede mål, og de faktiske er den enkeltes og professionernes mere eller 

mindre private mål, som sjældent er nedskrevet. Det gør det vanskeligt at se, hvordan arbejdet 

bliver prioriteret og udført og dermed også hvor modsætningerne opstår mellem 

professionerne i et tværfagligt samarbejde. Spl. oplever deres arbejde som besværliggjort af 

den måde, arbejdet er struktureret på, og som de ikke selv har haft indflydelse på. De ser sig 

selv som værende holistiske – at de ser det hele menneske og ikke kun de medicinske 

problematikker. Det er da nærliggende at tænke, at de netop ikke styrker det tværfaglige 

samarbejde, da de ikke anerkender lægen som ligeværdig samarbejdspartner. Ifølge Abbott 

som beskriver professionernes arbejdsmæssige territorium, kan det se ud til, at spl. mener at 

have kontrol med dette særlige arbejdsområde og ser sig anerkendt for deres særlige 

forudsætninger for at varetage netop dette arbejde. 

Et andet eksempel på en forordning eller vejledning kunne være en samarbejdsaftale, der er 

udarbejdet i den enkelte region. Man kunne formode, at vores informanter dels ville have 

større mulighed for at kende den og dermed tage ejerskab på den, og dels at den er mere klar 

og tydelig og vil passe bedre til de forhold, der er lokalt. Tilsyneladende forefandtes der ikke 

en sådan samarbejdsaftale – vores informanter havde hvert fald ikke kendskab til en sådan. 

Der var kendskab til visse regler og vejledninger, f.eks. udskrivnings procedure, men det var 

nogle mere generelle aftaler, som vi ikke gik nærmere ind i. 

Såfremt det er mere tydeligt for den enkelte, hvem man samarbejder med, vil det også kunne 

fremme tilgængeligheden. Det ses i nogle af informanternes udsagn i forhold til DPT, som de 

opfatter som en tydelig samarbejdspartner. Det er netop fordi teamet er lokalt forankret, og de 

dermed får et personligt kendskab til det. Dette understøttes af teorien, der siger, at der, hvor 

opgaverne er defineret og forhandlet, styrkes det tværfaglige samarbejde. Men det er vigtigt at 

mærke sig, siger RA, at selvom opgaverne forhandles på plads og forholdene virker stabile, 

må man altid sørge for at afdække, hvad der til enhver tid er til forhandling. Det vil sige, at de 
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forskellige arbejdsopgaver sagtens kan forhandles igen, og man vil derfor skulle ajourføre og 

genforhandle opgaverne og aktørerne. Selvom man i en periode bruger DPT, burde det ikke 

udelukke, at man trækker viden med ’ned’ til eget basisniveau og sørger for at få bredt det ud 

til de samarbejdspartnere, man har der.  

Kendskabet til andre samarbejdspartnere er ikke stort. Det er de færreste, der forestiller sig et 

samarbejde med præsten, psykologen, fysioterapeuten osv. Man har en tendens til at tænke 

DTP ind hver gang og det er klart nok, da de er lige ved hånden. Dertil er det vederlagsfrit, da 

det er implicit den ydelse, som DTP yder. Hvis man skal benytte sig af tilsvarende i 

kommunalt regi, koster det penge samt henvisning via egen læge, hvilket kan virke besværligt 

og uoverskueligt for mange. 

At få kendskab til, hvilke samarbejdspartner man rent faktisk har, er en ting. Men man bør 

også være klar over, hvad de nærmeste samarbejdspartnere har af viden og kundskaber. Det 

kræver, at man stiller krav og gør opmærksom på, hvilke forventninger man har til sin 

samarbejdspartner. Det var tydeligt at se, at flere af vores informanter ikke var klar over, hvad 

de andre lavede, og derfor heller ikke kunne udnytte deres viden i samarbejdet. Den, der måtte 

forvente at blive brugt, kunne dermed opleve det som konfliktskabende – både i forhold til 

andre, men også i forhold til ikke at kunne leve op til sin egen rolleforventning. Den deraf 

manglende anerkendelse er medvirkende årsag til, at rollen efterhånden bliver udvisket og set 

som værende ikke vigtig. Et eksempel herpå er den praktiserende læge. Retningslinjerne 

lægger op til, at lægen kender patienten gennem mange år, og dermed har en finger på pulsen 

med forløbet, men i virkeligheden får lægen nogle gange først besked lang tid efter, at 

patienten er kommet hjem, hvilket betyder, at lægen ikke kan være tovholder og heller ikke, 

ifølge spl. bliver betragtet som en sådan. I stedet bruges specialistniveauet, hvilket kan virke 

undergravende for lægen, der selv havde set sig i rollen som tovholder. Det der så kan virke 

underligt, er, at sygehuslægen også giver udtryk for at den praktiserende læge nærmest er en 

slags ’familielæge’, der kender patienten ud og ind, men hun gør ikke synderlig brug af sin 

samarbejdspartner som en sådan ressource, idet hun faktisk slet ikke har kendskab til hendes 

rolle i virkeligheden. Hun baserer altså sin formodning på en myte, som jo faktisk 

understøttes af retningslinjerne, hvilket må siges at være betænkeligt. Dermed er 

retningslinjerne med til at skabe det ’sociale pres’, som Lauvås skriver om, ved at have 

bestemte forventninger til den praktiserende læge. 
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Den manglende forventningsafklaring ses også tydeligt hos spl på sygehuset, der ikke kender 

sin ressourcepersons opgaver og dermed ikke benytter sig af dem. Dermed bliver rollen vag 

og utydelig, og grundlaget for et godt samarbejde forsvinder. 

En af de faktorer, der kan virke hæmmende på samarbejdet ifølge vores informanter, er de 

arbejdsforhold, der er omkring plejen og behandlingen af især de palliative patienter. Her gør 

flere af dem opmærksom på, at der ikke er tid nok, når det handler om døende. Den måde 

strukturen er bygget op på, kan gøre det svært at mødes og dermed udvikle samarbejdet. Man 

laver derfor sin egen elastik og forsøger at skabe sig sit eget rum ved at tage sig den tid, man 

selv mener, er nødvendig. Det der kan være et problem ved dette, er, at det skaber 

forskellighed i forhold til andre kolleger, der måske ikke er i stand til at gøre det samme, men 

det kan også skabe forskel i forhold til andre patientgrupper, som ikke bliver tildelt den 

samme opmærksomhed fra personalet. 

Ud fra vores informanters udsagn er der en særlig status i at arbejde med palliative patienter. 

Det var dog påfaldende, at da vi benævnte det som dødsarbejde, så faldt det i anseelse, hvert 

fald hos nogle af dem. Her bliver det tydeligt, at den måde, vi taler om tingene på, har en 

betydning. Derfor er vi også overbevist om, at havde vi brugt et ord som døende i stedet for 

palliativ, ville det have givet nogle helt andre interviews. Vi kunne også se det i løbet af 

interviewet, da flere af vores informanter opfattede, at DPT tog sig af palliative patienter og 

ikke ’almindelig’ døende. De tænkte ikke over, der var døende patienter, der ikke var inde 

omkring DPT.  

Hovedparten syntes ikke om ordet dødsarbejder. – det virkede skræmmende, ikke rart, og en 

enkelt mente, at hvis DPT f.eks. præsenterede sig som dødsarbejdere, så ville det knække 

deres popularitetskurve. Valget af sprog har altså noget at sige, når vi identificerer os 

arbejdsmæssigt overfor andre. Ligeledes kan ordet palliativ frem for døende spille en rolle. 

Man kunne forestille sig, at et ord, som mange ikke kender, er nemmere at forholde sig til, 

end et ord, der minder os om, at vi skal dø. Der, hvor man kan forhandle sig frem til et ’fælles 

sprog’ vil der måske være basis for en fælles forståelse for, hvad arbejdsopgaverne i feltet går 

ud på. Afklaring af ’fælles sprog’ vil formentlig kunne få indflydelse på det tværfaglige 

samarbejde. 
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Omvendt kan manglende kendskab til ordet, ja, til hele feltet palliation, som ingen profession 

endnu rigtig har taget ’ejerskab’ på, måske betyde, at man vil tilstræbe at tilføre det så meget 

status, at det bliver ’værd’ at tilegne sig. Det er de konstante kampe om professionernes 

identitet, autonomi, ideologi og arbejdsdeling, der sikrer dem deres position i institutionen. 

Det gælder altså om at være med til at sætte dagsordenen for de forskellige faggrupper, og 

måske derfor ser vi, at netop spl ikke har noget imod at skulle udføre dirty work. 

Generelt virker det som noget positivt at arbejde med palliative patienter. Det har stor værdi 

ifølge vores informanter og giver stor personlig tilfredsstillelse at arbejde med denne gruppe. 

Måske har det i virkeligheden altid har været attraktivt at arbejde med døende eller også 

hænger det sammen med, at vi er blevet mere åbne og opmærksomme på døden.  Det kan 

også være, at det i dag som dengang er en særlig type mennesker, der vælger at arbejde med 

døden og de døende (dirty work), som MHJ skriver om i ”Dødens sociale dimensioner”. 

Det er spørgsmålet om det er realistisk at forestille sig, at man vil kunne arbejde tværfagligt 

på basisniveau, da det tyder på, at samarbejdet foregår mere vertikalt mellem nogle aktører på 

basisniveau og specialistniveau end horisontalt mellem aktører på basisniveau. Så længe man 

ikke har de optimale vilkår på basisniveau, vil aktørerne her vælge de sikre løsninger, som er 

at kontakte specialisterne. Specialisering sker på bekostning af tværfagligheden og helheden, 

hvilket også fremgår af vores teori. 

Hvordan får man selvstændige erhvervsdrivende til at samarbejde med en kommunal og 

regional kolos? Man kan have sine tvivl om at det kan lykkes, da tid er penge og som 

selvstændig forretningsdrivende er man afhængig af sin indkomst. Derfor er det at skulle 

bruge tid på møder i forbindelse med det palliative patient forløb måske noget af det, der vil 

blive nedprioriteret. Lauvås skriver netop, at mangel på tid er en af de faktorer, der kan gøre 

det vanskeligt at få etableret samarbejde på tværs af sektor, organisation, professions og 

faggrænser. Omvendt er den praktiserende læge afhængig af at have ’kunder i butikken’, og 

har pligt til at have et vist antal patienter, hvorfor et samarbejde er nødvendigt. 
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8. Konklusion:  

Da vi kun havde 4 informanter er resultatet ikke generaliserbart, men vi er nået frem til, at vi 

ud fra det, vi har fundet i analyserne og efterfølgende har diskuteret, har fået besvaret vores 

problemformulering og spørgsmål gennem interviewene, selvom disse faldt anderledes ud, 

end vi havde forventet. Således erfarede vi rent metodemæssigt, at synet på og 

forventningerne fra andre til ens rolle nogle gange er en anden, end man selv opfatter den.  

Vores ’insider’ viden og forforståelse for området påvirkede vores data i forhold til 

informanternes opfattelse af, hvilken patientgruppe der var tale om, men ikke i forhold til 

emnet tværfaglighed. Fokus på DPT blev også større end forventet. 

Vi havde forventet, at informanternes kontekst ville være nogenlunde ens, hvilket viste sig 

ikke at holde stik. Dette var muligvis kun gældende helt overordnet. Deres daglige oplevelser 

af det tværfaglige samarbejde omkring den palliative patient var meget forskellige, ikke 

mindst fordi deres møde med patienten og deres daglige arbejdsområder var meget ulig 

hinanden. Hvis vi havde fået defineret mere klart, hvordan de enkelte informanters 

arbejdsprocesser rent faktisk forløb, for derefter at holde det op mod teorien, kunne vores 

resultat formentlig have været mere præcist. Vi ville da have haft bedre kendskab til 

informanternes organisatoriske kontekst, som kunne have givet os et andet billede af, hvordan 

de oplevede deres forhandlingsarenaer. 

Ifølge retningslinjerne er tovholderne i primærsektoren defineret som den praktiserende læge 

og hjemmespl., som indgår i et tæt og effektivt samarbejde og med assistance fra det 

specialiserede niveau, og det nævnes, at de jævnligt bør konferere telefonisk og der skal 

afsættes den fornødne tid. 

I virkeligheden er der uklarhed omkring tovholderfunktionen i samarbejdet omkring den 

palliative patient, idet både hjemmespl. og den praktiserende læge oplever sig selv som 

tovholderen, som har kontakt med det specialiserede niveau, her DPT. Der konfereres 

telefonisk, men der er ikke afsat meget tid.  

På sygehuset formulerer retningslinjerne, at den enkelte afdeling eller enhed må have en 

formuleret målsætning for sin palliative indsats, baseret på WHO’s definition. Ingen af vores 

informanter var bekendt med at nogen sådan målsætning fandtes. 
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For alle informanterne gælder, at det tværfaglige samarbejde bliver mere vertikalt i forhold til 

DPT frem for horisontalt med kolleger på basisniveau. Dette er på grund af den tydeligt 

definerede rolleafklaring og den anerkendelse, der er tilknyttet DPT samt tilgængeligheden. 

Den viden, der dermed trækkes fra specialistniveau, bliver ikke umiddelbart delt med andre.  

Det viser sig også, at selvom det ofte ser anderledes ud i virkeligheden, så lever myten om den 

praktiserende læge, der kender patienten gennem mange år, og som er beskrevet i 

retningslinjerne, i bedste velgående, idet understøttes af nogle af informanterne. 

Vi kan hermed konkludere ud fra ovennævnte, at informanterne oplever, at der er et 

tværfagligt samarbejde omkring den palliative patient, men at det ikke fungerer som beskrevet 

i de Faglige retningslinjer for den palliative indsats.  

Arbejde med døende har den betydning i forhold til det tværfaglige samarbejde, at der fra alle 

sider ydes en særlig og ekstra indsats, og det opleves generelt positivt. Det er et komplekst og 

ofte modsætningsfyldt felt, hvor opgaverne konstant er til forhandling, fordi det hele tiden 

ændrer sig.  

 

9. Perspektivering. 

Der er behov for en opdatering af de Faglige retningslinjer for den palliative indsats, så disse 

bliver tidssvarende. Der er sket store ændringer i samfundsstrukturen, siden de blev taget i 

brug i 1999, både i forhold til patientrollen, behandlingsmuligheder og ressourceprioritering 

og organisationsstruktur samt meget andet, som alt sammen bør tænkes ind. 

Samtidig bør der laves vejledninger og samarbejdsaftaler med lokal forankring, der skal 

tydeliggøre rolle- og opgavefordelingen i det daglige tværfaglige arbejde med den palliative 

patient. Blandt andet bør tilgængeligheden og tidsforbrug prioriteres højt. I modsat fald øges 

usikkerheden, og der vil fortsat være uklarhed om, hvem der gør hvad, hvilket påvirker det 

tværfaglige samarbejde og forløbet for den enkelte patient. Dette er med til at skabe utryghed 

både hos patienter, pårørende og personale. 

På nationalt plan er der mange forskellige projekter i gang mhp at lave retningslinjer for det 

tværfaglige arbejde med palliation, men hvis ikke dette arbejde koordineres og giver mening 
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både nationalt, regionalt og lokalt vil der fortsat være risiko for uklarhed om rolle- og 

opgavefordelingen. For at give det mening bør det tilstræbes, at man finder et fælles sprog, så 

man undgår for mange misforståelser. Endvidere er det vigtigt, at disse aftaler jævnligt 

ajourføres og opdateres, da vi har erfaret, at tingene hele tiden ændrer sig. 

For at retningslinjerne skal slå igennem også til basisniveau, er det nødvendigt med nogle 

tiltag, som virker, så alle føler ejerskab for det. Vores projekt har vist, at selvom der ligger 

retningslinjer og vejledninger, så er der ingen garanti for, at de er kendt og bliver anvendt. Der 

ligger derfor et stort arbejde forude med at få implementeret de kommende reviderede 

retningslinjer til de mennesker, der også i fremtiden skal beskæftige sig med patienter og 

pårørende i det palliative felt. 

Det kan vel ikke siges bedre end Stiberg & Olstad (2002): 

”Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser kan være interessant og udfordrende, både 

fagligt og personligt. Det kræver, at aktørerne tør begive sig ind på nye arenaer, hvor egen 

fagidentitet og evne til nytænkning bliver sat på prøve.”  
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