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BACKGROUND AND PURPOSE
A very limited number of surveys have been carried out
regarding the patient´s view on the architecture and the
interior arrangement of a hospital ward. The thesis is, i.a.
with reference to a vararity of international surveys
conducted with both qualitative and quantative based
methods of research, that the physical environment of a
hospital is increasingly important to the patients and that
the environment of a hospital to a larger extent should be
an integrated part in the assessment of aspects related to
the future development of the health care sector and the
sector’s interaction with society in general.
The purpose of this dissertation is to examine into how
patients experience the environment and interior arrangement at a Danish somatic ward and on the basis hereof,
present proposals with respect to the building of future
hospitals.

THEORY AND METHOD APPLIED
Taking a hermeneutic-phenomenological approach field
observations and in-depts-interviews
have been made and photographs have been taken at a
medical ward for gastrointestinal
diseases at a University Hospital. The anthropological
method applied has had the purpose of displaying the
patients’ own experiences as they describe them. The
experiences of the patients have been highlighted in
differences and similarities and taken into a cultural
perspective.
CONCLUSION
The patient’s perception of the environment and architecture in a hospital is conditioned upon the patient role
and the cultural context of the close surroundings. It is
important that the environment leaves room for a sense
of both privacy and a social context.
The interrelation between the environment and the
individual within the health sector ought to be subjected
to research to a much lager extent, as it seems that such
research could result in both a requirement for ethicacalconduct and a financial gain for society.
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Måske sidder mine bedstefædre oppe i Himlen og nikker
til hinanden, mens de tænker på den med ”Æblet og stammen”. Morfar var arkitekt og tegnede mange byggerier
og omforandringer til fynske sygehuse tilbage i midten af
sidste århundrede. Farfar var entreprenør og arbejdede
sammen med morfar på forskellige byggeprojekter, længe
før mine forældre mødte hinanden, og jeg som et æble
voksede frem på stamtræet fyldt med andre
håndværkere, ingeniører, arkitekter, sygeplejersker, lægesekretærer, fysioterapeuter osv.
For mine bedstefædre er det sikkert ikke nogen overraskelse, at jeg har skrevet netop dette speciale. Men mit
speciale er ikke bare endnu en eksamensopgave. Det er
en personlig milepæl af den slags, man ikke selv udvælger,
men som rejser sig langsomt, mens skæbnens gunst og
ugunst modellerer med livet.
Specialet er således et resultat af en sortering og oprydning i min rygsæk af erfaringer, som jeg har indsamlet
som sygeplejerske, leder, politiker og pårørende. Trådene
er så at sige redt ud og samlet igen.

Men det er også et – og det er jeg livet og skæbnen
lykkelig og ydmyg taknemmelig for – resultat af mit liv
som mor for tre vidunderlige børn, der i et par år har
haft særlig brug for at have mig tæt og fleksibelt i deres
nærhed. I vores familie er død og kærlighed voldsomme
kræfter, som vi sammen har lært at leve med. Derfor er
dette speciale tilegnet mine børn Karen, Jørgen og Torsten
og min mand Dan.
Mange mennesker undervejs har bidraget med interesse,
råd og kommentarer, som jeg er dem meget taknemmelig for. Ingen skal nævnes, fordi ingen skal glemmes.
Fremhæves skal dog min vejleder, Beth Elverdam, som,
med interesse, nysgerrighed, stringens, kreativitet, dyb
koncentration, uvurderlig opbakning og snusfornuftige
formaninger, har gødet mine anstrengelser, så jeg med
sikkerhed skal sige, at jeg har gjort det, så godt jeg kunne.
Resten er op til læseren.

1.0 INDLEDNING
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Da skrev specialet for nu 13 år siden, var jeg på ingen
måde klar over, hvordan jeg siden hen ville komme til at
arbejde med borgerens og patientens oplevelse af rejsen
gennem sundhedsvæsnet. For flere og flere en livslang
rejse. For de fleste noget, man aldrig vænner sig til.
Før i tiden var patienterne tavse og som regel - og ofte på
trods - taknemmelige for overhovedet at komme på hospitalet og derefter hjem igen. Når det var overstået, var det
‘alt-i-alt’ godt nok.
Sådan er der ikke mere. Heldigvis. I dag véd vi meget
mere om betydningen af patientens individuelle oplevelse
af opholdet på hospitalet og hvordan dette påvirker bl.a.
helbredelse, heling, rehabilitering, kommunikation og
samarbejde med personalet og opretholdelsen af en sund
balance mellem at være og holde fast i sig selv, som den
man er - og det at være et sted i livet og et sted rent fysisk,
hvor ret meget ikke er, som det plejer at være.
Specialet blev i midten af ‘00erne udgivet som bog. Nu
er den udsolgt. Men stadigvæk efterspurgt. Derfor har
jeg besluttet mig for at frigive det som en gratis PDF, hvor
eneste forventning er, at ophavsretten respekteres.
Tak fordi også du interesserer dig for, hvordan fysiske
rammer i sundhedsvæsnet egentligt opleves af mennesket
som patient og om borger.
Pernille Weiss Terkildsen, 2016
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Siden jeg i slutningen af 90’erne som leder i en kommunal hjemmepleje tilfældigt begyndte at bruge de fysiske
rammer som en del af de forskellige ledelsesværktøjer,
jeg som områdeleder havde adgang til, har arkitekturens indflydelse på mennesket og grupper af mennesker
interesseret mig. På samme tidspunkt bølgede lokale og
regionale debatter om sygehusene, hvor jeg iagttog en
ofte manglende interesse for indsigt i og undersøgelse
af sammenhængen mellem sygehusdrift og de fysiske
rammer. Antagelsen var, at udformningen af sygehuse er
standard, og at interne logistiske1 hensyn var primære. At
indretningen også kunne have væsentlige indvirkninger på
patienter, pårørende, personale, og den øvrige organisation syntes at være sekundært.
Denne undren har for mig givet anledning til en voksende
nysgerrighed. Derfor har jeg på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse behandlet sygehusarkitektur og sundhedsvæsnets bygninger i de forskellige eksamensopgaver,
hvor dette har været relevant og muligt. I den forbindelse
er elektroniske databaser2 løbende blevet gennemsøgt
på udvalgte søgeord3 og relevante artikler er læst og
vurderet ift. den aktuelle eksamens- eller prøvesituation4.
Især adfærdspsykologen Roger Ulrichs forskningsarbejder
omkring udsigtens indvirkning på patienters rehabilitering (Ulrich 1984) og filosoffen Kari Martinsens bidrag
til bogen “Skam” (Martinsen 2001), hvor hun ud fra en
fænomenologisk videnskabsteoretisk position påpeger
sygehusarkitekturens skam-provokerende potentiale, er
tekster, jeg gang på gang er vendt tilbage til og har taget
afsæt fra:
“Sykehuset, sykeværelset og tingene kan gi skikkelse,
form og grenser som kan gi vern, trygghet og verdighet
for den syke ved å gi rom for det uutgrunnelige. Det kan
på den anden side være skammelig, krenkende og invaderende i sin arkitektur, i sitt interriør og med sine ting.”
(ibid.:167).
At arkitektur kan fremme rehabilitering gav oprindelig
ambitioner om at inddrage målbare, konkrete parametre i
specialet. Oplevelsen af arkitektur, som den blandt andet
kan observeres og artikuleres, kunne muligvis afspejles i
patienternes behov for smertestillende og/eller beroligende medicin, depressionsudvikling under indlæggelse,
genoptræningsniveau ved udskrivelse etc. Min vurdering
er dog, at det vil være en urealistisk opgave for et speciale. Så jeg har valgt at positionere arbejdet i en kvalitativ

forskningstradition, med udgangspunkt i hermeneutik og
især fænomenologi. Specialet hviler derfor på et humanistisk videnskabsideal, som jeg definerer ved at sætte det
enkelte menneske i centrum.
Arkitektur er menneskeskabt, men skaber også mennesker i den forstand, at det påvirker mennesket, når det
bl.a. som patienten på sygehuset har ophold sig i længere
tid deri.
En humanistisk tilgang ser både mennesket som et
udgangspunkt og et mål. Arkitekturen er dog et relevant
forskningsfelt for både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Men det forudsætter en nøje reflekteret
og argumenteret vurdering af de kvantitative metoders
begrænsning (Martin 2000), fordi arkitektur i kraft af sit
kulturelle ophav ganske enkelt ikke kan måles og vejes i
entydige enheder. Der er tilsyneladende fortaget meget få
undersøgelser af arkitekturen i relation til sygehuse (Pollio
& Thomas 2002) og næsten ingen – trods anbefalinger
herom (Cold 1998, Noschis 1994) med et fænomenologisk
perspektiv.
Arkitektur opleves og påvirker mennesket og er derfor
i høj grad et fænomenologisk forskningsobjekt. Rummets fænomenologi handler om at få begivenhederne
og oplevelserne i rummene og mellem rummene og
menneskene frem: “Spørsmål som er aktuelle å stille, er:
Hvilken livstolkning ligger i rommene og hvilken livstolkning møter vi rommene med?” (Martinsen 2001:187).
Livstolkning forstår jeg som udtryk for livssyn, som er
bredere end begrebet menneskesyn, som dog er en del
af livssynet. Martinsen pointerer, at der er en gensidig
påvirkning mellem rum og individ. Den svenske arkitekt
og professor Solvej Fridell pointerer, at det er relevant
bl.a. at diskutere patienternes perspektiver i forhold til
de fysiske rammer, inden større empiriske undersøgelser
sættes i gang (Fridell 1993 1998:57). Selv valgte jeg at lave
et forprojekt til specialet og i august-september 2003 var
jeg feltarbejder på en rehabiliteringsafdeling på et mindre
dansk kystsygehus. Jeg gjorde brug af observationer og
semi-strukturerede interviews med indlagte patienter.
husindlæggelsen.
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Analysen af materialet fra dette forprojekt danner således
baggrund for metode og arbejdshypoteser for specialet. Bl.a. fandt jeg, at patienters oplevelser med
sygehusarkitekturen kan have betydelige individuelle
konsekvenser for deres selvfølelse, rolleopfattelse, selvrespekt og integritet, og dermed risiko for manglende
maksimalt udbytte – fysisk, socialt og psykisk – af sygehusindlæggelsen.
1.1 BAGGRUND
WHO understøtter behovet for fleksible rammer ved at fastslå, at sundhed både er et psykisk, socialt og fysisk forhold og
ikke kun fravær af sygdom og pointerer i øvrigt, at forskning
i betydningen af sygehusarkitektur har været underrepræsenteret (WHOa). Bl.a. derfor er der i marts 2004 meddelt
et WHO-projekt, som skal forbedre fremtidens sygehusbyggerier (WHOb). Da Odense Universitets Hospital senest i
2003 havde “Patientens Dag”, som er en slags “åbent hus”
for interesserede borgere, blev der konstateret en stigende
efterspørgsel efter bedre rengøring, farver på væggene,
kunst, behagelige lyde, bedre skiltning og følelsen af at være
“hjemme” under indlæggelse (bilag 1)5. Herudover er der
den offentlige debat om patienternes frie sygehusvalg, som
bl.a. betyder øget interesseblandt patienterne for oplevelsen
af behagelighed og komfort under indlæggelse og fremtidens patient vil kræve både mere og bedre service, plads til
pårørende, socialt samvær, integritet, medbestemmelse og
valgmuligheder (Rasmussen 1999). Men fremtidens
patient er også for manges vedkommende – især for de
langtidsindlagte – meget svage patienter uden støttende
netværk. Dårlige læseevner, forskellig etnisk baggrund,
stærk traditionsbunden livsstil og høj alder er nogle af de
udfordringer, fremtidens sygehuse skal medvirke til at imødekomme samtidig med den stadigt større grad af læge- og
plejefaglig specialisering (ibid., Fottler et al. 2000, Mann
1987). Hermed er der også skabt en risiko for, at det er de
patientgrupper, der råber højst, der tilgodeses på bekostning
af de svage. Dette er en problematik, som Etisk Råd forholder
sig meget bekymret til og opfordrer til en øget opmærksomhed (Etisk Råd 1996).
Der konstateres en stadigt mere kompliceret etisk udfordring
i at fordele de samlede sundhedsressourcer, således
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at ingen patienter får for meget, og ingen patienter får for
lidt. En udfordring, som er en stor metodisk udfordring
(Kellberg, Sørensen & Herbild 2004). Måden, et sygehus
er bygget på, sætter nogle fysiske rammer for, hvad der
kan foregå af patientbehandling og patientpleje.
På den måde kan et sygehus betragtes som et stykke
teknologi, der kan sammenlignes med f.eks. effekten af en
given behandlingsteknik i forhold til at helbrede en given
diagnose.
Hvordan sundhedsvæsnet prioriterer anvendelsen af de
økonomiske ressourcer har vidtrækkende konsekvenser.
Filosoffen og antropologen Hans Jonas peger på, at man
bør vise større interesse for den teknologi, der omgiver os
og på den måde handle ansvarligt for de kommende generationer (Jonas 1999). Sygehusbygninger er omkostningstunge anlæg, som forventes at have lang holdbarhed. De
enkelte byggerier skal helst holde i 15-20 år ad gangen og
er ofte 5-10 år undervejs. Dvs. at byggerierne ofte er planlagt på baggrund af historiske erfaringer, men med sigte
på fremtidigt brug. Risikoen for at bygge for umoderne
eller i konflikt med fremtidens patientinteresser er reelt
til stede. For relativt mange mennesker er sygehuset en
bygning, de i kortere eller længere tid af deres liv kommer
i kontakt med. I løbet af 2002 blev 11,3 % danskere eller
over 600.000 indlagt på sygehus i Danmark én eller flere
gange (Danmarks Statistik 2004)6. Samtidig er det også
vigtigt at forholde sig til det anlægsmæssige investeringsperspektiv omkring sygehusene i fremtiden. Vurderingen
af bygningsmassen er, at denne over de kommende 10 år
bør renoveres, om- og nybygges for kr. 1 mia. årligt (bilag
2). Det vil sige, at det kan forudses, at der skal foretages
store anlægsinvesteringer i en sektor, der traditionelt set
er præget af knaphed på økonomiske ressourcer.
Baggrunden for dette speciale er oplevelsen af, at sygehuset er et meget komplekst sted, hvor mange forskellige mennesker mere eller mindre frivilligt er tilknyttet i
længere eller kortere tid. At analysere det sociale liv på
sygehuse er ikke et uberørt felt. De amerikanske sociologer og socialpsykologer Erving Goffman (2001) og William
Caudill (1958) var nogle at de første i nyere tid med deres
undersøgelser af psykiatriske sygehuse i relation til
studier af det sociale livs dannelsesbetingelser og former.

Især Goffmans teorier er blevet brugt til at trække paralleller fra studier i isolerede sygehusafdelinger til andre
offentlige steder, hvor mennesker er sammen. I specialet lægges bl.a vægt på Goffmans teorier om, hvordan
sygehuset påvirker patienters selvopfattelse. Filosoffen og
magtteoretikeren Michel Foucault beskæftigede sig i en
periode af sit forfatterskab med sygehusets indretning
i relation til magtudøvelse gennem indretningens disciplinering af patienter og personale, hvor overvågning af
kroppe fordelt i rum efter diagnose er en central pointe
(Foucault 2000). Og den svenske etnolog Lars-Eric Jönsson følger i sin undersøgelse af rum og krop i svensk
psykiatri i sporet på Goffman og Foucault (Jönsson 1998).
En af Jönssons pointer er bl.a., at kroppens placering i
rummene er afhængig af det aktuelle og dominerende
menneskesyn.
En undersøgelse af patientoplevelser på forskellige somatiske sengeafdelinger på et amerikansk sygehus peger i sin
hovedkonklusion på, at patienter oplever indlæggelsen
som noget, der ikke er behageligt og derfor bare skal
overstås (Thomas, Shattel & Martin 2002). Patienternes
liv i sygehusets rum er i fokus hos den norske sociolog Dag
Album, som understreger betydningen af patienternes sociale fællesskab under indlæggelse (Album 1996). Og den
danske sygeplejerske og ph.d. Kristian Larsen inddrager
sygehusarkitekturens indflydelse på sygeplejestuderendes
læring i praktikforløbet og peger på, at rummene ikke kun
definerer en konkret handling, men også påvirker hvad
der tænkes om det, der foregår (Larsen 1999).
At sygehusarkitektur og indretning af rum i sygehuse har
en betydning for patienternes velbefindende, behandlingseffektiviteten og udnyttelsen af de økonomiske ressourcer viser - ud over Roger Ulrich’s før omtalte arbejde (Ulrich
1984) - også flere andre forskningsprojekter af både teoretisk og empirisk karakter (Hansen 2004, Lawson, Phiri
& Wells-Thorpe 2003, Harris et al. 2002, Turner 2002,
Cold 2001, Weisman, Chaudhury & Moore 2000, Fottler
et al. 2000, Hair 1998, Olsen 1984, Shumaker & Reizenstein 1982). Mange af disse forskningsartikler er karakteriseret ved at se på isolerede dele af arkitekturen
som f.eks. vinduet, farverne etc. og bygger for en dels

vedkommende på en blanding af kvalitative og kvantitative metoder. En bredere og mere humanistisk tilgang til
patienternes vilkår i sygehusets bygninger er stort set
fraværende. Derfor må det centrale
være at forsøge af forstå, hvordan og hvorfor arkitektur
får betydning for det enkelte menneske
(Werne 1987, 1998).
Et sådan kulturanalytisk perspektiv er forholdsvist
sjældent anlagt, men arkitekter anbefaler selv, at socialvidenskaberne skal forske i arkitektur med henblik på
at skabe mere humane bygninger og peger eksplicit på
fænomenologien, som en af de relevante metoder (Groat
& Wang 2002).
Det har gennem årene overrasket mig, hvor lidt dansk
forskning der findes om sygehusarkitektur i relation til
patienter.
I en større undersøgelse lavet for Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut belyses
udelukkende arealanvendelse og bygningsintern logistik
(Grubb 2001). Mine studiebesøg på sygehuse i Tronheim,
Norge, Edingburgh, Skotland, Vancouver, Canada, Seattle,
USA, Stockholm og på den antroposofiske Vidar-klinik
i Sverige, sammenholdt med danske sygehuse og min
involvering i byggeprojekter i sundhedssektoren har
bekræftet mig i, at Danmark mangler viden om dansk
sygehusarkitekturs betydning i relation til patientelementet.
1.2 PROBLEMSTILLING OG FORMÅL
Med udgangspunkt i en hermeneutisk, fænomenologisk
metode afdækkes centrale dele af patienters oplevelser
af, med og i sygehusarkitekturen, som denne repræsenteres ved en medicinsk sengeafdeling på et større, dansk
sygehus i provinsen. Derfor skal det undersøges:
Hvordan patienter oplever rum og indretning på en
dansk, somatisk sengeafdeling?
Udfordringen er at stille spørgsmål, der giver svar, som
kan anvendes i ambitionen om, at der i fremtiden bygges
sygehuse, der sætter patienten i centrum, og sygehuse,
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der understøtter sygehusejernes efterspørgsel af kvalitativ og
effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer.
Derfor skal det belyses:
Hvad er anbefalingerne herfra til fremtidens sygehusbyggerier?
1.3 ETISKE OVERVEJELSER
Det er vigtigt i al slags forskning, at man grundigt gennemtænker de etiske aspekter i projektet. Undersøgelser, der
foregår på sygehuse, og som inddrager sårbare og udsatte
patienter direkte, skal foretages med omtanke. Jeg foretager
bl.a. observationer og interviews i afdelingen, og især patienterne kan opleve min tilstedeværelse som overvågning
og intimitetsoverskridende. Når ens undersøgelser foregår
blandt patienter på et sygehus, skal man opføre sig ved at
udvise det, som to danske sociologer kalder for “professionel
nærhedsetik” (Jacobsen & Kristiansen 2001). Denne er bl.a.
karakteriseret ved, at forskeren skal respektere den konkrete
situation og kontekst, forstået som den sammenhæng,
han eller hun indgår i. Forskeren skal optræde hverdagsagtig, uformalistisk og respektere den sociale etikette, hvor
uskrevne og uartikulerede regler gælder for, hvordan man
forholder sig til specifikke sammenhænge. Derudover skal
der udvises generel respekt og opmærksomhed for andre
menneskers ve og vel (ibid.). Men selvom disse etiske spilleregler iagttages, er det ikke i sig selv en garanti for, at man
undgår at overtræde uformelle regler.
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Konkret overholdt jeg disse spilleregler ved, at jeg på et
personalemøde gennemgik mit projekt (bilag 3), og i hele
observationsperioden tilså jeg, at opslag til patienterne hang
synligt på afdelingens forskellige opslagstavler7. Netop pga.
etiske hensyn kombineret med, at de fysiske rammer var
meget trange i afdelingen og betød, at jeg tit følte, at jeg gik
i vejen eller virkede anmassende især for patienterne, valgte
jeg at forlænge observationsperioden med en måned mere
end planlagt efter forudgående aftale med afdelingsledelsen.
Samtlige noter er anonymiseret ved transskriberingen, og
tavshedspligt om personfølsomme informationer, jeg måtte
have fået indsigt i, er overholdt8. Alle informanter har
fået gentaget oplysninger om, at deres medvirken er både
frivillig, anonym og fortrolig (Jacobsen & Kristiansen 2001).
Hvert interview blev indledt med en gentagelse af forskningsprojektets formål, ligesom informanternes ret til at trække sig
blev fremhævet. Da projektet behandler patientoplysninger,
blev Datatilsynet ansøgt om tilladelse til projektets gennemførelse jf. lov om behandling af personoplysninger, § 50, stk.
1, nr. 1 i vinteren 2004 efter vejledning fra Den Videnskabsetiske Komité for Vejle og Fyns Amter, som dog ikke har fået
projektbeskrivelsen, da der ikke er tale om patientforsøg.

2.0 VIDENSKABSTEORETISKE
REFLEKSIONER
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I dette kapitel beskrives i korte træk de videnskabsteoretiske baggrunde for at anvende en hermeneutisk, fænomenologisk metode til at undersøge sygehusarkitekturens
betydning og oplevelse for patienten. At artikulere de
videnskabsteoretiske aspekter, mener jeg, er afgørende,
fordi det placerer forskningen i en videnskabelig kontekst
og argumenterer for fundamentet under de valgte teorier
og metoder. Modsat denne begrundelse siger den
norske læge Kristi Malterud i relation til kvalitativ forskning i medicinsk forskning:
“Det er i alminnelighet ikke nødvendig for den som skal
bruke kvalitative metoder å sette seg inn i dette grunnlagsstoffet, selv om dette kan bidra til å sette forskerens
kunnskabsforståelse inn i en større sammenheng”
(Malterud 2003:51).
Dette synspunkt, mener jeg, er både naivt og farligt, idet
man kan sammenligne det med at stemme på en politiker
uden at sætte sig ind i dennes ideologiske baggrund og
principper, eller at mene prostitution udelukkende er udtryk for høj seksualdrift. Kvalitativ forskning er bl.a. fænomenologi og hermeneutik, som undersøger relationen til
det menneskelige subjekts livsverden, hvor subjektet forstås “som en kropslig, social og kulturel indlejret væren-iverden” (Zahavi 2003:7). Dvs. at mennesket både (med-)
skaber betydning og selv skabes/påvirkes af omgivelserne.
Jeg vil argumentere for, at netop fokus på patientens
levede liv i sygehusets rum har førsteprioritet
til forståelse af patienternes oplevelse af sygehusarkitekturen. Ambitionen med dette speciale er at fortælle
patienternes historie om sygehusets rum og patienternes
oplevelse af arkitekturen.
De fysiske rammer i form af bygningsarkitekturen mennesket er omgivet af, er både et produkt og resultat af
menneskelig handlen på naturens vilkår (vejr og vind,
temperatur og materialer osv.) og et udtryk for hvordan
mennesket ser sig selv og sine omgivelser, og hvordan
hverdagen og de sociale relationer skabes af rum og
betingelser (Groat&Wang 2002, Cold 1988). Heraf dannes
begreberne kontekst og betydningsproducerende og derfor prioriteringen af den hermeneutiske – dvs. fortolkende
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tilgang.
Med fokus på sygehusarkitektur vil en hermeneutisk tilgang med afsæt hos antropologen Kirsten Hastrup betyde,
at det handler om at undersøge arkitekturens betydning,
som patienterne oplever den i deres almindelige liv i rummene i et indlæggelsesforløb. Hermed berøres livsverdensbegrebet og den mening om livet, der dannes ved
selve livet i verden – i hverdagen. Betydning har det, det
er menneskeskabt, netop fordi, det er
skabt af mennesker, der tænker, mener og vil noget (Hastrup 1999).
Hverdagslivsbegrebet i relation til dette speciale defineres
med afsæt hos kultursociologen
Birte Bech-Jørgensen (Bech-Jørgensen 1994), som det
liv mennesket lever hver dag, og hvor betydning dannes
og gendannes og skaber betydning for den enkelte. At
hverdagslivsperspektivet er relevant i relation til specialets
patienters kortere eller længere ophold på sygehus vil det
blive argumenteret for i næste kapitel.
At undersøge hvilke betydning patienter tillægger sygehusets rum og arkitektur er at fortolke fortolkningen. Den er
ikke objektiv. Om dette autenticitetsproblem henter
Hastrup støtte hos fysikeren Niels Bohr, når hun svarer,
at det modsatte af universalistisk sandhed er klarhed
(Hastrup 1988). Jeg kan således ikke vise præcist, hvilken
betydning arkitekturen på et sygehus har for patienterne
(sandheden) – men kan bidrage med bud og eksempler
herpå (klarhed).
Mit metodevalg er i høj grad antropologisk inspireret9, og
jeg er enig med Hastrup, når hun skriver, at “Antropologiens opgave er at bringe så mange givne sandheder frem
til bevidstheden som muligt, for at gøre større dele af historien til genstand for menneskelig indgriben” (ibid:224).
Diskussionen omkring kvalitativ forsknings validitet gennemgås i kapitel 3.1. Når man arbejder hermeneutisk og
antropologisk, studerer man, hvad der siges om noget
i – “noget”, som Hastrup kalder “det analytiske objekt” og
“i”, som hun kalder det empiriske objekt (Hastrup 2003).
Her er “noget” sygehusarkitektur og “i” er en udvalgt
sengeafdeling. At fokusere på relationen mellem menneske og arkitektur er også udtryk for et kultursyn, der

både er bredt og dybt Bygninger er alle sammen resultat
af menneskelig aktivitet, hvor nogen bygger for andre, og
hvor begge parter er indlejret i en større samfundsmæssig
kontekst, som på forskellig vis påvirker deres individuelle
meningsdannelse. Kultur defineres af antropologen Clifford Geertz med afsæt hos sociologen Max Weber som
essentiel semiotisk:
“…that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs,
and the analysis of it to be therefore not an experimental
science in search of law but an interpretive one in search
of meaning” (Geertz 1973:5).
Kultur er for Geertz det, som man har brug for at vide
eller tro for at kunne begå sig i en social gruppe – kultur
findes i vores tanker og vores hjerter, og skabes af gruppen selv. Ofte er den polyfonisk og disharmonisk – der
er fællestræk og afvigelser (Geertz 1973). Antropologen
James P. Spradley er lidt mere konkret og mener, at kultur
er et kompleks af meningsfulde symboler, som mennesker
har lært:
“Culture is the learned and shared knowledge that people
use to generate behavior and interpret experience”
(Spradley & McCurdy 2003).
Kultur består for Spradley af tre overordnede dele: adfærd, viden og genstande, som ofte er blandet sammen.
Vidensdelen ligger mest i baggrunden, gemt som en
reserve, hvor adfærd og fortolkning opsamles og er overordnet i forhold til adfærd og genstande. Kulturel viden
findes på to bevidsthedsniveauer: Den eksplicitte, der kan
kommunikeres og den tavse, som ligger uden for vores
bevidsthed. Spradley henviser til antropologen og organisationsteoretikeren Edward Hall’s pointer om forskelligheden i kulturers rumopfattelser (Spradley 1979:7), som
opstår især af tavs viden om rummets taktile oplevelse af
rummet (Hall 1973). Kultur er viden og ikke adfærd – kultur er i vores hoveder. Og kultur er som en usynlig kraft,
der kan flytte mennesker og deres omgivelser. Den er
uden grænser og har ingen kerne – den skaber reaktioner,
dispositioner, den tilpasser, opsuger og udstøder. Man kan
også sige det endnu mere enkelt, som den danske antropolog Cathrine Hasse at:.

“Kultur er en position, man taler fra. Det er noget man
ser med (…) Men det vi ser med, bliver også grundlaget for, hvad vi kan se som kulturelt hos andre” (Hasse
2002:35).
For mig er kultur også alt det, der af forskeren og af feltets
individer opleves via alle sanser og ikke kun det, som kan
høres og læses.
Alle sanser påvirkes og opfanger signaler fra Geertz’
“webs” og Spradley’s “vidensdele”. Arkitektur og rum er
ikke noget, der er undersøgt meget uden for arkitekturens egen teoriverden. Specialet anvender antropologisk
teori og metode, og antropologen Geertz har skrevet, at
“place” rigtignok ikke er et begreb/fænomen, som antropologien har beskæftiget sig meget eksplicit med (Geertz
1997). Han nævner flere årsager hertil: Før det første er
det svært at se det, der er der hele tiden. Det er svært
at løsrive fra subjektivitet og begivenheder: “Separated
from its materialisations, it has little meaning”. At studere
“place” kræver tålmodighed, skriver Geertz og mener
ikke, at der findes nogen eksakt teori for “place”. Hvis man
skal studere “place”, skal man gøre det i form af at studere
andres “sense of place” ved at være sammen med
dem for at “attend to them as experiencing subjects”
(ibid.:260). Antropologisk forskning i “place”, mener
Geertz derfor, har muligheden for at løfte sig som et præludium til at undersøge sammenhænge, der rækker
langt udover det umiddelbare. Og uanset om dette nås
eller ej, siger han, så vil man i hvert fald få en forståelse
af, hvad det vil sige at være “her” frem for “der” – “nu”
frem for “da”; En forståelse, der gør indsigten dybere,
specifik frem for tynd, generel, overfladisk og inkomplet
(ibid.:262).
En oplagt måde at undersøge patienters oplevelse i og
med rummene på en sengeafdeling må således være et
fænomenologisk anliggende. Det handler nemlig om,
hvad der i rummet giver mening for det enkelte individ. En
fænomenologisk tilgang er essentiel i sin mulighed for at
nå dybere ind i materien omring rum og individ (Weisman, Chaudhury & Moore). hos andre” (Hasse 2002:35).
Fænomenologi er ikke en klart defineret metode eller
en tydelig videnskabelig ideologi. Derfor har jeg valgt at
formulere et selvstændigt afsnit for at klargøre, hvordan
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fænomenologi opfattes og anvendes inden for rammerne
af dette kandidatspeciale. Indtil nu er der argumenteret
for, at sygehusets bygninger og rum er menneskeskabte,
kulturelle produkter, som siger noget om kulturen og siger
noget til kulturen, som de er en del af.

En fænomenologisk tilgang til arkitektur er på ingen måde
en universel løsning på at forstå relationerne og mekanismerne mellem rum og individ.
Arkitektur skal ses i et multividenskabeligt perspektiv
(Weisman, Chaudhury & Moore 2000; Cold 1998).
Videnskabernes forskellige discipliner bør efter min mening finde sammen og bidrage til samfundets fælles værdier og forholde sig til det multifaktorielt determinerede
samfund og dets udvikling – altså med andre ord forpligte
sig på en epistemiologisk interesse i alle videnskabelige
fagfelter.
Hastrup stiller trods sit tydelige ståsted i antropologien
spørgsmålet om:
“… -betimeligheden af at opretholde disciplinerne i deres
nuværende form.”
og videre: “… - måske er (vi) parate til at begynde en
seriøs diskussion af en mulig reorganisering af videnskaberne – også institutionelt.” (Hastrup 2002:7).
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3.0 FÆNOMENOLOGI
I dette kapitel gennemgås den fænomenologiske ramme,
som bruges i specialet. Den indeholder en overordnet
beskrivelse af, hvordan en fænomenologisk undersøgelse
kan fortælle noget om patienters oplevelse af sygehusbygninger/sygehusarkitektur.
Fænomenologi beskrives ofte som en filosofisk skole,
der søger at give en så forudsætningsløs beskrivelse som
muligt af den måde, hvorpå genstande fremtræder som
fænomener for bevidstheden. Derved blotlægges væsenstræk både ved bevidstheden, ved genstandene og ved
den måde, hvorpå de to gensidigt betinger hinanden.
I human- og samfundsvidenskab betegner fænomenologi
tillige en metode, der lægger vægt på omhyggeligt
indsamlet empiri, gerne beskrevet ud fra et aktørstandpunkt (Collin & Køppe 2003). Som fænomenologiens
grundlægger anses filosoffen Edmund Husserl at være
central sammen med bl.a. filosoffen M. Merleau-Ponty og
samfundsteoretikeren Alfred Schütz (Zahavi 2003). Husserl pointerer, at en genstand aldrig er givet i sin totalitet,
men altid fremtræder perspektivisk. Det vil sige, at det
fremtræder for nogen og ikke blot som noget. Og da det
erfarende subjekt kun besidder en rumlig position i kraft
af sin kropslighed, kan Husserl hævde, at rummet konstitueres af et inkarneret subjekt.
Subjektiviteten er kropsligt forankret og tilsvarende
præger vores kropslighed den måde, som verden fremtræder for os på. Erfaringerne med rummet forudsætter
en særlig form for kropslig selvbevidsthed.
Husserls tese er imidlertid ikke kun, at subjektet kun kan
opfatte objekter og anvende værktøj og brugsgenstande,
hvis det har en krop, men at det netop kun kan percipere og anvende genstande, hvis det er en krop (Husserl
195010). Nutidige fænomenologer har distanceret sig til
Husserls oprindelige definition, men der er fortsat tre
elementer, der er bevaret og indgår i moderne fænomenologi og dens betydning for humanvidenskaberne:
1: Betoningen af første-persons perspektivet 2: Kravet
om at gå til sagen selv. 3: Analysen af livs-verden (Zahavi
2003).
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Et fænomen er således defineret som det, genstanden
umiddelbart viser sig som - sådan som den tilsyneladende
er. Sådan som det ses, og ikke som det er i sig selv.
Årsagen til subjektinteressen er ikke psykologisk, og
det handler ikke om at forstå mentale fænomener. Det
centrale er transcendentalfilosofisk motiveret: Hvis man
vil forstå de principielle betingelser, som erkendelse, sandhed, mening, reference, begrundelse etc. er underkastet,
så er første-persons perspektivet en forudsætning (Zahavi
2003).
Tanken er, at ethvert fænomen, enhver genstandsfremtrædelse, altid er en fremtrædelse af noget for nogen. Vil
man forstå, hvordan fysiske genstande, sociale relationer,
kulturelle produkter kan fremtræde som det, de er, og
med den mening de har, så skal dette gøres ved at inddrage det/de subjekter, som de fremtræder for. Derfor
er det oplagt at gå til patienterne selv og undersøge
hos og omkring dem, hvordan sygehusarkitekturen og
sygehusets rum opfattes af dem, og ikke gå til personalet,
de pårørende eller andre (sygehusejerne, arkitekterne,
ingeniørerne etc.).
Hvor Schütz anses for grundlæggeren af fænomenologisk
hverdagslivsteori (Bech-Jørgensen 1994, Zahavi 2003), er
Merleau-Ponty optaget af kroppens fænomenologi og
relationerne mellem rum og krop. Med hensyn til dette
siger Merleau-Ponty:
“Man kan således ikke sige, at vor krop er i rummet og
i øvrigt heller, at den er i tiden. Den bebor rummet og
tiden” (Merleau-Ponty 1994:9311).
Han uddyber videre, at rummet omkring individet ikke er
en sum af sideordnede punkter og uendelige relationer,
som bevidstheden med inddragelse af kroppen udarbejder – man griber rummet med kroppen, og kroppen har
så at sige tænkt, før bevidstheden kan sætte konkrete ord
eller tanker på.
“Vor krops bevægelsesoplevelse udgør ikke noget særtilfælde af erkendelse; den skaffer os en måde at få adgang
til verden og genstanden på,…” (ibid.:94).

Kari Martinsen argumenterer ud fra et fænomenologiskfilosofisk perspektiv, at arkitekturen på et sygehus kan
være årsag til patienters oplevelse af skam under indlæggelse. Hun henviser i sin argumentation til filosoffen M.
Merleau-Ponty og filosoffen Michel Foucault (Martinsen
2001). Martinsen skriver, at kroppen er et udtryksrum,
og udtrykket har sin oprindelse i kroppen (Martinsen
1998:133). Om arkitektur siger hun, at:
“Når spørgsmålet dreier seg om menneskets erfaringer
av den struktur og de betydningssammenhenger det er
satt inn i, eller hvordan menneskelig praksis er nedfelt i og uttrykkes i rommenes arkitektur som toner og
stemninger, er tilgangen fenomenologisk” (Martinsen
2002:261).
Kroppen er nærværende på så fundamental og
gennemgribende en måde, at vi kun lægger eksplicit
mærke til den, når vores vante interaktion med verden
forstyrres – bl.a. ved påtvungne grænsesituationer
som sygdom, udmattelse og smerte (Zahavi 2003:57).
Derfor er en undersøgelse af arkitekturens betydning og
påvirkning af individet især mulig og oplagt i rum, hvor
individet ikke er vant til at være.
Kari Martinsen er, udover bl.a. Merleau-Ponty og Focault,
inspireret af den danske teolog K.E. Løgstrups fænomenologiske tænkning, som tager udgangspunkt i, at livet og
verden er skabt – og hvis der allerede med livet og verden
er givet mening – må det kunne vises på virkeligheden
selv, før-religiøst og humant, ved en beskrivelse af vore
hverdagserfaringer, eller ved at tyde den andens kropsudtryk (Martinsen 1998). Den fænomenologiske analyse
forsøger at få det frem, som overses – i videnskaben og i
al almindelighed – nemlig den sammenhæng mennesket
dagligt indgår i. Fænomenologien handler for Løgstrup
om at få fat på det oversete (ibid.:36). Han, mener
Martinsen, brød med hele den moderne opfattelse, hvor
sansningen underordnes forståelsen, som gør sansningen
uselvstændig og lægger afstand mellem mennesket og
den verden, det sanser. I modsætning til denne
opfattelse hævder Løgstrup, at sansningen har forrang
frem for forståelsen, og at når vi sanser, er vi uden afstand
til det, vi sanser. Forståelse og sansning er selvstændige,
men nært sammenknyttede. De giver hinanden liv ud fra

den spænding, de befinder sig i, i forhold til hinanden.
Forhindres denne (spændingen) af en eller anden grund i
at indfinde sig, går livsmulighederne til grunde – jo mere
spændingen holdes oppe, desto mere intens bliver oplevelsen af verden og desto mere fremstår verden i en sammenhæng, som man ikke kan sætte sig uden for (ibid.:65).
At få patienternes oplevelser i og om rummet frem forudsætter, at de beskriver deres liv i sygehusafdelingen
med egne ord. Denne hverdagsanalytiske tilgang inspirerede mig til at stille spørgsmål som: “Beskriv en almindelig dag på afdelingen”, “Beskriv hvordan afdelingen
er/så ud”, “Hvordan var det at dele patientstue med
andre”, “Hvordan foregik stuegang”, “Hvordan foregik
spisesituationerne”, “Hvordan fik du kontakt med personalet” osv. Målet med en fænomenologisk fortolkning er
at beskrive et fænomen, som det er levet i modsætning til
at give abstrakte forklaringer herpå. De to primære procedurer er dels kendetegnet af, at forskeren i fortolkningsprocessen forholder en del af empirien til hele empirien.
Hermed sikres, at konteksten holdes nær, og at der ikke
sker en dekontekstualisering, og sammenhængen herved
forsvinder. Dels af bevidstheden omkring forskerens
egen forforståelse, som kan påvirke analysen og forstyrre
fortolkningen. Forforståelsen kan aldrig ekspliciteres fuldstændig, men vil altid trække på en horisont af baggrundsantagelser (Zahavi 2003:88). Fænomenologiske undersøgelser bæres af det, som rent faktisk foreligger og ikke af
det, der forventes ud fra et givet teoretisk standpunkt.
Hastrup bruger ordet “forudforståelse” og ser den som en
afgørende del af:
“… den kritiske opmærksomhed over for den videnskabelige proces, der kortest kan identificeres som refleksivitet,
og som indebærer en vilje og en evne til at veksle mellem
første-, anden- og tredjepersons-standpunkter for at
forstå verden fra lige så mange vinkler med henblik på en
generalisering” (Hastrup 1999:151).
Den tyske filosof Gadamer er endnu mere præcis og nøgtern i forhold til det, nogle amerikanske
fænomenologer kalder bracketing (Thomas & Pollio
2002), som er et andet udtryk for forforståelse og forudforståelse:
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“Hvad der fordres, er blot åbenhed for den andens eller
tekstens mening. Men en sådan åbenhed indebærer altid,
at man sætter den andens mening i forhold til ens egne
meninger som helhed, eller sætter sig selv i forhold til
den” (Gadamer 2004:256).

Hastrup understreger, at det for antropologer både handler om det generelle og det specifikke ved menneskelivet
og de sociale og kulturelle fællesskaber (Hastrup 2003).
Udfordringen er at undersøge, hvad mennesker selv siger,
og derfor er metoden afgørende at forholde sig til:

Kritikere af fænomenologien hævder, at det centrale
problem med fænomenologien er, at denne ikke har
vist, at man fra individuelle erkendelser kan slutte noget
om en fysisk eller materiel omverden (Faverholdt 2002).
Denne kritik argumenterer på et nærmest antihumanistisk
niveau, hvor krop og tanke er to separate og uafhængige
størrelser, og det vil sige slet ikke forholder sig til det grundlæggende syn på krop og sjæl som ét sammenhængende
hele. Et andet kritisk argument imod fænomenologien er,
at det kan ses som et sansemålingsinstrument, som er
svært at håndtere, fordi det forudsætter, at fænomenologien kan stole på sig selv (Dircknick-Holmfeld 2000). Dette
er en hypotetisk mystificering, som man kan og bør rette
mod alle videnskabelige teorier – og det er der sådan set
ikke noget hverken alarmerende eller nyt i.

“I antropologien er det et spørgsmål om, hvordan man
kommer ’til verden’, og hvordan man sikrer sig, at den
videnskabelige forståelse, man fremlægger, faktisk har
noget med verden at gøre og ikke er et frit i luften svævende digt” (Hastrup 2003:29).

3.1 HVAD KAN MAN BRUGE KVALITATIVE
FORSKNINGSRESULTATER TIL?
Når man laver forskning i en sundhedsvidenskabelig
forskningstradition, som Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse er en del af, bliver man stillet spørgsmål om,
hvad forskningsresultaterne kan bruges til i en større sammenhæng. Man skal kunne diskutere sine videnskabelige
udsagns gyldighed og konsistens. I den kvalitative, antropologiske forskningstradition er man dog ikke optaget
af krav som generaliserbarhed, validitet og direkte
sundhedsvidenskabelig relevans. Kvalitet af antropologisk
forskning er noget helt andet og beskrives tydeligt Geertz:
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Hastrup mener, at det afgørende er, om metoden og
resultaternes troværdighed fremstår tydeligt og “gennemsigtigt”, så andre kan se, hvordan man som forsker kan
påstå noget om både det generelle og/eller det konkrete
(ibid.). Derfor er refleksion over teoretiske og metodiske
aspekter i relation til det konkrete felt et vigtigt element,
som bl.a. står tydeligt hos de svenske sociologer Alvesson & Sköldberg, som finder det problematisk, hvis man
udelukkende koncentrerer blikket på en validitet, der afhænger af, hvilke aktiviteter en given teori gør mulig, eller
hvorvidt den er funktionel i form af relevante indsigts- og
handlingsanvisninger:
“Vi ser detta som problematiskt. Synsättet anslutter
alltför lätt til ett teknokratiskt förhållningssätt, varvid
kunskap reduceras till något som står i olika funktionärers
tjänst” (Alvesson & Sköldberg 1994.:353).
Om empirisk forskning pointerer Alvesson & Sköldberg,
at konteksten altid skal tages kritisk i betragtning. Empiri kan ikke fremstilles fuldstændigt og udtømmende
for felten.

“A good interpretation of anything – a poem, a person,
a history, a ritual, an institution, a society – takes us into
the heart of that of wich it is the interpretation” (Geertz
1973;18).

“(…) empiri ses som en bild i en spegelsal med en mängd
konvexa och konkava speglar (forskare, språk, teori, verklighed), snarare än som resultatet av en (enda) spegling
(av “verkligheten”). Empiri kan dock ej bevisa något.”
(ibid.:357).

Dvs. at det handler om fortolkning, der er formuleret og
fremstillet, så læseren uden at have været i empirien, kan
se de samme pointer, som forskeren selv. For dele af kvalitativ forskning er generaliserbarhed ikke et mål i sig selv.

Empiri og teori skal hænge sammen på den måde, at
teorien har tydelig relevans både for de empiriske undersøgelser og efterfølgende i analysen. Empirien skal ikke
falsificere eller verificere teorier,

men generere argumenter for eller imod teorierne (ibid.).
Empirien risikerer ikke at stå svagere herved, fordi det bør
handle om at bruge empirien som udtryk for forhandlingsmuligheder med perspektivrige tolkninger, mener
Alvesson & Sköldberg.
Empiri skal være som et argument i en debat og ikke som
en dommer i en sag mellem forskellige teorier. Empirien
er som en trampolin for fortolkninger, som skal fremstå
som pointer, der opmuntrer læseren til at tænke og tænke
om (ibid).

conclusions from the better guesses, not discovering the
Continent of Meaning and mapping out its bodiless landscape” (Geertz 1973:20).
Kan man opnå, at læseren får samme oplevelse og indtryk
af empirien, som man selv som forsker har, og kan man
inspirere læseren til at følge forskerens teoretiske associationer og måske selv danne flere, er dette det stærkeste
kvalitetstegn.

De fremhæver bl.a. Geertz, som en eksponent for denne
måde at arbejde på (ibid.:359- 360). God kvalitativ forskning er for Alvesson & Sköldberg kendetegnet af (min
oversættelse): 1) empirisk forankring og troværdighed, 2)
åbenhed for fortolkningsdimensionernes afgørende betydning 3) kritisk refleksion af den politisk-etiske kontekst og
4) bevidsthed om sprogets begrænsning og tvetydighed
som repræsentant for den rene empiriske virkelighed
(repræsentationsautoritetsproblemet). Det giver derfor
ikke mening at vurdere et kvalitativt forskningsprojekt
som dette speciale med kvantitative forskningsidealer.
Metodologi er ikke a priori uforanderlig og indlysende at
fastholde, fordi den empiriske virkelighed og forskeren
selv som oftest er foranderlig og påvirkelig af multiple
faktorer. Konteksten er hele tiden på spil, så at sige og
det er her jeg mener, at en tydelig iagttagelse af denne
og en tilpasning af den valgte metode hertil redegjort på
en måde, så læseren af forskningsresultatet så at sige kan
følge forskerens enkelte skridt – er afgørende. Fænomenologi er knyttet til position og derfor giver det ikke mening at forestille sig, at alle andre har nøjagtig den samme
opfattelse af en sitution (Hasse 2002:204).
Og i relation til, at dette speciale er et fænomenologisk
forskningsprojekt synes det relevant at fremhæve, at
det ville være i konflikt med den fænomenologiske idé
at forsøge at sætte relationen mellem arkitekturen og
individ/gruppe på nogen som helst vægt.
Geertz har udtrykt det meget præcist:
“Cultural analysis is (or should be) guessing at meanings, assessing the guesses, and not drawing explanatory
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4.0 CENTRALE BEGREBER //
I dette kapitel gennemgås, hvordan jeg analytisk ser på
begrebet sygehus (relativeret i forhold til institutionsbegrebet og i forhold til arkitektur) og begreberne rum/krop,
patientrolle og skam, fordi disse er væsentlige hjørnesten
i det teoretiske analysefundament under dette specialeprojekt. Netop disse begreber er udvalgt, fordi sygehuset
er rum for sociale relationer (institution), og sygehuset
er noget fysisk, man kan se på og røre ved (arkitektur).
Afsnittet om rum og krop skal ses som en uddybning til
kapitlet om fænomenologi og som en præsentation af
problematikken med afstande mellem kroppe og oplevelsen af personligt rum. Uddybning af patientrollen ses som
væsentlig, fordi patienten ikke bare er en (syg) krop, men
et individ med krop og sjæl, der er/bliver i kraft af at være
indlagt i særlige rum i et særligt hus.
Skam er et begreb, som inddrages, fordi det trækker tråde
fra en rimelig abstrakt filosofi om arkitektur og rum til en
mere konkret kropslig og mental følelse.
4.1 SYGEHUSET SOM INSTITUTION
– PÅVIRKNING AF INDIVIDET
Før renæssancen var sygehuset: “A house of mercy,
refuge and dying – a place for seeking sanctuary” (Risse
1999:675). Et sted for fysisk beskyttelse og åndelig
omsorg – hvile, mad, tøj, pleje og medicin til fattige, subsistensløse og hjemløse. Med renæssancen blev sygehuset
mere til et rehabiliteringssted – et sted for både fysisk og
moralsk genopbygning især efter krige. Efter 1500-tallet
deltes funktioner, der førhen havde været under sammen
tag, i hhv. sygehuse, fængsler og asyler, men med nogle
overlappende funktioner (ibid.). Historikeren, Guenter Risse, pointerer, at der i de protestantiske lande formuleres
en opfattelse af sygehuset som et slags værktøj til social
kontrol, hvor de i de katolske lande mere er herberger for
et mere bredt og blandet publikum. En pointe, som også
Foucault fremhæver (Foucault 2000). Risses hovedpointe
er, at sygehuset altid har været et spejlbillede af samfundet.

“Sykehuset som et offentligt hus samler og uttrykker en
allmenn orden” (Martinsen, 2001:168) og videre:
“(…) at arkitektur ikke bare er en ytre ramme for handling. Arkitekturen kan selv være nmed på å strukturere
handlingen i rommene (værelserne), dvs. være subjekt for
handling” (Martinsen 2002:250).
Martinsen udtrykker hermed en teori om, at sygehuset er
en menneskeskabt ramme om mødet mellem mennesker,
der hver især har forskellige menneskesyn og livsværdier.
Et møde, som ikke er uproblematisk, fordi de magtteoretiske aspekter er mange og komplicerede.
I den forbindelse henviser Martinsen i sin argumentation
bl.a. til Foucaults magtteorier, (Martinsen 2001:168) og
det skal med, at Foucault, som en understregning af rummets rolle i sygehusets sociale relationer og magtstrukturer, også har sagt:
“(Sygehuset, red.) skaber sygdom i kraft af det lukkede
og pestilensfyldte domæne, det udgør, skaber yderligere
sygdom i det sociale rum, hvor det er placeret” (Foucault
200012 .:56).
Martinsen er på linie med Risse og Focault, når hun
skriver:
“Sykehusene rommer således i sine hovedroms vegger
en epokes dominerende tenkemåte om livet, sykdommene og døden, sammen med eller i opposisjon til andre
tenke- og bruksmåter som har vært der før” (Martinsen
2002:250).
Sygehusets udseende og hvordan rummene er placeret i
forhold til hinanden, samt den måde hvorpå patienterne
er fordelt heri, færdes heri osv., er således ikke tilfældig
men afhængig af herskende opfattelser af krop og menneske, og, i endnu højere grad, af synet på sygdom og
patienter.
Det er ikke tilfældigt, hvilke rum patienter tildeles og gives

Dette syn på sygehuset udtrykker Kari Martinsen filosofisk,
når hun skriver:

adgang til under indlæggelse, og det er heller ikke tilfældigt,
hvilke rettigheder der følger med patienternes rum. Det handler
om den måde, samfundet henviser til steder for de syge og for
de ikke syge. Om dette siger antropologen Mary Douglas, at det
er et menneskeligt grundvilkår, at vi kategoriserer omgivelserne
i forhold til, hvordan disse er hhv. differentierende og identiﬁcerende i forhold til os selv.
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Omgivelserne deﬁnerer den enkelte, og den enkelte deﬁnerer sig

formerne og indholdet af den adfærd, som repræsentanterne for

i relation til omgivel- serne. De nære omgivelser og den sociale

institutionerne benytter sig af. I løbet af processen opstår der en

sammenhæng, individet beﬁnder sig i, er faktorer, der påvirker

identiﬁkation med den institution, hvis krav og gyldighed gennem

denne proces.

udførelsen af adfær- den gang på gang bliver bekræftet (Gebauer
& Wulf 2001).

I denne proces er individet ikke passivt, men sorterer/ordner de
indkomne stimuli:

Den, der medvirker i de forskellige former for symbolladet
adfærd, identiﬁcerer sig med den institution, i hvis ramme de

“As time goes on and experiences pile up, we make a greater and

bliver skabt. Der opstår følelsen af samhørighed og fællesskab.

greater investment in our system of labels. So a conservative bias

Den, der ikke magter at tackle omgangen med de kropshold-

is built in. It gives us conﬁdence…We share with other animals a

ninger og adfærd, institutionerne kræver, kan ikke klare sig i dem,

kind of ﬁltering mechanism which at ﬁrst only lets in sensations

bliver behandlet dårligt af dem og måske endda udstødt (ibid.).

we know how to use” (Douglas 2002:45-46).

Sygehuset er således et kulturelt udtryk for måden, et samfund
organiserer sig på i sociale strukturer, hvor sygehuset indgår som

Den centrale pointe er, at rationel adfærd indeholder

en slags instrument, der påvirker måden, hvorpå magten fordeler

klassiﬁkation, og at denne aktivitet er menneskelig universel.

sig og hvordan patienterne ﬁnder deres plads i systemet – dvs.

Klassiﬁkationer er basis for menneskers koordinering i sam-

deﬁnerer deres patientrolle.

fundet (ibid.:xvii). Klassiﬁkationer er på den måde med til at
materialisere og synliggøre kulturer i modsætninger til hinanden.

4.2 SYGEHUSET SOM ARKITEKTUR

Når man undersøger og taler om kultur, vil der altid være tale

– DEFINITION OG BETYDNING

om kulturel komparation, og komparation er dermed et grundlæggende vilkår ved kulturel reﬂeksion (Hasse 2002).

Ofte forsvinder sygehusets tag, vægge, hjørner, vinduer, trapper

Om institutioner siger Douglas, at kulturanalyse kan bruges til at

osv., når man taler om sygehuset. Det, der foregår i huset og

afdække, hvordan disse kontrollerer information, og hvordan de

rummene, dominerer, så man næsten synes, det er banalt eller

autoritative strukturer præsenteres (Douglas

bizart at forholde sig til de fysiske dele. Sygehusbyggeri bliver

1992). Hun skriver, så vidt jeg har kunnet undersøge dette, ikke

ofte opfattet som en stum ramme om det, der er mere vigtigt og

eksplicit om sygehuse eller arkitektur, hvorimod Dag Album hen-

betydningsfuldt:

viser til Douglas (og Goffman) i sin undersøgelse af det sociale liv
blandt patienter (Album 1996:137). Douglas primære interesse

“Der er en tydelig tendens til, at jo mere man kan gøre for

er orga- nisationers/institutioners perceptuelle indﬂydelse på in-

patienterne lægevidenskabe- ligt, jo mindre fokuseres der på

dividet (ibid.). Douglas henviser bl.a. til Erving Goffman i relation

indretning og arkitektur”

til individets bevidsthed om sociale strukturer (Douglas

(Heslet, Damgård-Sørensen & Dircknick-Holmfeld 2001:7273).

2004:124) og mener, at samfundets institutioner forlanger og

Modsat kan det paradoksalt konstateres, at netop rammerne for

fremmer adfærd, hvori dets værdier, normer og magtkrav kom-

smertelindring af døende i form af hospicer, der ligger i fysisk

mer til udtryk. Ved enhver indtræden i en ny institution erhverv-

afstand fra sygehusene, nyder stor interesse og til- lægges stor

er man ved hjælp af mimetiske13 processer ny kropsholdning og

betydning for patienterne.

adfærd. I mod- sætning til ikonisk adfærd, som det er muligt at
forstå uden større forudsætninger, kræver institutionsspeciﬁk ad-

Problemet med arkitektur i en sundhedsvidenskabelig sam-

færd på forhånd en symbolsk struktureret forståelse for, at man

menhæng er, at det ikke er et begreb, der kan beskrives som et

kan forstå betydningen af den (Douglas 1986). To tyske ﬁlosoffer,

nogenlunde præcist objekt. Og at de objekter, der falder uden for

der har arbejdet videre med Goffmans og Douglas’ tanker,

de kvantitative kategorier eller ikke passer ind i allerede fastlagte

mener, at institutioner ved hjælp af det institutionelle kropssprog

må- lestokke, har meget svært ved at bliver anerkendt som

lancerer og opretholder deres magtkrav. Konkret hvordan indivi-

væsentlige og relevante i en sundhedsfaglig sammenhæng.

det forholder sig til den institutionelle adfærd, virker tilbage på
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Arkitekturen er noget underligt konkret og samtidigt utroligt

Derfor lægges der i analysen vægt på at inddrage de sociale

ﬂyvsk noget, som det er svært at kommunikere rent sprogligt.

begivenheder (besøg af på- rørende, mødet med de andre pati-

Arkitekten, Merethe Ahnfeldt-Mollerup, citerer ar- kitekten, Mies

enter, køen ved madvognen osv.) og andre oplevelser i rummene,

van der Rohe:

som patienterne fremhæver i det empiriske materiale.

“Det er sandt, at arkitektur afhænger af kendsgerninger, men

4.3 RUM-KROP-RELATIONEN

dens virkelige aktivitetsom- råde er i betydningernes rige”

– RUMOPLEVELSEN OG DET PERSONLIGE RUM

(Ahnfeldt-Mollerup 2000:10).
Kari Martinsen tager afsæt hos sygeplejersken, Florence NightDette paradoks åbner dog en anvendelig dør til en dybere indsigt

ingale, og mener, at sygehusets rum ikke kun skal være hygiejni-

af arkitekturen i en sundhedsvidenskabelig kontekst, og det er

ske, men at rum skal også indgyde en at- mosfære af tryghed og

også det, arkitekten, Solvej Fridell, gør i sin doktorafhandling om

trivsel. Rummene har betydning for god sygepleje (Martinsen

sygehusarkitektur (Fridell 1998). Hun tager afsæt hos ﬁlosoffen,

2001). Arkitektoniske rum, og hvordan kroppene bebor disse, står

Roger Scrutons arkitekturteoretiske betragtninger og mener, at

i forhold til hinanden. Arkitektur har med menneskelige behov,

arkitektur er mulige ople- velser af en bygning. Dvs. at arkitek-

eksistens, kultur og socialt samkvem at gøre og dermed med

tur er mere end summen af de enkelte synlige egen- skaber i

magt og viden i og mellem rummene (ibid.:153).

miljøet (ibid.:57). Fridell forbinder oplevelsen af rummene og
arkitekturen til den konkrete pleje af patienterne og mener, at

Med fænomenologien siger man, at rummet mærkes først af

sygehusarkitektur bør understøtte patienternes oplevelse af bl.a.

kroppen og kroppens fø- lelse giver sig udtryk i meninger eller

respekt fra personalet, selvbestemmelse og valgmuligheder.

fravær af meninger, om rummet og dets bestand- dele. Rum er

Fridell for- binder etik med æstetik og siger med henvisning til

ikke kun væggene, men hele rummet med alt, hvad der beﬁnder

ﬁlosoffen, Wittgenstein, at hun ikke anser disse begreber som

sig heri af møbler, vinduer, andre personer, døre, farver, lyde,

synonymer, men snarere at etikken determinerer æstetikken:

lugte osv. Kultur udspiller sig gennem social interaktion i det
fysiske rum.

“… det rätta, det i situationen passande och lämpliga. Det betyder
också det som kan vär- deras som gott, det som kan förstås, väck-

Deraf følger, at det fysiske rum er et særligt betydningsrum. Det

er goda tankar och minnen, det som ger optimala förutsättningar

er ikke kun rummet som sådan, men også genstande, ord og

för att se och höra bra och ger stimulans för övriga sinnen. – Och,

mennesker (Hasse 2002).

i vårdsitu- ationen, allt detta i beaktande av den situation pati-

Den følelse, rummet giver individet, giver sig, udover tanker

enten just beﬁnner sig i.” (ibid.:59-60).

herom, også udtryk i den måde, man opfører sig på – altså i ens
kropssprog. De tyske ﬁlosoffer Gerbauer og Wulf, skelner, med

At arkitekturens dobbelthed som både et stykke fysisk teknologi

afsæt hos bl.a. Goffman, mellem to former for rum i relation

og en æstetisk oplevelse således er et etisk anliggende, under-

til kroppen (Gebauer & Wulf 2001). For det første mener de,

støttes som tidligere nævnt i kapitel 1 også af ﬁlosof- fen, Hans

at det er et individs eller en gruppes territorium, som påvirker

Jonas (Jonas 1999).

kropssproget. Således er det kropssprog, man udviser i sin bolig
eller i sit hus i forhold til sin familie, ikke det samme, som det
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At sygehusarkitekturen får sin betydning og kan artikuleres ved

man udviser på sin arbejds- plads eller ved offentlige lejligheder.

den oplevelse, der bl.a. dannes af at se på og være i rummene –

For det andet bliver kropssproget bestemt af det rum, hvori

og altså ikke kun ved synet af de ydre mure og former - er således

der udføres forskellige adfærd, afhængigt af afstanden til andre

argumentet for at se på, hvad patienterne siger om og erfaringer

kroppe. Både rummet forstået som kroppens territorium og selve

i rummene på en sygehusafdeling. Men oplevelserne dannes ikke

det kropslige rum er underkastet be- tydelige kulturelle og indi-

kun af konkrete og direkte relaterede meninger om de fysiske

viduelle forskelle. Gerbauer og Wulf skelner mellem ﬁre former

forhold, men også måske først og fremmest af de handlinger, der

for rum (1-4), hvori kroppen kan indtage tre forskellige positioner

er i rummene, og specielt af patienternes oplevelse af den pleje

(liggende, stående og siddende), som relaterer sig til forskellige

og behandling, de modtager og er en del af under indlæggelse.

følelsesmæssige holdninger:

1. Det intime rum: Der er minimal afstand til den anden krop.

især hvis farverne står i kontrast til hinanden. Derimod får grå og

Her ﬁnder nære og inten- sive møder sted. Næse, mund og hånd

blå farver hjerneaktiviteten til at falde (Küller 1995). Der er dog

– og dermed lugte, smags- og følesansen har betydning.

ikke no- get fund, der tyder på en påvirkning af det autonome

2. Det personlige rum: Afstand svinger mellem intimitet og social-

nervesystem (pulsen). Derimod me- ner man, at denne del af

itet: Intimitet er ikke længere en given mulighed, og social gestus

nervesystemet hæmmes i opmærksomhedskrævende miljøer

er ikke påkrævet.

Jo ﬂere farver, des mere komplekst. Jo mindre kompleksitet, des

3. Det sociale rum: Mellem 1 og 3 meter. Man taler sammen og

højere helhed (ibid.:111).

kontrollere hinanden ved hjælp af blik, stemme og adfærd. Gestik
kan og skal iagttages af mennesker, til hvem der kun består

Hvordan rum og arkitektur opleves determineres bl.a. af san-

en social kontakt. Kropssproget er bundet til personens sociale

sernes påvirkning. De for- skellige sansers aktivering afhænger af

status og fungerer i forbindelse med iscenesættelse af magt – i

bl.a. afstanden til andre mennesker i det kon- krete rum og den

det sociale hierarki.

position, den sansende indtager i rummet.

4. Det offentlige rum: Her er afstanden øget betragteligt. Magt,
prestige, agtelse og respekt

Denne sammenhæng er især relevant i forhold til patienternes
oplevelse af at dele pa- tientstue med andre patienter og i

samt iscenesættelse og tilrettelæggelse af kropssproget er af

det hele taget at færdes i rum, hvor de fysiske udfol- delses-

afgørende betydning.

muligheder er trange og afhængige af regler og normer, pati-

• Liggende: Intimitet og personligt.

enten ikke suverænt kan påvirke.

• Stående: Agtelse, respekt, ærefrygt.
• Siddende: “Stole er massernes trone” skriver Gerbauer og

4.4 PATIENTROLLEN

Wulf. Men den siddende stilling indskriver sig umiddelbart i
kroppens orden og tager den i besiddelse (kræver anstrengelse,

Det interessante er, hvordan patientrollen former oplevelsen

reducerer åndedrættet og gør muskulaturen stivere). Mindsker

af rummet og formes af op- levelsen af rummet/arkitekturen.

bevæ- gelsesfriheden og hæmmer aggressionsevnen. Fremmer

Edward Hall skriver, at menneskets opfattelse af rum er nært

den enkeltes privatsfære og skaber nye sociale former: Det er

knyttet til dets selvopfattelse (Hall 1973). Når man er indlagt som

ikke mennesket, der bevæger sig; det sidder i et rum og lader

patient, træder man ind i patientrollen, som er under indﬂydelse

verden glide forbi (ibid.).

af både diagnosen af selve sygdommen (disease), måden man
har det med sygdommen (illness) på og det at være et uvant sted

At sanse rummet med kroppen inddrager også høresansen, og

(Foster & Anderson 1978):

akustikken spiller der- med en central rolle for sanseoplevelsen
af rum og arkitektur. Selv for døve har lyde en betydning i form

“At many points during “the course of the illness”, medical and

af vibrationer i gulvet (Ryhl 2003). Betydningen af rummets

social decisions must be made, roles readjusted, and attitudes

lyde bliver også understreget af Kari Martinsen (Martinsen

changed to conform to the reality of the situation” (ibid.:146).

2002). Hun knytter oplevelsen af lydene sammen med rummets
indﬂydelse på, om disse bliver til toner eller støj14. Støj påvirker

De amerikanske antropologer Foster og Anderson skelner mellem

menneskets oplevelse af rum: “Rommets tone gir en fortolkning-

syge- og patientrollen ved, at den syge træder ind i patientrollen,

skontekst til det, som foregår i rommet, tonen er et eget betyd-

når vedkommende i sygerollen kontakter behandlersystemet.

ningsbærende lag” (ibid.:262). Farver er endnu et aspekt ved syn-

Patienter har både rettigheder og pligter (ibid.:154 og Album

ssansens påvirkning af rumoplevelsen. Laboratorieforsøg kan ikke

1996).

påvise en sammenhæng mellem farver og termisk15 komfort på
kort sigt, men af- viser ikke, at der kan være en langtidsvirkning
(Hård 1995). Den svenske psykolog Anders Hård fremhæver, at
der ﬁndes anden forskning, som peger på, om end det ikke er entydigt, at farver medvirker til at påvirke tidsfornemmelsen (ibid.).
Noget tyder på, at stærke og varme farver øger hjerneaktiviteten,
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Patientrollen differentierer sig i forhold til social, etnisk og kul-

siger Goffman, at mennesket kan have ﬂere på en gang; Det er

turel baggrund. I dette speciale rettes en særlig opmærksomhed

rammen forstået som den sammenhæng eller kontekst, der afgør,

på relationen mellem stedet, i form af rum- mene på en sen-

hvilken rolle, der dominerer (Goffman 1956:269).

geafdeling, og patientrollen. Der er for mig at se ingen tvivl om, at

Goffmans teoretiske pointer er baseret på sociologiske undersø-

arki- tekturen er med til at forme patientrollen, og at oplevelsen

gelser af amerikanske psykiatriske hospitaler i 1950’erne og kan

af arkitekturen afhænger af patientrollens håndtering af den en-

derfor synes knap så relevante i forhold til et nutidigt somatisk

kelte patient. Men patientens eventuelle erfaringer fra tidligere

sygehus i Danmark, men ikke desto mindre læser jeg ham som en

patientroller har også en betydning for, hvordan rummene, hvori

stærk repræsentant for, at analyse af livsverdenen og hverdag-

en aktuel indlæggelse foregår, opleves eller erfares.

slivets betydning ikke kun kan foretages der, hvor mennesket er
i længerevarende relationer – dvs. også (og måske især) i det

Nogle amerikanske sociologer og psykologer pointerer:

somatiske sygehus’ rammer. Her støtter jeg mig til de danske sociologer Jacobsen og Kristiansens udlægning af Goffman:

“At a deep, phenomenological level, the attributes of place
experience distill into subjec- tive core of place experience and

Netop sygehuset er et sted for korte og ﬂygtige møder, og

form the basis of self-identiﬁcation with environmental experi-

samfundet opstår og be- kræftes gennem de enkeltstående situ-

ence (…) All of this taken together suggests that the nature of

ationer, der danner det sociale netværk, det sam- fundsmæssige

one’s pre-expe- rience of place is shaped by the past, and that

fællesskab (Jacobsen & Kristiansen 2001).

the reﬂection of the past experience is likewise inﬂuenced by our
present experience” (Weisman, Chaudhury & Moore 2000).

Goffman understreger klart, at sygehuset som institution påvirker individerne i og omkring:

Dvs., at udover bl.a. tid, sted og vilkår i bred forstand spiller erfaringen en stor rolle for menneskets oplevelse af de fysiske om-

“(…) personligheden ikke alene opbygges gennem individets

givelser. Geertz ser mennesket som et ufærdigt dyr/ “unﬁnished

interaktion med andre, der betyder noget for den pågældende,

animals” (Geertz 1973:49), der fuldendes af den kultur, det

men også gennem alt det, som f.eks. en organisation sætter i

beﬁnder sig i:

gang for sine medlemmer (…)“Afdelingssystemet” udgør da et
ekstremt eksem- pel på, hvordan en institutions ydre vilkår di-

“Between what our body tells us and what we have to know

rekte kan anvendes til at danne ramme om et individs opfattelse

in order to function, there is a vacuum we must ﬁll ourselves,

af sig selv” (Goffman 2001:112-3).

and we ﬁll it with information (or misinformation) pro- vided by
our culture (…) Between the basic ground plans for our life that

Denne patient-institution relation er dog ikke unik. Alle institu-

our genes lay down (…) lies a complex set of signiﬁcant symbols

tioner virker ind på individer- ne i og omkring denne og påvirker

under whose direction we transform the ﬁrst into the second, the

menneskets selvopfattelse og oplevelse af sociale rela- tioner

ground plans into the activity” Geertz 1973:50).

(Douglas 1986). Men på et sygehus accentueres roller og hierarkier særligt tydeligt.

Sociologen Erving Goffman taler om institutioners
mortiﬁkationsproces eller krænkel- sesproces, som han kalder

At være patient er noget ganske særligt, hvor individets interak-

hospitalets påvirkning af patienterne (Goffman 2001), som sker

tion med andre og indivi- dets selvopfattelse er uden for nor-

ved bl.a. “role dispossession”/rolleberøvelse (kan ikke vælge at

malitetens og vanens magt. Patientrollen accentuerer individets

udleve vant adfærd), “identity kit”/berøvelse af identitetsudstyr

oplevelser af sig selv og sine omgivelser, og kan i forbindelse

(ringe opbevaringsplads til eget tøj og øvrige ting), “physical and

med analysen medvirke til at løfte noget af sløret for relationerne

verbal indignities”/tvungen ydmygende bevægelser, “contami-

mellem sygehusets rum og arkitektur og patienten.

native exposure”/tvungen kontakt med bl.a. egen og andres
ekskrementer, påtvungen social kontakt etc. og “regimentation”/ensretning i form af personalets kontrol over adfærd og
aktiviteter døgnet rundt (Goffman 2001). Om roller generelt
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4.5 SKAM – ARKITEKTURENS PROVOKERENDE ELEMENT

personers mening om værdighed.

Kari Martinsen påstår, at arkitektur kan give især indlagte patien-

I dag må man ikke skamme sig, og dem der gør det, skal hjælpes

ter følelsen af skam (Martinsen 2001). Dette er en både radikal

(ibid.:10). Mange bliver forlegne, hvis man i dag bringer skam i

og provokerende påstand, som placerer ar- kitektur i et alvorligt

tale.

etisk, kulturelt perspektiv. Martinsen bygger sin fænomenologiske argumentation op omkring teologen og fænomenologen,

Wyller ser det som positivt, at individet har mere frihed til at

Løgstrups, tanker og citerer ham for, at intet menneske kan leve

sætte sig fri af normer og græn- ser og på den måde undgå skam,

uden den grundlæggende tanke, at livet er livet værd (ibid.).

men pointerer også, at skam dermed er blevet et tabu.

Livet skal, mener Martinsen, respekteres som en slags taknemmelighed over, at verden er, som den er. Men respekten for

“Moderne” skam er skammen for skammen: De, som handler

livet kan krænkes. Det følger af den sansende adgang til verden,

skamfuldt, skammer sig påfaldende lidt.

skriver Martinsen (ibid.). Denne sansning, skriver Løgstrup, jf.
Martinsen, kan have ﬂere variationer: Skam, skyhed, blufær-

Mens de, som behandles skamløst, skammer sig (ibid.).

dighed, undseelse og an- erkendelse. Skamfølelsen og blufær-

At skam ikke kun handler om den enkeltes egne skammelige

digheden vil beskytte mod, at nogen bliver krænket. Individet

handlinger, men i høj grad er noget, andre kan initiere, er antro-

lever bundet til agtelse og skam. Agtelse og skam er ontologisk

pologen Beth Elverdam i relation til læge-patientkom- munika-

bårne livsnød- vendigheder. De udspringer af den grundstemn-

tionens problematik inde på, og har om skam skrevet, med afsæt

ing, at livet er værd at tage vare på og værne om. Men livet kan

hos Goffman, at denne optræder, når man oplever manglende

krænkes (Martinsen 1998:68). Kari Martinsen skriver videre,

opmærksomhed, og følgen er, at man tier stille (Elverdam

at menneskelig værdighed udvikles (også) af de eksterne, fysiske

1994:327).

omgivelser, og at men- neskelig uværdighed, som hun deﬁnere

Skam er et ﬂertydigt og komplekst fænomen og derfor vanskeligt

skam, kan påføres af uværdige rum (Martinsen

at beskrive. For det første er skam ikke noget, der verbaliseres

2001). Løgstrup skriver videre, at:

eller erkendes – det er ubevidst.

“Hvad der overfalder et menneske og får det til at rødme er ska-

Det er skamfuldt at være udsat for skam og især at være vidende

mfølelsen og ikke blufær- digheden” (Løgstrup 1966:61).

om det. Den skamfulde skjuler sig for at mindske den smertefulde følelse og den, der er vidne til skammen, vender sig bort fra

Blufærdighed har intet ydre udtryk. Den kan derfor ikke kon-

den skamfulde. For det andet er det vanskeligt overhovedet at

stateres. Men den er en for- udsætning for skamfølelsen, der

iden- tiﬁcere skam, fordi den har så mange iklædninger.

opstår ved blufærdighedens krænkelse (ibid.:62). Den norske
teolog Trygve Wyller skriver, at:

Det er hyppigere og nemmere at koncentrere sig om de
sekundære konsekvenser af skam

“Skam handler om mange ting, men blant de mest sentrale er

– skamreaktionerne (Frølund 1999).

verdighet, grenser og sanksjonering” (Wyller 2001:9).
En vigtig dimension i forhold til skam er privathed, som er et
Skam er for Wyller ikke kun et individuelt fænomen, det angår

centralt aspekt i dette spe- ciale, idet patienten kommer fra

også andre, mener han. Tidligere havde samfundet tydelige

den private bolig til det offentlige rum i form af sygehu- sets

normer og regler for, hvornår mennesket havde opført sig skam-

sengeafdeling. Det handler i høj grad om respekt for og accept af

melig og skulle føle skam (ibid.). I dag er det ikke så enkelt. Fælles

grænser.

samfundsko- der er aﬂøst af individuelle, og det er individets
eget ansvar at realisere normer. Dette er et moderne fænomen,

Skam er (uanset om dette er erkendt eller ej) udtryk for et behov

mener Wyller, og derfor er skam et “før-moderne” fænomen,

for at skjule noget for den andens blik, som kan være for privat til

fordi det moderne menneske selv skal tage stilling til de norma-

at komme ud i det offentlige rum, eller er uacceptabelt, som kan

tive spørgsmål og ikke belastes af andre mere indﬂydelsesrige

fremkalde den andens foragt og dermed føre til udstødelse.

5.0
METODEN
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5.0 METODEN

forsøger at se indefra, og her er informanternes egne fortællinger
vigtigere end det, der ses udefra (ibid.).

Dette kapitel gennemgår baggrunden for og den praktiske
udførelse af metoden, som indeholder dels deltagerobservation,

Men, i forsøget på at se tingene indefra er det vigtigt, at relati-

dels interview og fotograﬁer. Især det sidste an- tropologiske ob-

onen mellem den, der undersøger, og det, der undersøges, ikke

jekt vil blive gennemgået særligt omhyggeligt, da det som sådan

bare påvirker de involverede selv, men også selve undersøgelsen.

er et forholdsvist nyt element.

Dette er en teoretisk dimension, som jeg savner diskuteret hos
både Geertz og Spradley. Forklaringen kan være, at denne teo-

Udgangspunkt for metoden er taget hos antropologen Clifford

retiske problemstilling ikke optog antropologer dengang. I dag er

Geertz og hans anvendte fænomenologi, fordi jeg forstår ham

interessen større. Forskeren er i antropologisk forskning sit eget

som meget konkret og praktisk tænkende - drevet af nysgerri-

værktøj (Emerson et al. 1995, Hasse 2002) og denne problematik

ghed efter at vide, hvad noget betyder, og som arbejder direkte

er væsentlig, når rummet studeres via rummets deltagere ved

fortolkende i det empiriske felt. Geertz har sagt, at antropologi er

direkte tilstedeværelse af forskeren i rummet.

kulturanalyse, hvor:
Begrundelsen for at bruge Spradley har været, at han tydeligt
“Cultural analysis is (or should be) guessing at meanings, assess-

beskriver, at kulturen både består af en eksplicit og tavs dimen-

ing the guesses, and drawing explanatory conclusions from the

sion - altså hvad der kan kommunikeres rimeligt di- rekte og ty-

better, not discovering the Continent of Mea- ning and mapping

deligt, og hvad der er mere implicit og uden for vores bevidsthed

out its bodiless landscape” (Geertz 1973:20).

(ibid.:7-9). Dette er relevant i forbindelse med undersøgelse af
rummet, fordi man både kan sige noget om det og føle noget ved

Et centralt begreb hos Geertz er “Thick Description”16. Antropolo-

det; og der åbnes for oplevelser om rummet (udsigelser), samt

gen skal søge dybden/ tætheden i det fysiske rum, der under-

bevægelser i rummet (iagttagelser). En tilgang, der dermed er i

søges, og derved forstår jeg “thick description” som stående i

overensstemmelse med et fænomenologisk videnskabsteoretisk

modsætning til “thin description”, hvor forskeren kun forholder

fundament.

sig til de rent tekniske, mekaniske detaljer og bevægelserne heri
(ibid.:6). Geertz giver ikke direkte metodiske bud på, hvordan

Min tilgang til de udvalgte metodebøger har på den ene side

man fremskaffer sit datamateriale. Årsagen hertil er måske, at

været respektfuld og ana- log på den måde, at jeg har fulgt de

han, da han skrev “The Interpretation of Cultures”, primært var

råd og vejledninger, der er formuleret. Men jeg har også sat

optaget af antropologiens fortolkningsperspektiver.

metoderne i dialog med hinanden på den måde, at der, hvor
den ene teoretiker bliver uklar, eller hvor jeg blev usikker på

Antropologen Beth Elverdam ekspliciterer til gengæld klart og

fortolkningen, har jeg forsøgt at knytte an til næste udvalgte

tydeligt:

teoretiker. I denne proces har jeg været meget fokuseret på,
hvornår følelsen af, at teorierne og metodeformuleringerne blev

“Antropologi er studiet af forskellige kulturer med udgangspunkt

for abstrakte og hypotetiske i anvendelsesrelationen til mit

i de forklaringer og begrundelser, som kulturens medlemmer bru-

materiale og arbejde, indtrådte.

ger” (Elverdam 1994:323).
Eller som den australske sociolog Hilary Byrne-Armstrong formulOvenstående teoretiske afsæt bragte mig videre til de antrop-

erer det:

ologiske metoder i form af tilstedeværelse i felten, systematisk
observation og interviews (Elverdam 1994:321). Antropologen

“Removing research from the context of the relationships in

James P. Spradley giver meget anvendelige beskrivelser af, hvor-

which it is embedded mysti- ﬁes it and places it in an ivory tower

dan felt- arbejde gøres, og har i øvrigt en meget enkel ﬁlosoﬁ om,

that can be reached only by the anointed” og videre:

at antropologi for ham handler mere om at lære af folk end om
at studere dem (Spradely 1979, 1980). En antropologisk tilgang
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“Methodes and methodology are not always singular, a priori,

feltnoter – 1) feltnotesystematik, 2) informanternes egne ord og

ﬁxed and unchanging… Methodology and method often emerge,

3) konkrete eksempler (Spradley 1980:63-72) nedskrev jeg dagligt

shifting and changing as knowledge is pro- duced. Methodology

og kontinuerligt mine observationer, og renskrev disse efter hvert

may be like a patchwork quilt, created and stitched up during the

besøg på afdelingen. I alt er det blevet til 96 A4-sider med

research” (Byrne-Amrstrong et al. 2001:3-5).

1½ linieafstand. Derudover inddrog jeg afdelingens informationsmappe til nyansat perso- nale, diverse patientinformationsmate-

Jeg skrev og skrev og vejleder læste alle feltnoter og interviews

rialer og sygehusets patientevalueringssedler17.

igennem, samt ﬁk en kopi af fotograﬁerne. Formålet var dobbelt:
Hun skulle så godt som muligt kende forskningsfel- tet, for at

5.1.1 HVOR OG HVORDAN

kunne vurdere de analytiske perspektiver og muligheder, hvilket
derved kunne åbne op for metodologiske drøftelser og eventu-

Når forskeren er deltagerobservatør, indgår han eller hun selv

elle ændringer undervejs i processen med at indsamle empiri.

i det fysiske rum og påvir- ker derved feltet, samt bliver selv

Den sidste del er meget udfordrende, men efter min mening

påvirket af det (Hasse 2002). Dette oplevede jeg mange gange.

uundgå- elig, hvis etnocentrisme skal undgås. Udfordrende, fordi

Nu var jeg ikke deltagerobservatør i klassisk forstand, hvor man

denne form for transferabilitet kan give anledning til intellektuel

som Goffman og Caudill for ca. halvtreds år siden, uden at give

blufærdighedskrænkelse ved at man risikerer at mod- tage kritik

sig til kende, optrådte som patient på feltarbejde på amerikanske

for den måde, man indsamler og behandler sit materiale på.

psykiatriske afdelinger18. Den måde, jeg var deltagerobserva- tør
på, var mere det sidste (observatør) end det første (deltager).

5.1.0 DELTAGEROBSERVATION OG FELTNOTER

Jeg var jo ikke indlagt, men kom og gik fra afdelingen, som jeg
ville. Jeg gik for det meste stille rundt eller sad forskellige steder

Det er ved at foretage observationer i felten, at kulturen artikul-

i afdelingen. For det meste sad jeg på gangen eller, i kortere

eres, ved den måde adfær- den og den sociale ageren foregår

tid, i rygeopholdsstuen. De fysiske vilkår tillod mig ikke – som i

på. Man kan ikke få alt at vide ved kun at spørge – det er “dårligt

forprojektet - at sidde inde på patientstuerne i længere tid. Der

surrogat”, fordi det er viden af anden orden, som Geertz anfører

var simpelthen ikke plads. Når jeg skulle ind på stuerne, havde

(Geertz 1973). For ham er deltagerobservationen kernen i antro-

jeg ofte et konkret ærinde, såsom at tale med en patient eller at

pologisk forskning.

kommentere fjern- synet, der ofte var tændt, selvom ingen tilsyneladende så på det. På en underlig måde blev mine observationer

Man bliver nødt til at se det, informanten ser, høre det informan-

derfor ikke kun det, jeg så, men også de lugte, stemninger og

ten hører, føle det infor- manten føler, samt mærke og lugte det,

fornemmelser, jeg ﬁk i rummene, og disse styrede i høj grad min

informanten lugter.

optræden på afdelingen. Hvis der var mange pårørende tilstede,
og der var mangel på siddepladser på gangen, rejste jeg mig og

Kultur er ikke kun noget, der ﬁndes i skrift og tale (Hastrup 1999,

gik. Hvis nogen virkede afvisende, trak jeg mig typisk væk og gik

2003). Emerson et al. siger kort og godt:

et andet sted hen.

“In these respects, writing ﬁeldsnotes, not writing polished eth-

Jeg markerede min forskerrolle (Spradley 1979) ved at gå rundt

nographies, lies at the core of construction ethnographic texts”

med min A5-blok, som jeg indimellem sad og skrev på. Enkelte

(Emerson 1995:viii).

gange troede patienterne, at jeg var journalist eller psykolog,
men jeg kunne som regel fornemme deres undren og præsen-

Jeg kom på den udvalgte afdeling (se nærmere beskrivelse i

terede mig så. De ﬂeste patienter vidste dog godt, at jeg havde

kap. 6) et par gange om ugen i tre måneder og var der typisk et

et forskningsprojekt i gang, fordi de havde læst sedlen på

par timer ad gangen. Det blev til i alt 24 dage, og sam- menlagt

patientstuens magnettavle.

ca. 75 timer. Ikke hermed sagt, at dette er et tegn på, at det

.

empiriske materiale indeholder alle væsentligheder om afdelingen – det kan aldrig opnås. Med Spradley´s tre principper for
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Mange ville gerne høre mere og spurgte interesseret ind til

c. Kontrast spørgsmål, hvor intervieweren afdækker dimension-

det, men der var også dem, der undrede sig over meningen og

erne i det, informanten fortæller.

trak ligegyldigt på skuldrene. Der var også dem, der lyste op og
med det samme begyndte at snakke og fortælle deres mening

Spradley har ingen anbefalinger vedrørende brug af interview-

samt om eventuelle erfaringer med tidligere indlæggelser eller

guide og siger: “… both questions and answers must be discov-

sygebesøg.

ered from informants”(ibid.:84).

Plejepersonalet var meget interesseret og nysgerrigt. Det

Pointen er, at sætte forskerens forforståelse i baggrunden, ved

forekom, at de ofte troede, at jeg også undersøgte deres

at følge informantens egen ord og temaer.

faglighed og den pleje, de udførte, og ikke sjældent spurgte de
“om jeg nu skrev noget pænt om dem”, samt gjorde meget ud

Jeg valgte dog at formulere spørgsmål på forhånd, som jeg

af at forklare deres motiver for det, de gjorde eller sagde. Ind i

gennemgik som forberedelse, uden at disse indgik i selve inter-

mellem måtte jeg, nærmest beroligende, gentage formålet med

viewet (bilag 5). Disse spørgsmåls funktion havde mest karakter

mit forskningsprojekt. Lægerne var derimod, med undtagelse

af at skulle hjælpe mig til at holde fokus – i al fald i udgangspunk-

af én kvindelig læge, lige- glade. Den kvindelige læge spurgte

tet - til rum- mene og arkitekturen. Interviews er optaget enten

interesseret og kommenterede også venligt, hvorimod de andre

på patientens stue på afdelingen eller hjemme hos informanten

læger nærmest virkede påtaget uinteresseret, som om de var

efter udskrivelse. Materialet omfatter i alt otte interviews (heraf

negativt kritiske.

ﬁre med nær pårørende til stede/medvirkende), som er båndoptaget med en varighed på mellem ¾-1½ time og transskrib-

5.2.0 DET ETNOGRAFISKE INTERVIEW

eret af forskeren selv til 188 A4 maskinskrevne sider med
1½ linieafstand19. Båndende er blevet lyttet igennem ca. tre

Når man interviewer med et hermeneutisk, fænomenologisk

gange hver, senest i forbin- delse med afslutningen af analysepro-

afsæt, er det informanternes tanker, der er i fokus. Tanken er

cessen. Bilag 5 er en oversigt over informationerne.

den mest virkningsfulde sociale handling (Geertz 2000). Det
etnograﬁske interview er en serie samtaler, hvor forskeren skal

5.2.1 INFORMANTER OG LOKALISATION

søge “to assist in- formants to respond as informants” (Spradley
1980). Spradley har udpeget tre vigtigste elementer ved denne

Det viste sig at være en udfordring at gennemføre alle interviews

interviewform:

i afdelingen. Dertil var rammerne ganske enkelt for trange. Både
fordi, at det var meget sjældent, at der var et sted med fred og

1. Eksplicit formål, som både interviewer og informant skal være

ro i så lang tid som interviewet krævede, men også fordi en del

vidende om. Samtalen vil ofte udvikle sig fra at være rimeligt løs

patienter helst ville vente med at snakke, til de var blevet udskre-

og ﬂeksibel til at blive mere og mere formel, dog uden at inter-

vet. Disse sagde mere eller min- dre eksplicit, at de helst ikke ville

vieweren bliver autoritær.

risikere at komme i en eller anden form for miskredit i forhold

2. Etnograﬁske forklaringer, hvor interviewer og informant

til personalet, som de meget ofte roste højlydt for “at gøre det så

bliver hinandens undervisere. Derfor er spørgsmål afgørende for

godt de kunne”

et godt etnograﬁsk materiale. Originaliteten af spørgsmålene

– når personalet var i nærheden. Informant E sagde direkte, at

fastholdes bedst vha. båndoptagelse eller direkte nedskrivning af

hun helst ville stå sig godt med personalet, fordi hun følte sin

informantens tale.

pleje og behandling afhængig af, hvordan hun opførte sig i deres

3. Etnograﬁske spørgsmål, hvor Spradley har identiﬁceret i alt 30,

øjne:

som han samler i tre hovedtyper:
a. Deskriptive, hvor intervieweren koncentrerer sig om informan-

“Vi er lidt bange for repressalier, du ved – man ved jo aldrig, og

tens sprog.

man er jo ligesom i deres hænder”.

b. Struktur spørgsmål, hvor informantens domæner og vidensorganisering undersøges.

Derfor foregik de ﬂeste interviews i patientens eget hjem efter
udskrivelse.
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Det var tydeligt, at stedet for interviewet påvirkede interview-

han uddybende forklarer som en affektiv intentionalitet. Denne

forløbet og indholdet. I af- delingen virkede patienterne mere

intentionali- tet forstår jeg som Merleau-Pontys fænomenologisk

forsigtige i deres formuleringer og mindre direkte. De var hele

intentionalitetsbegreb.

tiden opmærksomme på, om der var andre, især personale, i

Måden, hvorpå fotograﬁer opfattes, afhænger af viden og kultur,

nærheden. Hjemme hos informanterne selv var sproget mere

og er dermed kon- tekstafhængig, pointerer Barthes (ibid.:37).

frit og tonen afslappet og patienterne gav sig bedre tid til at

Mange fotograﬁer kan godt have en slags affektion for beskueren,

svare og uddybe. Uanset sted for interview var samtalerne ikke

men det må ikke forveksles med den bevægelse, der er funderet

de samme som dem, jeg havde med informanterne før og efter

i individets politiske og etiske kultur. Disse fotograﬁer kalder

det båndoptagede. Et interview dan- ner sin egen kontekst, som

han “unære” og nævner pornograﬁske (kontra erotiske) og

konkurrerer med og svækker den, som informanten vanligvis er i

reportagefotograﬁer som oplagte eksempler herpå. Den “kraft”

(Album 1996:16). For at få mere dybde eller “Thick Description”

– affektive intentionalitet - Barthes var optaget af, kalder han

(Geertz 1973) med indgår feltnoterne omkring interviewper-

“studium” (ibid.). Et andet vigtigt element ved fotograﬁet, der

sonerne i øvrigt og selve interviewsituationen, i analysen af det

skal være tilstede for, at man kan tale om en af- fektiv intention-

samlede empiriske materiale.

alitet, er det, han kalder “punktum”, som han beskriver som
“det er dette tilfældige i det, der prikker til mig, (men også sårer

Hvad der var væsentlige og overfor mig artikulerede meninger og

mig, piner mig)”(ibid.:38). Dette punk- tum giver den, der ser,

oplevelser på afdelin- gen, blev erstattet af andre væsentligheder,

det, han kalder “et ekstrasyn”, som ikke nødvendigvis indtræffer,

når patienterne var kommet hjem og havde fået indlæggelsen på

idet man ser på det, men når man efterfølgende tænker på det.

afstand.

Barthes mente ikke, at der er nogen regler for forholdet mellem
“studium” og “punktum”, hvilket vel også er kendetegnende for

Det kunne jeg få bekræftet ved at sammenholde feltnoter og

netop en fænomenologisk tilgang til objekter:

interview; Dette vender jeg tilbage til i kapitel 7 i relation til
forholdet mellem patientrolle og rum.

“I grunden er Fotograﬁet omvæltende, ikke når det skræmmer,
svier eller endda stigma- tiserer, men når det gør tænksom”

5.3.0 FOTO – ANTROPOLOGISK OBJEKT OG ETNOGRAFISK DOKU-

(ibid.:51).

MENT
og tilføjer, at fotograﬁet bevidner, at det, man ser, faktisk har
Det startede som et godt råd fra vejleder om, at jeg skulle huske

været, og at:

at tage fotos af afdelin- gen, og det viste sig hurtigt, at disse med
stor værdi indgik som en del af datamaterialet, og som sådan

“Det som Fotograﬁet giver min ånd at gumle på (uden at kunne

blev en del af domæneanalysen . Hverken Geertz, Spradley,

mætte den), det er, via en kort akt hvis rystelse ikke kan drifte

Emerson eller Hastrup behandler det fotograﬁske materiale som

over i drømmeri (…) samtidighedens enkle mysterium” (ibid.:101-

etnograﬁske dokumenter, hvorimod den franske fænomenolog

3) og videre “Fotograﬁets essens er at stadfæste det som det

og litteraturprofessor, Roland Barthes21, skriver om det, han

forestiller” (ibid.:104).

20

kalder et antropologisk set nyt objekt:
Fotograﬁet er for Barthes autentisk og adskiller sig derfor fra
“Fotograﬁet er det absolut Særegne, det suverænt Tilfældige,

sproget, som han anser som ﬁktion: “I fotograﬁet går – fra et

matte og på en måde dum- me, det dér (det der foto, og ikke

fænomenologisk synspunkt – evnen til at autentiﬁcere forud for

Fotoet), kort sagt Tyché, Tilfældet, Mødet, det Reale i dets utræt-

evnen til at repræsentere” (ibid.:108). Fotograﬁet, påstår Barthes

telige udtryk.” (Barthes 2004).

også, giver “adgang til infraviden” (ibid.:42-3). Det skal dog fremhæves, at Barthes forholder sig til fotograﬁer, andre har taget.

Hans udforskning af fotograﬁet er fænomenologisk baseret og
han skriver, at “mine fotos var altid, fra ende til anden, del af “et
eller andet”” (ibid:31). Han fremhæver fotograﬁets “kraft”, som
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Mine fotograﬁer er taget og senere udvalgt, fordi de dels hjalp

Derfor er der næsten ingen fo- tograﬁer af patienter, pårørende

mig med at huske det, jeg så, dels viser de, hvad informanterne

og personale, bl.a. fordi dette ville have krævet skriftligt samtykke

også så. Informanterne og jeg så ikke det samme i motiverne

for deltagelse22. Set i bakspejlet er min vurdering dog, at det

– men læseren får med specialet mulighed for at se motiver fra

– hvis tiden havde tilladt det og forberedelserne af personalet

den virkelig- hed, patienterne og jeg fra hvert vores perspektiv

havde inkluderet dette mere eksplicit – ville have været en fordel

var en del af.

at systematisere fotograferingen mere, samt i større omfang at
have taget foto, når noget som et “studium prikkede til mig” for

Roland Barthes henviser bl.a. til den amerikanske samfundsde-

at bruge Roland Barthes’ ord. Fotograﬁer kan indgå som et antro-

battør og forfatter, Susan Sontag, når han skriver, at: “Fotoet af

pologisk objekt og i dette specialeprojekt ﬁk en del af dem, jeg

det forsvundne væsen kommer og berører mig som de forsinkede

tog, en stadig mere fremtrædende plads i dataindsamlingsmate-

stråler fra en stjerne” (ibid.:99). Sontag skriver om fotograﬁet, at

rialet og den efterfølgende analyse på næsten samme måde som

dette er som et citat, og at det giver seeren mulighed for at forstå

bl.a. udvalgte informantcitater og centrale steder i feltnotaterne.

noget på en hurtig måde og huske dette i kompakt form, og
hæver fotograﬁet over sproget ved at tilføje det en større umid-

5.4.0 DISKUSSION AF METODEN

delbarhed og autoritet:
Den gensidige påvirkning, der var mellem mig som forsker og
“… fotograﬁet (er, red.) både en objektiv gengivelse og et person-

feltet med hele sit indhold, forsøgte jeg at være meget bevidst

ligt vidnesbyrd, både en nøjagtig kopi eller afskrift af et øjeblik

om, men alligevel kom den indimellem bag på mig. Jeg måtte

af virkeligheden og en fortolkning af denne vir- kelighed – en

tage mig selv i at stille informanterne for lukkede spørgsmål,

kvalitet litteraturen længe har stræbt efter, men som den aldrig

og dialogen med patienter, pårørende og personale blev nogle

har kunnet opnå i denne bogstavelige forstand” (Sontag 2003,

gange en udveksling af meninger og erfa- ringer om indretning.

ibid.:28).

Det var ofte ikke noget, jeg selv havde kontrol over, det afhang
af situationen. På et tidspunkt blev jeg frustreret og rådvild, fordi

Et fotos betydning afhænger for Sontag ikke af, om det er taget

jeg oplevede, at enkelte af mine interviews tenderede til at være

af en professionel foto- graf, men om seerens reaktion og hvor-

for forskerstyret (Spradley 1980), men omvendt gav dette anled-

dan det bliver identiﬁceret af ord. Sontag er på linie med Barthes

ning til analytiske reﬂeksioner over forskerrollen i antropologiske

fænomenologiske tænkning, idet hun understreger, at et fotograﬁ

arbejder og styrken af rummets påvirkningskraft på alle deltagere

kan fortolkes på ﬂere måder, afhængig af seerens kontekstuelle

– også mig:

placering:
“Det kan føre til fortvivlelse, fordi man som deltagerobservatør
“Fotografens intentioner bestemmer ikke betydningen af

kommer til at tvivle på alt. Det er samtidig den eneste vej til en

fotograﬁet, som tværtimod får sit eget liv, bestemt af de stemn-

dybere indsigt” (Hasse 2002).

inger og tilhørsforhold, der gør sig gældende for de for- skellige grupper, som kan anvende det i deres egen sags tjeneste”

Dette var jo sådan set også hele pointen med specialet. Set i

(ibid.:40).

bakspejlet har det un- dret mig, at jeg troede, at netop disse
reﬂeksioner kun skulle foregå, efter de empiriske studier var

Sontag har, udover ovenstående, nogle centrale pointer om det

afsluttet og ved tastaturets venlige neutralitet. Intersubjektivitet

at betragte andres lidel- ser, som er væsentlige i relation til bl.a.

er vilkåret, forforståelsen kan overtage styringen og prisen er

Mary Douglas’ tanker om kategorier, og disse vil derfor blive ind-

etnocentrisme. Eller sagt med andre ord: I kvalitativ forskning

draget i specialets analytiske kapitel.

er påvirkningen mellem forsker og felt gensidig, forskeren kan

Jeg tog i alt 110 digitalfotograﬁer i feltperiodens sidste halvdel,

være i for høj grad påvirket af sin forforståelse og forskningsresul-

da jeg havde været i afdelingen i ca. halvdelen af perioden. Af-

taterne risikere kun at bekræfte, hvad forskeren i forvejen tror

delingen blev gennemfotograferet for, at jeg kunne huske indret-

på er vigtigt og rigtigt. En udfordring, der er en central udfordring

ning, farver og situationer, som jeg gerne ville huske præcist, og

i antropologien, fordi det som Hastrup mener, handler om at

som, ud fra etiske overvejelser, kunne forsvares at fotografere.

forskeren skal stille spørgsmål, der ikke er kendt på forhånd
(Hastrup 1999).
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ﬂersengsstuerne.
Afdelingens samlede areal er ca. 770 m2, som er fordelt på ﬁre

Det er mit håb, at læseren af dette kapitel, samt af fotograﬁerne,

en-sengsstuer, én ﬁre- sengsstue og tre tre-sengsstuer. Det

får et godt indtryk af den empiriske ramme for dette speciale,

gennemsnitlige areal pr. sengeplads er knapt 9 m223. Der er to

men det vil aldrig være fyldestgørende. Der vil altid være dele,

opholdsrum på hver ca. 15 m2 til hhv. rygere og ikke-rygere. Som

jeg husker forkert, eller dele, jeg har overset eller glemt. Dette

det fremgår af skitsen over grundplanet, der ﬁndes i tilslutning til

vilkår er dog ikke enestående, og jeg understreger blot, at jeg

siderne med fotograﬁerne, fordeler rummene sig i en rektan-

ikke påstår, at alt er taget i betragtning. Afdelingen (Afd.*) er

gulær bygningsskal med en fordelingsgang tværs ned på langs og

en akut modtageafdeling for medicinske mave- og tarmlidelser

med patientstuer og vagtstue med glasskranke på den ene side

på et universitetssygehus i Danmark med 27 senge og ca. 1660

overfor bad/toilet, køkken, opholdsrum, birum og indgang, som

indlæggelser om året med en akutandel på ca. 80%, godt 630 af

for sidstnævntes vedkommende foreﬁndes midt i afdelingen lige

disse er genindlæggelser. Afd.* dækker omregnet ca. 1/5 af den

overfor vagtrummet. Døren til afdelingen er en dobbelt, elektrisk

nationale patientgruppe. Til sengeafdeling hører et ambulato-

skydedør, der skal aktiveres manuelt.

rium. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 5,5 dage, hvilket

Patientstuerne er indrettet med plejeseng (enten med elektrisk

svarer til gennemsnittet for samtlige somatiske afdelinger på

eller manuel indstillings- mulighed), sengebord til hver seng,

sygehuset. Det enkelte indlæggelsesforløb kan forløbe fra over

et smalt skab overfor sengene, ved vinduet, op ad væggen

en enkelt dag op til 9 måneder. Den gennemsnitlige belægning-

et lille bord med et par stole og ovenover dette en hylde med

sprocent er 94% med et maksimum på 103% og et minimum

et fjernsyn. Inden for døren er der en håndvask, som typisk

på 88,1%. Den 3-etagers bygning, hvori afdelingen beﬁnder sig,

benyttes af personalet. Der er lyse gardinfor- hæng mellem

er en af sygehusets ældste og ligger i udkanten af det samlede

sengene og rundt om vasken. Det samme lyse gardin ﬁndes foran

matrikelareal. Afd.* og det tilhørende ambulatorium ﬁndes i hhv.

vinduet, hvor der ikke er et rullegardin. Derudover henvises til

kælder og stueetagen, i etagen oven- over ﬁndes et kirurgisk

fotograﬁerne i afsnit 7.0.

sengeafsnit og på 3. og øverste etage har afdelingsledelsen deres
kontorer. Jeg valgte afdelingen på basis af erfaringerne fra forpro-

6.2 PERSONALESAMMENSÆTNING OG OVERORDNET ORGAN-

jektet, samt i samråd med vejleder og sygehusets chef for byg-

ISERING

ningsafdelingen. Det var vigtigt, at patienterne repræsenterede
en jævn alders- og kønsfordeling. Dernæst blev det også taget i

Der er ansat ca. 35 sygeplejersker, sygehjælpere/social- og

betragt- ning, at afdelingen for nyligt var blevet renoveret, bl.a.

sundhedsassistenter og 1 sygeplejesekretær på deltid. Afdelin-

for at mine spørgsmål ikke blev betragtet som oplæg til nogen

gens plejeform er gruppepleje i tre grupper med 8-10 patienter

form for ønskeseddel om forandringer. At afdelingens pa-

i hver gruppe til to-tre medarbejdere hver. Hver gruppe ledes

tienter for en stor dels vedkommende er kronisk syge og ﬂere

af en af afdelingssy- geplejersken (eller dennes stedfortræder)

gange i deres liv er indlagt i længere tid ad gangen indgik også

udpeget gruppeleder. Personalet skifter gruppe hver 8. uge efter

som en relevant faktor i de samlede overvejelser.

planlægningsinitiativ fra afdelingssygeplejersken. I det daglige
fordeles personalet på stuerne med udgangspunkt i grupperne,

6.1 INDRETNINGEN

dog tilpasset de aktuelle vilkår. Om aftenen er der fem medarbejdere på vagt og om natten tre. Der er en ½ times overlapning

Afd.* er fysisk placeret i en bygning fra 1920’erne, hvori der

mellem de tre vagtskifter (dag, aften og nat) og en gennemsnitlig

løbende er foretaget mindre ombygninger og tilpasninger til

arbejdstid på 8½ time24 .

nutidige ønsker og behov. Senest i 2003 blev der foreta- get en
renovering af afdelingen for at imødekomme behovet for ﬂere
toiletter og bedre baderum. I den forbindelse blev en større
altan inddraget og areal til opholdsrum reduce- ret. Afdelingen
blev malet med vejledning fra en kunstner og ﬁk nye gardiner,
hvilket også omfattede opsætning af sådanne mellem sengene på

37

38

6.3 PATIENTGRUNDLAG OG DIAGNOSER

som regel én ad gangen - eller ved et af bordene på gangen. Al
brugt service kan i tiden omkring måltiderne, aﬂeveres af enten

Patienterne, der indlægges på Afd.* har en gennemsnitlig alder

patienter eller personale på en bakkevogn ved køkkendøren.

på 55 år og består af 55% kvinder og 45% mænd. De hyppigste

I løbet af dagen sørger de selvhjulpne patienter selv for personlig

diagnosegrupper er tarmlidelser (17%), leverlidelser (17%),

hygiejne, og de senge- liggende/immobile patienter hjælpes

maveblødninger (11%), medicinforgiftning og cancer (10%).

af dagvagterne til bad og toiletbesøg. Tiden mellem kl. 12 og

Mange af patienterne modtager intravenøs behandling og er der-

kl. 14 er ofﬁciel patienthviletid, hvor besøgende frabedes og

for koblet til et drop, som hænger på et stativ. Dette stativ sidder

hvor pårørende forventes at forholde sig i ro med deres syge.

enten på sengen eller står på hjul, så patienten kan gå omkring

Om eftermiddagen er der stillet kaffe og te ud på et rullebord

med det. En stor del af patienterne får medicin i styrker, der kan

på gangen overfor køkkendøren, ligesom der døgnet rundt kan

give konfusionslignende til- stande, hvorfor disse ikke må forlade

hentes drikkevarer fra et rullebord, som ligeså er opstillet overfor

afdelingen alene og uden aftale med personalet.

køkkenet, ved siden af skran- ken ind til vagtstuen. Igen efter middagshvil og inden vagtskifte måles der værdier på de patienter,

6.4 AFDELINGENS DAGLIGDAG

der skal have dette foretaget.

Nattevagterne vækker patienterne mellem kl. 6 og 7 om

I løbet af aftenvagten er der igen stuegang, hvor læge og syge-

morgenen for at måle værdier (blodtryk, temperatur etc.). Kl. 8

plejerske som regel snakker om patienterne på vagtstuen og læ-

serveres morgenmad fra en madvogn på gangen (senge- liggende

gen foretager samtaler hos udvalgte patienter. Inden aftenvagten

patienter får serveret af personalet). I løbet af dagvagten er der

er færdig, kort før midnat, måles patienternes værdier igen og

stuegang, hvor typisk et par læger tilser patienterne i følgeskab

de ﬂeste pa- tienter går i seng. Medicinudleveringen foregår ved,

med den enkelte patientgruppes grup- peleder, som holder styr

at de tre gruppeledere går rundt til patienterne med en bakke,

på journalerne og diverse papirer fra en journalrullevogn. Denne

hvorpå medicinen står ophældt, og i løbet af vagten er det også

bruges også som bord, når der gøres notater, eller lægen står ved

typisk gruppelederen, der foretager skift af dropvæsker og

den, når journaldiktering foretages til diktafon. Afdelingen har

indgivelse af intravenøs medicin m.m.I løbet at dagen opholder

vedtaget en kutyme for stuegang, hvor oppegående patienter

patienterne sig typisk i eller omkring deres seng, hvor de enten

bliver bedt om at forlade ﬂersengsstuerne, imens hver enkelt

læser, sover eller ser fjernsyn. Rygerne opholder sig i rygerum-

stuegangssam- tale foretages. De ﬂeste patienter har ingen fast

met enten i længere tid, for at sidde og snakke med andre rygere

læge under indlæggelsen, men enkelte, der typiske har en kro-

eller se fjernsyn, eller kun for den tid, det tager at ryge én cigaret.

nisk lidelse, følges dog kontinuerligt af den læge, de er tilknyttet

Enkelte patienter sidder i gangens lænestole (som oprindeligt var

i ambulatoriet.I løbet af morgenen holder personalet deres

tiltænkt patientstuerne, men som, pga. pladsmangel dér, står på

pauser enten i køkkenet el- ler i personalerummet, hvortil de

gangen), hvor de enten læser, taler med pårørende eller blot sid-

enten trækker døren til eller helt lukker den. Ca. kl. 12 serveres

der og kigger. Hvis patienterne skal handle kioskvarer, skal de gå

frokost fra madvognen på gangen. Retterne er typisk kold mad

ud af afdelingen og udenfor, over i forhallen i den store, centrale

med forskellige valgmuligheder. Om aftenen serveres ﬂere slags

del af sygehuset. Dér kan de bl.a. købe kort til patienttelefonen,

varm mad – igen serveret fra madvog- nen på gangen. Server-

som foreﬁndes på gangen på afdelingen og som kan kø- res ind

ingen foregår ved, at madvognen køres ud fra køkkenet - hvortil

på patientstuerne. De ﬂeste patienter har mobiltelefon, som de

patienterne, af hygiejnehensyn, er forment adgang - til gangen

fortrinsvis benytter.

ud for undersøgelsesrum- met og personalerummet, hvorefter
der over afdelingens højttaleranlæg meddeles, at serveringen er
i gang. Derefter tager patienterne og personalet opstilling i en
række med front mod midten af afdelingen, og ved madvognen
tager hver en bakke og langer deres tallerken over en disk til det
plejepersonalemedlem, der har serveringsopgaven og derfor er
iført et hvidt plastikforklæde. Efter at have fået maden udleveret,
tager patienterne selv drikkevarer og går ind til deres sengeplads,
hvor de indtager maden enten siddende på sengen, med sengebordsklappen ind over sengen, eller siddende på en stol ved
sengen. Kun enkelte patienter spiser i opholdsstuen – og da kun
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havde “ﬁngrene i dejen”. Det handlede både om domæ- nernes
interne forbundenhed, kontraster og teoretiske kommentarer til

Geertz ser analysen af et feltmateriale mere som et litter-

materialet (ibid.).

aturstudie end som kodnings- spørgsmål og advarer mod en
mekanisk og teknisk tilgang:

7.1 ANALYSETEMAER – EN INDLEDNING

“Doing ethnography is like trying to read (in the sense of “con-

At anvende en hermeneutisk, fænomenologisk tilgang til

struct a reading of”) a manuscript – foreign, faded, full of el-

patienters oplevelse af syge- husarkitektur betyder, at man som

lipses, incoherencies, suspicious emendations, and tendentious

forsker går til patienterne og undersøger, hvad de selv siger, gør,

commentaries, but written not in conventionalized graphs of

viser osv.

sound but in- transient examples of shaped behaviour.” (Geertz
1973:10)

Men samtidig er man også som forsker sit eget værktøj og
derfor vil den måde, empirien analyseres på, være et udtryk for

For at kunne skrive sin analyse bliver man dog nødt til at gå

forskerens eget reﬂekterede syn på et materiale, der er indsamlet

tilbage til sit empiriske ma- teriale og ﬁnkæmme dette for emner,

af forskeren selv. Jeg har valgt at inddrage direkte citater fra

kodeord, eksempler, citater etc. Dette er både en videnskabelig

empirien, dels for at vise tydeligt, hvad patienterne konkret siger,

forskningsmetode og en kunstart, mener Spradley, der uddyber:

dels for at åbne muligheden for, at læseren gør sig andre kritiske
reﬂeksioner, end dem jeg præsenterer. Dog bør konteksten

“Analysis of any kind involves a way of thinking. It refers to the

respekteres, idet den altid er på spil og aldrig i et autentisk og

systematic examination of something to determine its parts, the

fyldestgørende omfang. De analysetemaer, jeg arbejdede frem

relationship among parts, and their relationship to the whole.

i analyseprocessen, kredsede om ﬂere overordnede, teoretiske

Analysis is a search for patterns.” (Spradley 1980:85).

områder omhandlende emner som magt, regler, normer, ledelse,
organisation, teknologi, sociale begivenheder, privathed osv. Efter

Spradley kalder mønsterets dele for domæner, som rangordner

at have gennemgået materialet en gang til – nu med specialets

sig i forhold til hinanden, hvor nogle er overordnede, som andre

formål klart present, dannede der sig et nærmest tredimen-

igen er dele af, og så er der dem, der er af mere analytisk karak-

sionelt billede af tre gennemgående områder. Disse greb ind i

ter (ibid.). Spradley er meget sprogorienteret og knap så optaget

hinanden, og udfordringen var at holde fast i rummet, nærmest

af den hermeneutiske cirkel, derfor støttede jeg mig i analyse-

rent fysisk, fordi det havde det med at forsvinde i de oplevelser,

fasen til en mere reﬂeksiv tilgang

tanker osv., som patienterne gav udtryk for.

til det empiriske materiale:
I de følgende afsnit er disse områder brudt ned i udvalgte og få
“Qualitative coding is a way of opening up avenues of inquiry:

emner, som analyseres. Dette betyder, at kun toppen af isbjerget

the researcher identiﬁes and develops concepts and analytic

er med.

insights through close examination of and reﬂection on ﬁeldnote
data” (Emerson et al., 1995:151).
Jeg sad (i mange timer og over ﬂere uger) med det empiriske
materiale og stillede mine forskningsspørgsmål et utal af
gange og supplerede med mere speciﬁkke og underordne- de
spørgsmål for at sætte fokus på processerne frem for at dvæle
ved eventuelle årsager og psykologiske motiver. Jeg spurgte
konkret “hvad” i stedet for “hvorfor” (Emerson et al. 1995, Geertz
1973). Derudover ﬁk jeg ved de første gennemlæsninger – den
åbne kodning (Emerson et al. 1995:143) et indtryk af overordnede kategorier/domæner. I den følgende fokuserede kodning
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(ibid.) samledes de enkelte temaer og begyndte at lægge sig i et

1. Den korte trappe op til afde- lingen. Til højre for trappen er

mønster i forhold til hinanden. Mens kodningen foregik gjorde

elevatoren, og når man står foran trappen, har man den tunge,

jeg notater for at holde styr på analysen, mens jeg så at sige

gamle hoveddør i ryggen

Andre temaer og emner kunne også kræve deres berettigelse.

lægerne (Foster & Anderson 1978). Dette kan forklare, hvorfor
rum og arkitektur i og om- kring et sygehus ikke som sådan op-

De emner, der kom gennem nåleøjet, er udvalgt, fordi de anses

leves som et naturligt synonym til det at være indlagt. Dag Album

for centrale for forstå- elsen af, at sygehusarkitektur har bety-

skriver, at:

dning, og at denne betydning ikke er ligegyldig eller tilfældig.
Hvert af afsnittene afsluttes med en eller ﬂere anbefalinger til

“Når pasienterne snakker om “sykehuset”, er det helst person-

fremtidigt sygehusbyggeri og er markeret med skrå skrift.

alet de mener. “Sykehu- set” er de som arbeider der” (Album
1996:182).

7.2 PATIENTERNES FORVENTNINGER
– ELLER MANGEL PÅ SAMME

Det at forholde sig til de fysiske rammer, indretningen og
arkitekturen i og omkring et sygehus er ikke noget, patienterne

“Et sygehus er et sygehus”, synes de ﬂeste patienter at resonere

er vante med, og dette forklarer også, hvorfor nogle patienter

om sygehusets fysiske rammer. Dette giver sig bl.a. udtryk i, at de

ligefrem syntes, at det var noget mærkeligt noget at blive spurgt

har generelt svært ved at beskrive rummene, de er i/har været i.

om. For de ﬂeste patienter er sygehuset det, der foregår i rummet – ikke selve rummet/arkitekturen (Fridell 1998). Dette ligger

Andre patienter siger det samme. En patient, der er indlagt på

formentligt også til grund for iagttagelsen af, at rummene meget

afdelingen for tredje gang med sin kroniske lidelse siger, at han

hurtigt gled i baggrunden i de samtaler jeg havde. Rummet ligger

synes, “det er, som det skal være” og uddyber, at for ham er det

dybt forankret i de relationer, der udspiller sig heri.

vigtigste, at han har en fast læge. Informant G fortæller, at han

Nogle patienter virkede bekymret opmærksomme på, om

synes rum- mene er “dumme” - “Der er slet ikke nogen hygge, og

personalet var i nærheden og måske kunne høre, hvad de

det skal der selvfølgelig heller ikke være”. Dette er informant D

snakkede med mig om, hvilket peger på, at sygehusets rum af

enig i:

patienterne opfattes som personalets, og at kritik af arkitekturen
vil blive opfattet som kritik af både plejepersonalet og lægerne.

“… man føler sig bedre tilpas, hvis man føler sig sådan lidt

Der er tilsyneladende et paradoks omkring sygehusarkitektur og

hjemme og lidt tryg… men det tror jeg heller ikke, at sygehusene

patienters oplevelser hermed: På den ene side tages rummene

kan give én” (Informant D).

for givne og uinteressante, og på den anden side som en stærk
repræsentant for en kultur, hvori patienten ikke har magten,

Den interessante pointe ved ovenstående er, at patienterne en-

og hvor det er forbundet med risiko, hvis patienten udtaler sig

ten ikke har nogen for- ventninger overhovedet, eller også har de

kritisk.

enkelte, som til gengæld er så lave, at de ikke er hverken negative
eller skuffede over det, de ser.

Afslutningsvis skal det fremhæves, at patientforventninger til
sygehusarkitektur og rum- mene i en sengeafdeling handler om

Uanset at afdelingen er nyrenoveret og som sådan skulle virke

mere end de fysiske rammer. Typisk har patienter ikke eksplicitte

mere patientvenlig, så er det tilsyneladende ikke noget, der

forventninger til rummene og indretningen, men relaterer

påvirker patienternes mening om, at et sygehus gene- relt ikke

ofte disse til deres oplevelse af og med personalet. Derfor er

er et sted, hvor man skal føle sig godt tilpas. En indlæggelse er

det afgørende, at sygehusarkitekturen og sengeafdelingernes

noget, der bare skal overstås (Thomas, Shattell & Martin 2002).

indretning er afstemt med bl.a., hvem patienterne er og pleje- og

Tværtimod forventer nogle af patienterne, at afdelingen hverken

behandlingsorganiseringen/etikken i afdelingen.

er pæn at se på eller behagelig at være i. Det ukomfortable,
kliniske og tekniske udseende repræsenterer for en del patienter
kompetence og dermed tryghed. Årsagen hertil kan være, at
oplevelsen af rummene i høj grad er overensstemmende med
patienternes øvrige forventninger til det at være patient, som
primært handler om relationen til personalet og måske især til
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7.3 FARVER OG UDSMYKNING
– PROVOKATION OG BEKRÆFTELSE
Selvom afdelingen er nyrenoveret, og har haft en kunstner til at
hjælpe med at vælge farver til døre og udvalgte vægge, som ikke
skulle være hvide, så hæfter de ﬂeste patienter sig, i modsætning
til personalet, mest ved den hvide farve, når de skal beskrive
afdelin- gen – uanset om de aktuelt beﬁnder sig i afdelingen,
eller når de efter udskrivelsen bliver bedt om at huske tilbage.
De hvide vægge signalerer hygiejne og kompetence, og en del af
patienterne forventer, at denne farve er gennemgående. En ung
mand, der er indlagt på afdelingen for første gang fortæller:
“Hvidt er kedeligt – men sådan skal det vel være… Hvidt signalerer, at der er styr på det”.

2. Under uret midt i afdelingen. Skydedøren som fører ud til trappen ved hoveddøren
ﬁndes til højre, og modsat den kan man se glaslågerne til vagtstuens sekre- tærskranke.

Han ligger ved siden af en jævnaldrende med samme kroniske

Man beﬁnder sig midt i afdelingen

lidelse, som istemmer: “Sådan skal de vel se ud på et sygehus
(farverne, red.) – det ser da pænt og sterilt ud”.

børn, der ligger hér”. Informant C efterlyser ﬂere farver, fordi
hun oplever, at det virker mere beroligende på hende. En

Selvom ikke alle vægge på afdelingen er hvide, så siger de ﬂeste

pårørende fortæller, at han selv som leder i erhvervslivet har

patienter, at de oplever afdelingen som meget hvid og grå.

brugt indretning og farver, når han skulle lave organisationsæn-

Informant D generes meget af det stærke lys, der kommer fra

dringer, men under- streger samtidig, at

rummenes hvide vægge, især når solen skinner ind. Hun og
mange andre pa- tienter får medicin, der som kendt bivirkning

“man kan ikke male og indrette sig til en bedre organisation”.

gør øjnene mere lysfølsomme. En mor til en ung mand, der er
genindlagt med sin kroniske lidelse, fortæller mig, at hendes søn

Han refererer til en anden afdeling på sygehuset, som hans kone

synes, de lyserøde døre giver ham kvalme, og hun undrer sig

oftest er indlagt på. Selvom den er meget nedslidt, så oplevede

over, at afdelingen har valgt netop den farve, når de ﬂeste pati-

han “atmosfæren” anderledes positiv end på Afd.*.

enter har kvalme og madlede. Hun mener selv, at forklaringen er,
at farverne er valgt for personalets skyld og ikke patienternes.

Hvad udsmykningen angår, så hænger der bl.a. på stuerne et eller

Informant H tror ikke meget på en sammenhæng mellem den

to indrammede billeder. De er forskellige, nogle er ﬁgurative,

hvide farve og hygiejne:

og andre er abstrakte. En midaldrende kvinde, der har været
indlagt i et par uger, fortæller, at hun nærmest er blevet vred på

“Det der med at det hele skal være så sterilt, og så ved du, at det

billedet overfor hendes seng, fordi der står nogle sætninger på et

er det alligevel ikke, for det kan ikke lade sig gøre på den måde,

fremmedsprog, som hun ikke kan tyde:

de gør det (gør rent, red.)” (informant H).
“Mine øje søger automatisk hen til teksten, og jeg bliver så træt i
Informant B var på et tidspunkt til undersøgelse på en bør-

øjnene af at kigge på det – og det er meget irriterende”.

neafdeling og erindrer, at der var ﬂere farver og udsmykning dér:
“Det er da lidt mere hyggeligt, men nu er det jo ikke

Andre patienter føler sig provokeret, fordi de synes billederne er
ophængt uden omtanke:
“Jeg synes bare det er sådan et lidt dårligt forsøg på bare at få lidt
andet herind… det synes jeg ikke rigtigt fungerer” (informant D).
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To andre yngre mænd er enige og siger, at de hellere vil være fri

Den overvejende hvide farves “kompetence-udstråling”

for at se på noget, i stedet for de ældre, naturalistiske litograﬁer,

signalerer magt og overlegenhed i forhold til patienterne. Der

der hænger på deres patientstue:

er ikke nogen farvekontraster i afdelingens farvevalg, hvilket
bekræftes af den oplevelse af helhed i indtrykkene, der gives

“Det virker som om, personalet har sagt: “Vi skal have noget

udtryk for. Mange patienter fortæller, at dagene og tiden ﬂyder

tjattet op” – det virker bare ikke. Det virker modsat – som en

ud for dem og tiden “går hurtigt på en langsom måde” og hvor de

provokation”.

oplever sig som “slappe og sløve”. Dette er en oplevelse, som kan
være under- støttet af farverne, idet disse kan virke dæmpende

Der er ikke mange patienter, der bryder sig om nonﬁgurative og

på hjerneaktiviteten (Küller 1995).

abstrakte motiver. En yngre mand fortæller: “Jeg gider ikke ligge
og gætte på, hvad det forestiller”. Billederne skal forestille noget

En anden forklaring på, at patienterne ser farverne i afdelingen

konkret og helst noget rart. Informant C fortæller, at hun bruger

som meget “hvidt-i- hvidt”, kan handle om patientrollens stærke

bil- lederne til at drømme sig væk fra afdelingen. Hun supplerer

indﬂydelse (Foster & Anderson 1978), som betyder, at patien-

med sin walkman og lukker af for omgivelserne og fortæller

terne ser det, de forventer.

ﬂere gange, at dette er en bevidst strategi, hun har lært sig som
kronisk patient med mange lange indlæggelser bag sig.

Eller sagt på anden måde: Forventningen til at et sygehus er

Rygerummets vægge er gullige af nikotinen fra cigaretterne, og

hvidt, klinisk og ikke hyg- geligt betyder, at patienterne overser de

nogle af rygerne fortæller, at de føler sig set ned på, når der ikke

forsøg på at gøre afdelingen mere indbydende i forbindelse med

gøres mere for at gøre rummet rart at være i De fremhæver, at

den nyligt færdiggjorte renovering.

de ophængte blomsterakvareller er “forkerte”, da de er malet i
brune og gule nuancer. En af rygerne siger dog nærmest tilgiv-

Udsmykningen i form af billeder og malerier opleves meget

ende, at hun mener, at sygehuset har forpligtet sig til at købe af

intenst af mange patienter (Staricoff & Duncan 2001). Men der

kunstnere, ingen andre vil bruge.

er en tendens til, at kunst på sygehusafdelinger lever deres eget
liv og ikke udvælges og præsenteres med hensyn til patienternes

Farvernes signalværdi har stor betydning for patienternes op-

oplevelse heraf (Fridell 1998). Det kan bl.a. være kilde til stor

levelse af de rum, de ophol- der sig i (Küller 1995). Hvide og grå

irritation og stress, hvis patienterne ikke kan slappe af, samtidig

nuancer signalerer kompetence og indgyder således tryghed ved

med, at der iagttages (Ulrich 1991). Flere patienter kan op- leve

og respekt for personalet. Men signalværdien ved farverne alene

udsmykningen som udtryk for, at der bliver set ned på dem og

gør det ikke, og det er forbundet med risiko for, at patienterne

som om, personalet ikke bryder sig om dem. Forskning om kun-

opnår den modsatte, negative oplevelse, hvis dette kompetente

stens indvirkning på patienter er sparsom og efterlyses opprior-

udtryk via farverne står i modstrid til rengøringsstandar- den,

iteret (Miles 1994, Cold 2001). Patienter tillægger udsmykningen

personalets kommunikation til patienterne og personalets

sym- bolværdi, hvoraf de får indtryk om sygehusets menneskesyn

ageren i øvrigt.

og værdigrundlag.

Hvis personalet opleves at tale ned til patienterne eller overse

Det anbefales derfor, at man i forbindelse med kunstnerisk

patienterne, eller hvis per- sonalet opleves forvirrede og dårligt

udsmykning og farvesætning af sygehuse og sengeafdelinger

organiseret, så opleves farverne som overvejende kolde, uper-

bør overveje signalværdien af den valgte udsmykning nøje,

sonlige og som dårlige forsøg på at pynte sig til en respekt, som

og opsætning skal ske med respekt for, hvilket menneskesyn

der ikke er grundlag for og som en magtdemonstration, der kan

sygehusarkitekturen vil signalere. Farver og udsmykning påvirker

virke som et overgreb (Fridell 1998).

patienternes fornemmelse af tid og sted, og det bør inddrages,
hvordan denne stimulering af patienternes sanser positivt kan

Det er ikke farverne alene, der bærer hele indholdet af rummets

understøtte patienternes rolleopfattelse i relation til pleje- og

oplevelse. Denne står også her i høj grad i relation til det, der

behandlingsforløbet.

i øvrigt foregår i rummet. Ingen patienter udtryk- ker uforbeholden og uopfordret ros til afdelingens farver. Men i og med at
patienterne generelt ikke har nogen forventninger til rummene,
så forventer de heller ikke, at farverne kan være anderledes end
hvide og grålige.
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7.4 UDEN UDSIGT – INTET VINDUE

Caribien og alle andre steder. Jeg vil sige, at udsigten har meget
og sige – i hvert fald for mit vedkommende” (Informant C).

Afd.* er placeret i stueetagen og fra vinduerne på sengestuerne
ses enkelte høje buske. Bag dem løber en smal sti og langs med

Mange patienter hæfter sig ved udsigten ud over naturen (Ulrich

afdelingen ca. 20 meter derfra ligger en grålig barak, hvori der

1984, 1986, Kaplan 1989, 1995), men ligesom farverne kan blive

foregår ambulante behandlinger. Bag barakken ses ældre bygn-

betragtet som “falsk varebetegnelse”, så siger en ældre kvinde,

inger, magen til den Afd.* er placeret i (foto nr. 28). Hvis ikke der

der har været indlagt på Afd.* og andre sygehuse en del gange

foregår noget konkret uden for vinduet – og hvis patienterne ikke

med sine forskellige kroniske lidelser, at hun pga. dårlige oplev-

er særligt buskinteresseret, så omtaler de ikke nogen udsigt. En

elser med personalet og behandlingen på et konkret sygehus,

ældre kvinde sidder med ryggen til vinduet, og jeg spørger hende

“end ikke kunne sige noget godt om deres udsigt”. Patienterne

hvorfor:

vil helst se på noget, der bevæger sig. Placeringen i stueetagen
giver ikke nogen horisont, bevægelse eller dybde i udsynet. Ikke

“Der er jo ikke nogen udsigt her – det er bedre ovre fra højhuset

ret mange patienter taler om udsigten. Kun de ældre patienter,

– der sker der i al fald noget, når man kigger ud”.

der i forvejen er interesseret i haver og buske. Dette peger på,
at udsigtspræferencer er individuelle og bl.a. kan afhænge af

Informant A, som har været indlagt på et andet sygehus, frem-

personligheden hos den, der ser (Abello & Bernaldez 1986). At

hæver især udsigten dér, som noget han savner i forhold til

udsigten har stor betydning for patienternes oplevelse (Baird &

Afd.*. Afdelingen han var på, lå højt og fra sin seng kunne han se

Bell 1995) understreges af, at patienterne ofte fremhæver netop

ud over en dam i byen med fugleliv, som gav ham en fornem-

udsig- ten fra de andre afdelinger og sygehuse, de tidligere har

melse af, at han kunne følge med i døgnets rytme og byens liv.

været indlagt på.

Informant C har også været på en afdeling, der var placeret højt,
hvilket hun savner ved Afd.*:

Patienterne på Afd.* tillægger ikke udsigten nogen særlig betydning. Kun af de ældre og haveinteresserede, der kan lide at se

“Det vil jeg jo så sige, at 13. etage, der er jo lidt udsigt, der er

på buske, bliver der lagt mærke til det, der kan ses fra vinduet.

simpelthen så dejlig. Ja, solnedgangen om aftenen og så noget

Andre patienter, som husker andre indlæggelser fra andre

der. Det er godt nok ude på altanen, vi ser den,

afdelinger, fremhæver især de udsigter, der indeholdt både natur
og bevægelser i form af en eller anden slags traﬁk. Naturen som
foretrukket motiv, kan muligvis forklares ved, at denne kan iagttages ureﬂekteret, hvorved patienten kan glemme sig selv og
slappe af (Kaplan & Kaplan 1989). Patienter har formentligt en vis
gavnlig effekt målt på indlæggelsesdøgn, hvis de har mulighed for
at se ud på naturen fra deres sengeplads (Ulrich 1984, Clay
2001). Udsigten er derfor ikke ligegyldig, og hvis den ikke registreres af patienterne, er der en tilbøjelighed til helt at overse
vinduet. Fordelen ved vinduet på Afd.* er formentligt begrænset
til, at sengepladsen ved vinduet er den mest attraktive af de
tre sengeplad- ser, fordi man dér har sit eget hjørne, er tæt på
vinduets mulighed for frisk luft, kan benytte vindueskarmen til
sine personlige sager osv. (se afsnit 7.8). Ved vinduet hænger
fjernsynet (foto 27 og 28), og det forekommer, at dette i Afd.* er
en erstatning for den begrænsede udsigt. Vinduer er for patienter
i høj grad associeret med frihed og fungerer i høj grad til at skabe

men det har jeg brugt meget – været ude og kigge der om som-

overblik over tid og sted (Verderber 1986) og bør placeres, så de

meren. Jamen ligge og man kan næsten kigge hjem, og du kan

er nemme for patienterne at se ud af (Fridell 1998).

se alting. Nu lå jeg der i perioden januar… frem til marts. Og man
kunne se der skete noget, når man sådan kiggede ud, og nu var
februar en utrolig skøn måned med solskinstimer… og det bemærkede jeg, for jeg lå på en vin- duesplads, så jeg drømte mig til
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Det anbefales derfor at være opmærksom på, at vinduer og

“Det primære var, at vi havde mulighed for at kunne snakke sam-

udsigten fra vinduerne har stor indirekte indﬂydelse på patienters

men ugeneret og hygge os. Det var det” (Informant A).

oplevelse af sygehusarkitekturen og indretnin- gen af sengeafdelingen. Vinduet støtter patienternes orientering i tid og

Rygerummet var jævnligt i løbet af dagen besøgt af rygende pa-

sted og hjælper dermed patienterne til at danne sig overblik over

tienter og deres pårø- rende. Døren til rummet var næsten altid

indlæggelsen. Denne relation må tages i betragtning i forhold til

lukket, og rummet bar præg af røgen i form af gullige vægge og

patienternes rolleopfattelse. En indﬂydelse, der i nogle tilfælde

lugten af røg (vinduet er eneste udluftning). Askebægerne blev

ser ud til at kunne virke forkortende på indlæggelsestiden. Natur

som regel kun tømt en gang dagligt og var derfor næsten altid

er det foretrukne motiv, men det er også vigtigt, at der er bevæ-

overfyldte. Rummet var koldt og fugtigt pga. det åbne vindue.

gelse i det, der betragtes.

Fjernsynet var næsten altid tændt. Brugerne af rummet havde
overordnet tre slags meninger om rummet: Enten var det et sted,

7.5 OPHOLDSRUM

hvor de gik ned udelukkende for at ryge og kun var der i den tid,

– STEDET FOR BÅDE SAMTALE, FRED OG RO

det nu tog. Eller de opholdt sig længere tid ad gangen derinde og
sad og snakkede med de andre.

Opholdsstuerne på Afd.* er meget små, og den for ikke-rygere
benyttes i løbet af dagvag- ten især som venterum for indkaldte

Mange af disse brugere betonede overfor mig, at de opfattede

patienter, der venter på at få en sengeplads, eller udskrevne, som

rummet som “deres sted”, hvor de, uden at personalet hørte

venter på at få lov til at forlade afdelingen. Enkelte gange bruges

dem, kunne drøfte deres sygehistorier, oplevelser og episoder fra

ikke- ryger opholdsrummet også som patientstue, når afdelingen

afdelingen osv.

er overbelagt. Patienterne bruger derfor ikke dette rum særligt
meget (foto 31 og 32).

Den mand, som i prologen fortæller, at afdelingen “ikke er
D’Angleterre”, fortæller også, at når der er for megen uro på

En midaldrende kvinde, der har været indlagt næsten to uger

afdelingen, og når han ikke kan holde ud at ligge i sengen, går

fortæller, at hun synes, der snakkes for meget om sygdom i

han over i rygerummet. En anden patient – en fysisk handicap-

opholdsrummet og siger: “Det er jo det eneste vi er fælles

pet kvinde på ca. 50 år, som er indlagt pga. et alkoholmisbrug,

om, og jeg gider ikke høre på det hele tiden”. I besøgstiden er

fortæller, at hun – udover den henvisning afdelin- gens alkohol-

opholdsrummet et efter- tragtet sted, men kun for én gruppe ad

konsulent har givet hende til amtets alkoholambulatorium – har

gangen. Ikke sjældent så jeg, hvordan en gruppe høﬂigt rejste sig

fået kontakt til Anonyme Alkoholikere via en medpatient, som

og sagde: “Nu har vi været her længe nok – nu er det jeres tur”,

hun har snakket med i rygerummet. Endelig var der også den

hvis de fornemmede, at andre kiggede ind for at se, om der var

tredje gruppe brugere, som sad længe og røg uden at kommuni-

plads til dem. Andre gange, hvis der var ﬂere end tre pårørende,

kere med de andre. De fortalte mig, at de syntes, de andre

blev døren til gangen lukket og andre undgik dermed rummet,

var nogle “brokhoveder, der ikke taler om andet end sygdom”,

indtil døren igen blev åbnet. Mange patienter og især dem, der

hvilket de nærmest foragtede. Uanset gælder, at rygning er det

ikke røg, opholdt sig mest på patientstuen.

synlige belæg, og dette kan forklare oplevelsen af “vores sted”.

Informant B fortæller:

Patienterne trænger sig ikke på i forhold til hinanden i dette
rum – rygningen er gyldig grund nok til at være der. Hvorimod in-

“Jamen, jeg var faktisk kun i min seng, ellers sad jeg i sådan en

dtræden i ikke-ryger opholdsrummet kan opleves som signal om,

stol, eller sad jeg lige ude på gangen og kiggede lidt. Der var ikke

at man gerne vil i kontakt. Især hvis man sætter sig ned (Album

andre steder. Jo, der var opholdsstuen jo, men der gad jeg ikke

1996, Gerbauer & Wulf 2001). Adgang til et opholdsrum betyder

sidde” (Informant B).

meget for patienterne (Fridell 1998). Der kan de være på afstand
af personalet, de kan tale med hinanden, og de har et sted at

Informant A har fra indlæggelse på et andet sygehus oplevet, at

tage deres besøgende hen. For patienter, der deler patientstue

der på afdelingen var en patientcafé, hvor der var mulighed for

med andre, er opholdsrummet et sted at gå hen, når medpati-

at lave kaffe og te til sine pårørende og andre gæster eller varme

enterne har besøg eller taler med en læge. Altså som udtryk for

sig en ret, hvis de besøgende havde medbragt dette, samt hvor

hensynsfuldhed overfor den andens behov for privathed. Eller

der var plads til, at ﬂere grupper kunne være i rummet på samme

også kan opholdsrummet

tid uden at føle sig for tæt på hinanden. Den savner han meget i
Afd.*:

46

disse på en sengeafdeling både har en stor betydning som rum
for vigtige sociale kontakter mellem patienterne, samt som et
alternativt rum til patientstuen, hvis man vil på afstand af medpatienter, eller hvis man føler sig ensom. Rummet skal kunne bruges, uden at patienterne føler, at de trænger sig ind på hinanden.
Derfor er det vigtigt, at rummet ikke virker for lukket og for lille,
samt at man kan foretage sig noget, uden nødvendigvis at føle sig
forpligtet til at tale med andre.
7.6 GANGEN – AFDELINGENS BANEGÅRD
Der står 6-8 lænestole i små grupper to og to, som i løbet af dagog aftenvagten ofte bruges af patienter og pårørende. Mange
patienter foretrækker at sidde på gangen som alternativ til deres
stue og opholdsrummet. Nogle patienter vælger at spise ude ved
et af de små borde, der står ved lænestolene: “Så sker der da lidt
imens”, siger en midaldrende mand. Egentligt hører stolene til på
stuerne pga. brandreglerne, men personalet fortæl- ler, at selvom
de en gang imellem bliver stillet derind, så ﬂyttes de hurtigt ud
4. Her ser man ind i undersøgelsesrummet, hvor en patient har en midlertidig stue.

igen, fordi stuerne er for små til, at de kan være der.

Bordet og briksen bagerst i rummet er fast inventar. Foran døren står en seng, der
endnu ikke er fastgjort

Siddende på gangen kan man lade verden glide forbi (Gebauer &
Wulf 2001), og man kan være mere i fred end i opholdsrummet

være en slags tilﬂugtssted, hvor patienter kan gå hen og dermed

(Album 1996).

få en pause fra hinanden (Album 1996). For patienter, der har
enestue, er det et sted, hvor de kan møde andre at tale med.

Gangen (foto 2 og 3) er det eneste sted, hvor patienterne har

Samtalerne er ikke tom tidsfordriv, beskriver Dag Album og ud-

mulighed for at bevæge sig uden at forlade afdelingen, hvilket de

dyber,

ﬂeste ikke må uledsaget pga. deres behandlinger. For patienterne er det ikke gangens udseende, der giver anledning til

at samtaler mellem patienter giver mulighed for vigtig erfaring-

bemærkninger, det handler mere om, hvordan det er at være

sudveksling, som giver den enkelte et dybere kendskab til sin

på gangen. Informant G er en af de informanter, der er meget

sygdom og måder at forholde sig til sygdom på.

eksplicit om sin aversion mod afdelingens gang:

Denne erfaringsudveksling forudsætter til en vis grad, at man har
samme sygdom (ibid.). Derfor er opholdsrummet både et sted,
man knytter relevante kontakter, og et sted hvor man holder en
pause fra konkret sygdomssnak.
Samtalerne tjener også det formål, at patienterne deler informationer om afdelingens regler og rytmer, samt giver plads for at
snakke om, hvordan personalet opleves.
På den måde udvikler patienterne strategier for at begå sig i

5. Dette skilt hænger på

6. Her ses vasken ved akutstuen og vognen

afdelingen (ibid.), og de styrkes i deres praktiske fortolkning af

alle stuernes opslagstavler.

til beskidt service, som typisk står på

patientrollen og tilpasser sig derved afdelingens kultur (Foster &

gangen ca. en time efter måltiderne er

Anderson 1978).

serveret. Over vognen er tavlen med
navnene på døgnets personale.

Anbefalingen er, at der gives plads til opholdsfaciliteter, fordi
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7. Her ses et skærmbræt, der er sat op ved fodenden af en patients seng, som er stillet

8. Her er en patientseng på gangen. Stålbordet fungerer som sengebord. Bagest ses et

på gangen.

dropstativ med dråbetæller. Den røde dør er en enestues, den lysegrønne er rengøringsrummets. Forrest ses et skærmbræt, som er foldet på midten for at kunne være der.

9. Madvognen er stillet klar til servering. Køen starter ca. midt i billedet.

10. Vognen med brugt service er ved at være fyldt op. Madrester smides i den hvide
affaldsspand til venstre i billedet. Vognen med friske drikkevarer står til højre i billedet,
hvor der også er en kurv med frugt.

11. Her ses en fyldt tresengsstue. Oftest er gardinerne imellem sengene kun trukket

12. Patienten er undtagelsesvis eneste på denne tresengs damestue. Nabopatienten

frem, som det her ses. Hvis patienten i sengen ved vasken skal se TV, skal gardinet

døde i går, og nu vil hun gerne hjem. Hun får tiden til at gå med at gå i rygerummet og

skubbes helt væk. Det er en mandestue – der er bl.a. ingen blomster

ved at tage patienttelefonen, når den ringer fra sit sted på gangen. Så forsøger hun at
stille telefonen ind til en medpatient.
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“Så er der også det er, at når man går rundt på den der gang,
så bliver man fuldstændig tosset oven i hovedet (…) som på et
plejehjem, og så når du ser de der ﬁlm, hvor du sådan set bare
vandrer frem og tilbage” (Informant G).
Gangen er det eneste rum, som patienterne og personalet har
fælles. Men brugen af dette rum er meget forskellig. Gangen fungerer for patienterne mest som en slags gade, hvor man går stille
og langsomt uden særligt formål, og hvor der ikke foregår private
ting. På gangen oplever patienterne sig set på af andre:
“Det mest nedværdigende ved det, det er jo nok, at man skal gå

13. Badeværelserne er nyrenoverede og store. Pladsen til disse blev taget ved at ind-

halvdelen af gangen med et bækken – enten det eller en kolbe,

drage den gamle altan.

ikke altså. Der kommer man gående med det, og så er der det der
stativ (dropstativet, red.) hen ad den lange gang, og så går man

servering, fordeling af depotvarer til forskellige birum.

hen, og de andre man går forbi, tænker måske: Så, nu skal han

På gangen står der ofte senge med patienter i. En del af disse er

på wc igen, og så lidt efter går man tilbage den anden vej og så

på vej til og fra undersø- gelse eller kommer fra modtagelsen og

tænker de: Så, nu er dét overstået! (…) Jamen, man har det sådan

afventer at blive tildelt en plads på en stue. Men i overbelægn-

lidt mærkeligt med det. Det, der med at man skal rende der frem

ingsperioderne står der senge med patienter på gangen. Hvis

og tilbage, det er ikke fordi jeg har noget imod at gå med min

de står der mere end et døgn, bliver de som regel placeret ved

egen afføring, men det er sådan (fniser) lidt mærkeligt. Man er jo

hjørnerne i gavlene med en skærm omkring og med hovedenden

til udstilling – man er jo rent ud til udstilling, og det er også ﬁnt

længst væk fra den lange gang (foto 7 og 8). Patienter, der ikke

(…). Men i besøgstid, der er der mange andre. Der tænker man

har prøvet at have deres sengeplads der, har ofte ondt af den,

alligevel, arr!” (Informant G).

der ligger der, Patienten, der ligger på gangen, oplever det ikke
altid ubetinget negativt. En ca. 35 årig kvinde, der har været

En anden yngre mand er enig:

indlagt på akutstuen siger, da jeg går stille forbi hende:

“Det kan lyde mærkeligt, for sådan en som mig, men jeg synes

“Ja, jeg er kommet i skammekrogen. Nej, det er nu meget godt,

besøgstiden er belastende (…). Det er sgu som om, at man er ude

her er faktisk mere roligt, og jeg får også mere opmærksomhed

og gå tur med sin afføring”.

hernede.”

Kristian Larsen har beskrevet gangen på en sengeafdeling og

Patienten taler her om personalets opmærksomhed. De andre

kommer ind på ﬂere funk- tioner (Larsen 1999): Personalet går

patienter undgår helst at gå ned i den ende af afdelingen, hvor

hurtigt frem og tilbage, op og ned ad gangen og altid med et

en gangpatient ligger, og de går i en stor bue udenom sengen,

konkret mål. Gangen er for personalet også et vigtigt læringsrum,

hvis den står på den lange gang. Dag Album forklarer, at årsagen

hvor informatio- ner vedrørende patienter enten rundes af (efter

til denne måde at vise respekt og hensyn på, er begrundet i

stuegang) eller gives videre (til kolleger, pårørende og patienter).

sengens status blandt patienterne. Sengen som patientens hjem

Samtidig er det også et rum, hvor tonen er mere uformel og

er helligt, og Album henviser til Goffman og argumenterer, at

fri, hvilket giver udtryk i høj tale, latter og ind i mellem pjatteri.

om- gang med helligdomme helst undgås, og hvis man skulle

Endelig er gangen for afdelingen stedet for mange praktiske

komme tæt på en patientseng, så er det helst ved fodenden af

gøremål så som sengerengøring og sengeredning,

denne (Album 1996).
Det anbefales at respektere, at gangen på en sengeafdeling er et
sted, hvor patienterne gerne vil kunne færdes uden at genere
andre eller selv blive generet. Den skal helst være som en
gågade, hvor man kan få lov til at forsvinde lidt i mængden og
være i fred og ro.
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Derfor er det vigtigt, at gangen er bred nok til at kunne rumme

Informant F fortæller, at hun oplevede, at man hjalp hinanden

både personalet og patienterne. At patienter kan risikere at have

med de ressourcer, hver især nu havde, og beskriver, at det var

sin seng på gangen i kortere eller længere tid er uundgåeligt,

som at “være i samme båd”. Hun oplevede, at hun som svag og

derfor er det vigtigt at indrette gangen, så der er plads til, at

nyopereret ﬁk hjælp til at få hentet mad og drikkevarer, mens

denne kan være der uden at genere patienten eller patientens

hun til gengæld kunne trække på sin viden som sygeplejerske til

omgivelser unødigt.

de andres spørgsmål til sygehusets rutiner og de lægefaglige og
sygeplejemæssige aspekter ved bl.a. stuegangen. Hun frem-

7.7 PATIENTSTUEN – ALENE ELLER SAMMEN

hæver, at det for hende vil være et spørgsmål om årsagen til
indlæggelsen, hvorvidt hun ville foretrække en enestue eller en

At være på en ﬂersengsstue betragtes i forhold til enestuen ofte

ﬂersengsstue. Hvis det var alvorlig sygdom eller en fødsel, ville

som en fordel. Informant

hun foretrække en enestue. En anden grund til at hun godt

B fortæller, da han er på en enestue, efter et par uger på skif-

kunne lide ﬂer- sengsstuen var, at den i forhold til dem på Afd.*

tende tresengsstuer med skiftende medpatienter, at han godt

er større og med mulighed for at trække et forhæng hele vejen

kan lide at have eget toilet og et fjernsyn for sig selv. Men senere,

rundt om sengen.

da han igen er blevet ﬂyttet til en ﬂersengsstue fortæller han, at
det er rart at komme ud blandt andre igen, og hvor der sker mere

Informant C og en del andre patienter beskriver, at man kommer

omkring ham. Mens han var på enestuen, huskede han tilbage til

til at vide en del om de andre patienter, man ligger sammen med.

ﬂersengsstuen:

Informationerne opfanges via indholdet af de samtaler medpatienterne har med lægerne og plejepersonalet, eller også fortæller

“Jamen (…) det er sådan lidt mere, der er lidt mere liv, og der

man hinanden om sin historie. Denne udlevering af andre og sig

sker lidt mere, der er ﬂere oppe på gangen, end der er hernede

selv er noget, patienterne vænner sig til.

jo, så man kan jo sidde og snakke lidt, men ellers passer man
egentligt bare sig selv. Man kunne godt tro måske, at man sad

“Efterhånden synes jeg, at jeg har vænnet mig til det. I starten

og snakkede hele tiden, men man passer for det meste bare sig

synes jeg, at det var svært, men nu forsøger jeg at udelukke de

selv” (Informant B).

andre, der er der (når hun taler med læge eller per- sonalet, red.)
(…) Så lader jeg være med at tænke på, fordi, jamen jeg ser dem

Han nævner selv aldersforskellen som afgørende for, hvor meget

kun, når jeg ligger på sygehuset, når jeg kommer hjem, så ser

man snakker med hin- anden på stuerne. Informant H har trods

jeg dem sandsynligvis aldrig igen og så kan det være lige meget”

sin lange indlæggelse ikke haft en enestue og mener, at selv om

(Informant C.)

det er, hvad han kalder “en menneskeret”, så:
“Det gjorde ikke mig noget. Ikke et klap. Det må de gerne høre.
“Det burde det sådan set være, men jeg ved så ikke – for havde

Der var ingen hemmelig- hed i det” (Informant H).

vi haft det, så havde jeg ikke kommet til at snakke med de mennesker, jeg har snakket med - overhovedet. (…) Jeg har snakket

Afdelingen har en regel om, at stuegang og anden samtale mel-

med dem, fordi jeg har været tvunget til at ligge sammen med

lem patient og læge skal foregå uden tilstedeværelse af andre

dem nu i så lang tid. Vi kan ligeså godt sige noget! (griner)”

medpatienter. Men det er i dagligdagen svært at prak- tisere,

(Informant H).

fordi kun de selvhjulpne patienter kan sendes ud på gangen,
mens samtalen foregår. Samtidig er det ikke alle læger, der husker

En ældre kvinde, som ligger alene på en tresengsstue fortæller, at

at bede de oppegående respektere reglen. Mange patienter

hun dagen før ople- vede, at nabopatienten døde (foto 12). De

undrer sig over reglen, fordi der er mange undtagelser, og en

havde ligget sammen i godt en uge og havde

del patienter har alligevel allerede udvekslet sygehistorier med

talt en del sammen:

hinanden. Samtidig undrer en del sig over, at undersøgelsesrum-
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met ikke bruges som samtalerum i større udstrækning, end
tilfældet er. På et tidspunkt iagttager jeg to ældre kvinder, som
har fået at vide, at de skal forlade patientstuen, fordi lægen skal

“Nu ligger jeg her alene – så vil jeg godt snart hjem (…) Det var

snakke med den tredje af dem. . De forstår ikke hvorfor og ud-

mærkeligt – jeg kendte hende jo kun her fra afdelingen og al-

trykker ængstelse over, at det må være fordi den tredje skal have

ligevel var det som om, at vi havde kendt hinanden altid”.

en alvorlig besked.
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15. Her ses hjørnet ved vinduet på en tresengsstue. Oven over stolen står et fjernsyn

16. Afstanden mellem sengene er blevet målt til ca. 90 cm. og herimellem skal der

på en hylde. Kurven er til diverse blade og aviser

være plads til sengebordet

Et er at andre patienter kan høre, hvad læger og plejepersonale

Informant C fortæller, at tætheden mellem sengene begrænser

siger til én, noget andet er, at medpatienterne også hører, hvad

graden af private emner, man tager op, når ens pårørende er på

man snakker med sine pårørende om. Informant B’s familie bor

besøg:

ﬂere timers kørsel fra afdelingen, så det er ikke hver dag, at han
får besøg. At have besøg, når der er andre medpatienter til stede,

“Fordi hvis der ikke er besøg hos de andre, så ved vi jo også godt,

bryder han sig ikke om:

at der ligger to par ører og lytter, det kan man ikke lade være
med, når man ligger der, med mindre man ligger med høretele-

“Jamen, det synes jeg ikke er så rart. De andre, de ligger jo

foner eller et eller andet” (Informant C).

egentlig bare og lytter på, hvad man siger, og jeg kunne ikke så
godt lide at have besøg, når jeg lå dernede, det er ikke helt det

Informant G og hans hustru fandt ud at, at hvis hun sad ude

samme, som hvor man kan være selv. Vi kan ikke bare gå ned i

hos ham på badeværelset, kunne de snakke uforstyrret, mens

opholdsstuen, for der sidder jo også nogen” (Informant C).

vandet løb, og G undgik at have andre til at hjælpe sig med påog afklædning.

Informant A er enig og forholder sig til det at være medpatient til
en nabopatient, der har besøg, således:

At være besøgende på en patientstue med plads til to indlagte
kan opleves ubehageligt. En midaldrende mand, der besøger sin

“Ja, når man har besøg, der er det en klar fordel med en ensen-

indlagte hustru fortæller, at han føler sig forpligtet til at under-

gsstue. Det er sådan lidt mere, det er os, ikk’? Og vi snakker… helt

holde og tage hensyn til den anden patient mere, end hvis der er

automatisk. Hvis jeg får besøg her, jamen så dæmper de også

ﬂere patienter end to. De færreste patienter udtrykker sig positivt

stemmerne, når der ligger nogen ved siden af, ikk’? Så sidder vi

om at være på en tosengsstue. Der føler man sig ofte forpligtet

og hvi- sker til hinanden, fordi vi sidder så tæt… eller ligger så

til at underholde den anden medpatient, og hvis man ikke sy-

tæt. Det gør vi”(Informant A).

nes, at man passer sammen, er dette kilde til stor frustration.
Informant G fortæller, at han har det meget svært med at være i
rum med andre, som ikke siger noget. Andre patienter fortæller,
at det kan opleves belastende at være sammen med andre, der
snakker hele tiden og om emner, der ikke interesserer. Tosengsstuen er sjældent foretrukket i forhold til en ﬂersengsstue med
ﬂere end to sengepladser:
“Hvis du kun er to, så er det lidt sværere, hvis den ene meget
gerne vil snakke. Der er det lidt nemmere på en ﬁresengsstue,
der kan du bedre melde dig ud og ind –
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så der tror jeg, det er optimalt, så du kan selv bestemme, om du

øjeblikkelig indgriben.

vil snakke” (Informant F).

Sengen nærmest gangen står meget tæt på vasken og døren,
hvilket opleves som en stor gene af patienterne (foto 18, 22 og

Patienter med erfaringer fra både en- og ﬂersengsstuerne anser

23). Både informant H, der ligger dér næsten hele tiden under

ikke enestuen som en ubetinget fordel, fordi man er afskåret

sin forholdsvis lange indlæggelse, og andre patienter fortæller,

fra sociale kontakter. Sociale kontakter har me- get høj værdi for

at de oplever, at der bliver skubbet eller rørt ved sengen, hvilket

sygdomsforståelsen og fortolkning/tilpasning til patientrollen

bl.a. forhindrer dem i at sove uforstyr- ret. Det er som regel kun

(Album 1996, Foster & Anderson 1978, Goffman 2001).

sygeplejerskerne, der bruger håndvasken og for at kunne det, skal
sengebordet og evt. stol ﬂyttes til siden. Informant G lå også ved
vasken under hele sin indlæggelse og fortæller:

Den behandlingsmæssige fordel ved enestuen i forhold til
tosengsstuen er undersøgt af Roger Ulrich, som mener at have

“Det med vasken på en tremandsstue, det er noget frygteligt no-

påvist, at enestuen er bedst (Ulrich 2003). Men undersøgelsen

get, fordi der jo ikke er plads, og dit sengebord bliver ﬂyttet hele

forholder sig ikke til andre stuestørrelser og behandlingseffektiv-

tiden (…) og har du noget, så bliver det sparket væk” (Informant

itetens vurderingsgrundlag er foretaget på et begrænset antal

G).

variable (sikkerhed, patienttilfredshed, fortrolighedshåndtering,
plejeomkostninger), hvilket betyder, at resultatet skal tages med

Sengepladsen ved vinduet er den foretrukne, eller “plads nr. 1”,

det forbehold, der altid gælder kvantitative undersøgelser – man

som en mandlig patient fortæller (foto 17, 20, 24, 27 og 28). Der

får som regel kun svar på det, man spørger om. Ulrichs under-

har patienten sit “eget hjørne” og der er ingen, der går derned,

søgelse forholder sig ikke til aspekter ved- rørende patienternes

med mindre de skal i direkte kontakt med patienten, der ligger

sociale samvær, og det bør også overvejes, hvordan amerikanske

der. Fjernsynet er tættest på, og vinduet giver udsigt, samt et

forskningsresultater kan anvendes i en dansk kontekst. Patient-

sted at stille sine ting. Informant H sagde om de sidste dage på

kulturen vil have kulturelle variationer, der bl.a. vil være betinget

Afd.*, hvor han lå ved vinduet, at det ikke betød noget for ham,

af de nationale rammer, som vil indvirke på frem- trædelses-

for han syntes ikke, at der var nogen udsigt fra vinduet alligevel,

formerne.

så det kunne være det samme.

Anbefalingen er her, at antallet af sengepladser på sengestuer
overvejes nøje i relation til betydningen af det sociale samvær i
patientgruppen på den givne afdeling. Enestuer er især passende
til meget svage patienter, der har brug for at blive skærmet eller
pa- tienter med mange besøgende, som ofte er hos patienten.
Tosengsstuer frarådes ge- nerelt, da denne stuestørrelse både af
patienter og pårørende tilsyneladende opleves negativt. Ideelt
set burde patienter selv kunne vælge størrelsen på patientstuen
og derfor bør det fremmes, at der etableres ﬂeksible sengestuer,
hvor den enkelte sengeplads kan skærmes mere eller mindre
efter hensyn til og ønske fra patienten selv, uden at patienten skal
ﬂytte sengeplads.
7.8 SENGENS PLACERING PÅ FLERSENGSSTUEN
– FÆLLESSKAB OG AFSTAND
17. Sengebordet er en kvindes. Hun har en kronisk tarmbetændelse og er indlagt til

Afdelingen placerer patienterne, så de dårligste eller dem, med

diverse undersøgelser. Hun har sin egen kurv til frugt med og udover blomsterbuketter

størst behov for plads til deres mobilisering, får sengen ved

har hun håndarbejde, bøger og blade, toiletgrej og mobiltelefon på sit sengebord. Hun

døren til gangen. Begrundelsen er, at så kan patien- terne ses fra

foretrækker sengen ved vinduet og fortæller, at hun får åndenød af at ligge i midter-

gangen, og personalet kan hurtigt træde til med akut hjælp eller

sengen. Hun tager som regel sit eget tøj på efter middagshvil og beholder dette på, til

overﬂytning til akutstuen. Ikke sjældent kan nogle af patienterne

hun går i seng om aftenen.

få pludselige styrtblødninger fra tarm eller mave, som kræver
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Informant C fortæller derimod:

til hinanden, jo. Han (medpatienten, red.) sagde også en aften
“må jeg godt skubbe dit bord lidt, for jeg vil godt se fjernsyn” og

“I mine forløb, hvor jeg har været indlagt, har jeg tit (…) spurgt

der kunne han sgu ikke se fordi mit gardin…”

om jeg måtte blive ﬂyttet, fordi jeg føler, at jeg har behov for
noget luft omkring mig og noget lys og gerne solskin også (…)

Informant B har oplevet at ﬂytte stue mange gange under sin

så kan jeg lukke øjnene, tage lidt musik på og så kan jeg faktisk

indlæggelse, udover den ene gang, hvor han var dårligere og kom

drømme mig (…) væk fra den tragiske situation, jeg egentlig er i.”

på enestue. Begrundelsen til ham og i øvrigt også informant G,

(Informant C).

som ligeledes har skiftet stue mange gange, var behovet for at
samle mænd for sig og kvinder for sig. I starten syntes de, at det

Hun har aldrig ligget i en midterseng, men har ofte tænkt, at

var irriterende, men hen imod udskrivelsen er de begge mere

dette må være “frygteligt”. Andre patienter fortæller også, at

ligeglade.

selvom det kan være varmt, når solen skinner, så fore- trækker
de klart at ligge ved vinduet. Mange patienter, der har ligget i

Mange patienter foretrækker, at sengene vender i samme

midtersengen, beskriver, at de føler sig “mast”, “klaustrofobiske”,

retning, så de ikke kan se hin- anden hele tide. Informant A

“rodløse”, “i klemme” og nogle siger, at de føler, at de ikke kan

forklarer:

få luft. Informant H mener, at det er de patienter, der er indlagt
kortest tid, der placeres i midtersengen. Det har informant B

“Altså, hvis jeg ikke gider at snakke med ham, så trækker jeg

prøvet og fortæller, at det

gardinet for jo. Så er det tegn på, at nu må du holde din kæft. Det
er rart nok” (Informant A).
Ikke sjældent høres personalet udtrykke frustration over, at de
fysiske rammer er så snævre.
En social- og sundhedsassistent trækker mig en aften ud på
skyllerummet, fordi hun vil fortælle mig, at hun “igen må gå på
kompromis”, fordi hun ikke får sagt dét, hun synes hun burde til
en alkoholiker, der på en stue ligger i midtersengen mellem to
tarmpatienter, “selvom hun (patienten, red.) jo sikkert havde haft
godt af at høre sandheden”, som assistenten udtrykker det.
Dette står i kontrast til patienternes oplevelse af, at de selv og
andre patienter udleveres af personalets til- og omtale af patienterne. Uanset viser dette, at de rumlige forhold tillæg- ges meget
forskellig betydning for kommunikationen hos hhv. personale

18. Mange patienter, der ligger i sengen ved vasken generes af, at der skubbes til deres

og patienter. Der er tilsyneladende en modsætning mellem

sengebord og andre ting, når personalet skal til vasken

patienternes ønske om at være på sengestuer over to senge og
oplevelsen af, at sengen i midten generelt er forbundet med

især til stuegang er irriterende, fordi han skulle gå ud, komme

ubehag. De patienter, der har prøvet at ligge i midten, fortæller

ind (til sin egen stuegang) og så gå ud igen (foto 16, 19 og 21).

om oplevelsen, at det i høj grad var noget, der afhang af, hvem

Afstanden mellem sengene er ca. 85-90 cm, og i denne afstand

de lå imellem.

står sengebordet, som måler ca. 40 cm. (på den korte led også).
Betydningen af det sociale samvær ser således ud til at kunne
Informant A beskriver:

kompensere for det fysi- ske ubehag. Der er også en tendens til,
at patienterne tilpasser sig over tid og accepterer deres placering.

“Vi kan jo holde hinanden i hånden, hvis vi rækker ud jo. Hvis

Men det afgørende for denne tilpasning er bl.a., at patienten har

jeg gør sådan med mit bord (tager ved det med sin ene hånd,

fået diagnose, prognose og fornemmelse af, hvornår vedkom-

red.), hvis jeg lige skal have fat i noget, jamen så er jeg nødt til at

mende kan udskrives.

trække det tilbage igen, for ellers (…) skubber vi gardinerne over
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Så længe denne horisont er uklar for patienten, forekommer
reaktionerne mere varierede i et kon- tinuum fra ligegyldighed til
nærmest klaustrofobisk angst.
Oplevelsen af rummet er således afhængig af patientens fortolkning af patientrollen og dermed tilpasning til afdelingens
kultur. Oplevelsen af at være indlagt er i høj grad noget, der helst
bare skal overstås (Thomas, Shattel & Martin 2002).
Placeringen på stuen afhænger af patientens tilstand. Den
svageste ved vasken, den stærkeste ved vinduet og den, der af
en eller anden grund kun skal være der i kort tid, har pladsen i
midten. Sådan en klassiﬁkation giver også patienterne viden om

19. Bordet her er en kvindes. Hun ligger i midtersengen. Det er af hensyn til patienten

deres egen til- stand og især om deres egen plads i sygehu-

ved vinduet, at forhænget er trukket frem til midt for sengene

sets hierarki (Martinsen 2002). Fænomenet er kendt fra andre
institutioner og er et udtryk for magtens reguleringsmekanismer

7.9 DET PRIVATE RUM

(Douglas 1986 og Foucault 2002). Den stærkeste patient har

– PATIENTENS EGET STED I AFDELINGEN

således mest magt over sit eget “rum” ved vinduet, har den
bedste adgang til og kontrol over fjernsynet og er mindst udstillet

Sengen og sengebordet betragter patienterne som “deres”. En

for andres blikke længst væk fra døren til gangen.

midaldrende kvinde, der har været indlagt i et par uger, breder

Det er afgørende for patienter, at de føler deres behov for

sine arme ud, da jeg træder ind på den tresengs- stue, hvor hun

privathed respekteret (Fridell 1998, Martinsen 2001), men ikke

ligger. Hun fejer armen gennem luften hen mod sit sengebord, og

på bekostning af socialt samvær, hvorved isolation og ensomhed

siger højt:

risikeres (Album 1996). Krænkes privatheden, føler patienten
sig sat til side (Martinsen 2002) og kan opleve skam (Martinsen

“Kom indenfor og se vores små hjem”.

2001, Elverdam 1994). Privathedsfølelsen er i høj grad afstandsafhængig (Hall 1973, Gebauer & Wulf 2001). På arbejds-

Alle sengene ser ens ud (foto 11, 29 og 30). Det er på senge-

markedsområdet gælder Arbejdsmiljøloven og dens fortolkninger

bordet, patienterne sætter deres eget præg. Enkelte patienter

og konkretise- ringer, der foretages af Arbejdstilsynet . For visse

bruger dropstativet til at hænge deres slåbrok på., så det hænger

dyrearter og dyrehold gælder der også præcise regler26. Slutteligt

som et slapt ﬂag på en vindstille dag. Der er store forskelle på

skal nævnes, at der på kirkegårde også gælder minimumskrav til

indhold og placering af ting på patienternes sengebord (foto 16-

gravpladsernes størrelse . Men for de over 600.000 patienter

24). Kvinderne har generelt ﬂere ting med sig under indlæggelsen

der årligt indlægges på danske sygehuse ﬁndes der ingen love og

og holder som regel også mere orden omkring sig. Men ikke alle.

regler, som kan beskytte deres behov for rum.

En ung kvinde, der er indlagt med en ny- opdaget tarmlidelse, og

25

27

som har sengen i midten mellem to ældre kvinder, bliver højlydt
Anbefalingen er, at ﬂersengsstuerne indrettes, så alle patienter

kritiseret af den ene (uden selv at være dér) for at have smidt sit

kan opleve, at deres be- hov for afstand til andre kan respe-

tøj i en lænestol under fjernsynet og ikke hængt det i sit skab.

kteres. Det sociale samvær med andre patienter skal gives plads
for udfoldelse og regulering, så patienterne ikke føler, at dette
bliver enten for meget eller for lidt. Anbefalingen er også, at
spørgsmålet om areal- og afstandsre- gulering på danske sygehuse tages op politisk med henblik på lovgivning for minimumsværdier på samme måde, som der ﬁndes ventetidsgarantier for
sygehusbehandling.
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“Jamen, jeg føler mig hjemløs, altså jeg føler mig… hjemløs faktisk
(…) Jeg har ikke et sted, hvor jeg føler, at jeg har det godt nu. Jeg
går rundt og søger efter… jeg kan ikke bare sætte mig et sted,
hvor der er ro måske, eller med min bog og kan koncentrere mig
om den. Og da er det så tit, at jeg søger ind i min seng, lægger
mig på min seng og tager høretelefoner på med noget musik,
for der kan jeg ﬁnde ro på en eller anden måde og udelukke det
hele” (Informant C).
De ﬂeste patienter ligger i eller på sengen i løbet af dagen. Der
er ikke en stol ved alle senge pga. pladsmangel. Som regel kun
én ved vinduet og den bruges af patienten, der har sengen dér.
Derfor sidder mange patienter også på deres seng og spiser deres
20. Patienten er lægestuderende og har sengen ved vinduet. Han har sit lægemid-

mad fra bakken, som de stiller på sengebordsklappen (foto 25 og

delkatalog med, og det ligger på hylden under sengebordsskuffen. Fjernbetjeneren til

26). Sengen som patientens eget sted er langt fra et sikkert sted

denne tresengsstues TV ligger på hans sengebord.

(Album 1996). Personalet kan til enhver tid og med god ret henvende sig, og man har de andre patienter omkring sig hele tiden.

De ﬂeste ældre mænd har få ejendele hos sig. På deres borde

Man kan blive ﬂyttet fra stue til stue og véd derfor ikke, hvor

står typisk kun drikke- og medicinglas. Måske også briller, en avis

længe man har en placering, man kan lide eller ej, eller hvordan

og lidt frugt. Kvinderne derimod har mere toi- letgrej, ugeblade,

de næste medpatienter er. Det personlige rum har meget trange

håndarbejde og bøger. En af kvinderne har taget sin egen frugt-

vilkår på tresengsstuerne på Afd.*. Kun patienten ved vinduet

kurv med. Hun er ofte indlagt i længere tid ad gangen på Afd.*.

har sit eget hjørne, men skal til gengæld gå forbi de andres senge

De yngre patienter har meget slik, læsestof, walkman og små

og på den måde gennembryde deres dele af stuen. En patient-

bamser. Enkelte har også en bærbar computer med, som de bru-

stue er et offentligt rum – ingen har eneret. Men i dette rum

ger til at se ﬁlm og spille spil på. På enestuen havde informant B

udspænder sig både det intime rum, det personlige rum og det

håbet at kunne komme på Internettet, men stikket fungerede til

sociale rum for tre patienter, personalet og besøgende. At være

hans store ærgrelse ikke.

andre medpatienter til besvær er forbundet med stort ubehag
for de ﬂeste patienter. Patienter har både pligter og ret- tigheder

En anden ung mand har sit eget lille fjernsyn med, som han

(Foster & Andersson, 1978), og nogle af de vigtige pligter handler

bruger med høretelefoner på: “Så generer jeg ikke nogen og skal

om at undgå intimitet, være høﬂig og undgå konﬂikter (Album

ikke tage hensyn til nogen”, fortalte han. De patienter, der er

1996). Derfor er det vigtigt for patien- terne at kunne signalere,

indlagt længe, og som har børn i deres nære familie, har ofte teg-

at de forsøger at passe sig selv og ikke bemærker hinanden.

nin- ger hos sig, som de har fået. Patienten i sengen ved vasken

At bruge en walkman er et kendt fænomen (ibid.). Man kan

kan sætte sine på magnet- tavlen, der hænger overfor hans seng

også trække gardinet til mellem sengene, men dette tegn kan

(foto 14).

også opfattes som i modstrid til pligten om at være venlig og
imødekommende (ibid.). Ikke mange patienter ligger bare og

Når der er stuegang eller lignende på en ﬂersengsstue, og de an-

kigger i deres seng. At sidde på eller ligge i sengen er en intim

dre patienter sendes på gangen, opleves dette som en krænkelse

og passiv position (Gerbauer & Wulf 2001), som patienten gør

af det personlige rum. En ung mand fortæller:

mindre pinlig og mere respekteret ved at være beskæftiget med
læsning, håndarbejder eller lign. (ibid.).

“Vores seng er vore værelse – og så får man at vide, at man skal
gå. Så bliver man sgu lidt rodløs og tænker: Hva’ Fanden! De

Det anbefales, at sengestuerne indrettes, så patienterne uanset

kunne jo bruge undersøgelsesrummet, når det er ledigt – hvilket

sengens placering i rummet sikres mulighed for at markere sit

det har været de ﬂeste gange, jeg er gået forbi”.

eget sted – sit eget personlige rum. I afde- linger, hvor patienterne ligger ﬂere sammen på stuerne, skal det sikres, at der er

Informant C har det lidt på samme måde:

gode muligheder for at kunne tale uforstyrret med personalet og
evt. pårørende på en diskret og nem tilgængelig måde.
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.21. Et sengebord mellem to senge på en tresengsstue. Bordet tilhører
en mandlig patient i midtersengen, og det eneste personlige,

22. Sengebordet her står foran vasken på en tresengsstue, hvor der ligger mænd.

der ligger fremme, er hans æske med tændstikker.

Patienten her har ikke sine personlige ting liggende fremme på bordet.

23. Bordet her er en ung mands. Han er indlagt i længere tid på mistanke

24. Stuen her er en enestue, hvor kvinden, der ligger her er en selvhjulpen

om en kronisk tarmsygdom. Ledningerne er til den bærbare pc,

tarmpatient. Hun får mange blomster tilsendt. Udover bøger og aviser har hun

som han spiller spil og ser ﬁlm på. I skabet gemmer han al den slik,

fotograﬁer af familien og tegninger lavet af børnebørnene.

han får tilsendt, men ikke må spise.
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25. Aftensmaden indtages med ryggen til vinduet. Sengebordet står

26. Patienten spiser sin aftensmad. Gardinet forhindrer hende i at se ud af

sjældent til sengenes venstre side. Midtersengens patient er lige udskrevet.

vinduet samtidig. Hendes ansigt er ca. 50 cm fra forhænget

Til venstre i billedet ses dropstativet med dråbetælleren

.27. Hjørnet ved vinduet på en tresengsstue

28. Patienten har besøg af sin æg- tefælle og de fortæller, at det er den eneste måde,
de kan være sammen på, når han er på besøg. Hjemme plejer de at se TV sam- men
om aftenen
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7.10 STØJNIVEAUET OG LYDENE – URO OG ANGST
“Ja, jeg må jo indrømme, der var ikke ro… der var ikke ro (…)
Lydene på en sengeafdeling kan give patienterne både uro og

og så er der en ting, jeg synes også, at når de kommer og skal

angst. De er anderledes, end dem, de er vant til og bekymringen

ordne seng, så passer det altid med, når vi skal ha’ middagssøvn”

om, hvorvidt de kan føle sig trygge er bl.a. afhæn- gig af, hvor

(informant E).

længe klokken fra en medpatient får lov til at kime, før personalet
slukker den. Larmende lyde om natten og i de perioder i løbet

To unge mænd, der begge er indlagt med kroniske tarmlidelser

af dagen, hvor patienterne hviler sig, generer på en nærmest

fortæller, at de ofte har bemærket, at der går lang tid, inden

krænkende måde. De føler sig ligegyldigt og respektløst behand-

personalet slukker for en alarm, og det bekymrer dem, at der er

let. Mange patienter er meget bevidste om at holde sig vågne

nogle patienter, der skal vente længe. De er også generet af de

hele dagen, selvom de er trætte og ofte udmattede af deres

høje, frem- mede lyde og medpatienternes mobiltelefoner. De

sygdom, fordi det forbedrer deres chancer for at sove

undrer sig over, at de lægger mærke til lydene, og den ene siger:

fra lydene om natten. Mange patienter oplever støjniveauet på

“Så er man sgu lidt for svag. Men det er sgu forstyrrende”. Mange

Afd.* højt og generende.

patienter fortæller, at de netop pga. de mange lyde om natten, er
sig meget be- vidste om, ikke at sove for meget i løbet af dagen.

“Jamen, det er det på sådan en tremands, hvor vi ligger tæt, ikk’.

Kari Martinsen skriver ﬁlosoﬁsk med henvisninger til bl.a. Løg-

Du kan høre alt jo. Jeg våg- ner simpelthen, når der kommer folk

strup, at rum, lyde og tid, at oplevelsen af rummet er betinget af,

ind på stuen om natten, det gør jeg” (informant A).

om rummets vægge giver tid til, at lydene bliver til toner – eller
modsat bliver til støj, hvis rummet er hastigt (Martinsen 2002).

“Generende og generende, det ved jeg ikke. Men det er nogen

Et rum uden lyde er erfaringstomt, mener Martinsen. En gang på

uvante lyde, som man lægger mærke til. Hvis man har været

en sengeafdeling er således ofte et hastigt rum, og lydene derfra

indlagt tilstrækkelig længe, kan det godt være, man ikke lægger

er som regel støj, hvorimod sengestuen oftere er et langsomt

mærke til dem mere, men stadigvæk efter mine 2½-3 måneders

rum, som giver lydene tid til at udvikle sig og afslutte sig som

indlæg- gelser, så synes jeg, at jeg hørte lyde. Og det er klokker,

toner.

der ringer eller bækkener eller træsko (…) de der vogne, de kører
forbi med (…). Jo, det kan godt være, det er gene- rende, men

“Rommets tone gir en fortolkningskontekst til det som foregår i

efterhånden så lærte jeg da i hvert fald at sove fra lydene om nat-

rommet, tonen er et eget betydningsbærende lag” (ibid.:262).

ten (…) Men man lægger mærke til det hele tiden, det gør man”
(Informant C).

På den måde er lyde i rum og akustikkens betingelser i arkitekturen en væsentlig del af oplevelsen af rummet. Auditiv informa-

“Man vænner sig jo til det, men (…) Så kom jeg så på vok-

tion menes at være sværere at fortolke end den visuelle (Hall

senafdelingen, hvor de så bib- bede hele tiden, blev jeg nervøs,

1973), hvilket kan forklare den frustration, mange patienter giver

for så tænkte jeg, at så måtte der være sket et eller an- det galt

udtryk for i relation til sengeafdelingens lyde og larm. Dog bør

(…), men den blev bare ved med at bibbe og der… det tog lang

man ikke dermed slutte, at visu- elle indtryk kan tolkes entydigt.

tid, før den holdt op igen. Så begyndte man at indse, at der ikke

Det anbefales at prioritere sengeafdelingens akustiske vilkår højt

var noget galt… det var bare fordi, de ville have fat i en sygeple-

for at minimere pa- tienternes oplevelse af lyde, der kan opleves

jerske (…) og nogen gange undrer man sig over, hvor lang tid der

generende og lyde, der kan give anledning til uro og angst.

går, før de kommer, for hvis nu der var et eller andet galt – det ku’
jo ske” (Informant D).
“Og så er der den der klokke. (…) Selvom man ikke kan sove, så
er det irriterende at høre på hele natten” (informant G). “Jeg
kan ikke mindes på andre sygehuse, at den bliver ved med at sige
noget. Der bliver den da bare ved med at blinke. Det bliver ved
med at hyle (på Afd.*, red.), eller sige en lyd og så tænker man:
Hvornår tager de den? Der går godt nok lang tid. Tænker man: Ja,
hvis det er en med diare, så har de skidt i bukserne” (informant
G’s hustru).
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7.11 BEVÆGELSESFRIHED OG UDGANGSMULIGHEDER

ud af afdelingen og over i nabo- bygningen, hvor der er kiosk og

– HÅB OM FRIHED

bibliotek. Men han meddeler altid, at han har til hensigt at gå, og
hvornår han forventer at være tilbage. Reglen om, at patien-

Mange patienter får intravenøse behandlinger, som betyder,

terne ikke må forlade afdelingen uden tilladelse/orientering af

at de har en pose med væ- ske bundet fra deres ene hånd via

perso- nalet, var informant G ikke klar over og fortæller, at han

en slange til en krog på et stativ, der enten er fritstående på

efter en del dage med dropstativ var gået over i nabobygningens

hjul, så det kan skubbes med patienten rundt, eller er sat fast på

forhal. Da han kom tilbage i afdelingen oplevede han, at han ﬁk

sengen (foto 4), og på den måde er patienten bundet til sengen.

skældud, hvilket han oplevede som uretfærdigt. Mange patienter

Derudover får mange patienter medicin, der som bivirkning kan

efterlyser regler og retningslinier for, hvordan de skal opføre sig.

gøre dem svimle og konfuse, hvorfor patienterne ikke forlader

At overtræde disse uden vilje eller uden viden opleves meget

afdelingen uden tilladelse og/eller opsyn. Dette kan opleves, som

ubehageligt. Patientrollen regulerer patienternes mod til at

meget begrænsende og belastende. Informant A har på inter-

trodse reglerne, for adfærd i afdelingens rum understreges ty-

viewtidspunktet ikke været udenfor i 2½ måned og fortæller:

deligt af den lægestuderende, som bruger sin lægefaglige indsigt
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og profession til at erhverve sig privilegier, de andre pa- tienter
“Jamen som sagt, det har sagt til dig ﬂere gange, jeg savner

for de ﬂestes vedkommende er afskåret fra at aktivere.

fand’me lige at komme udenfor lidt. Muligheden for det. Jeg har

Patienter, som har drop, og især dem, der også har en drå-

lagt mærke til det ﬂere gange, der er ingen af de patienter her,

betæller på, der skal være tilsluttet en stikkontakt for at fungere

der komme udenfor, vel? Det ligger ikke lige ved hånden, vel? (...)

(foto 25), fortæller, at det for dem er vigtigt at prio- ritere den tid

Hvis folk tror, at det er alt for besværligt, så gør de det heller ikke,

i døgnet, hvor poserne skiftes. Typisk har de ca. ½-1 time heri-

det tror jeg ikke.” (Informant A).

mellem, som de kan bruge til at tage bad eller gå en tur (hvis de i
øvrigt har en pårørende, som er der i det tidsrum og kan gå med).

Han er ryger og savner en altan på afdelingen, til at gå ud på i

Kun til korte besøg på toilettet eller afhentning af mad til- lades

stedet for rygerummet. Han fortæller, at han ﬂere gange om

det patienter med dråbetæller at slukke den. Mange patienter

dagen med stort besvær åbner et af vinduerne og tager sig “et

ærgrer sig over, at de kun har den ene hånd fri, når de går med

par mundfulde frisk luft” men understreger, at det ikke er det

dropstativet, fordi det besværliggør afhentning

samme som at være udenfor. At det er sundt at komme ud i frisk

af mad og drikkevarer.

luft ligger dybt forankret hos de ﬂeste men- nesker. Synet af natur

En mandlig lægestuderende på ca. 40 år, som er indlagt pga. sin

menes at have en positiv indvirkning på indlagte patienter (Ulrich

kroniske tarmbetæn- delse, fortæller, at han bruger sin lægefa-

1984, 1991, Kaplan & Kaplan 1989). Derfor er det årsag til stor

glige indsigt til at aftale sig til længere pauser mellem indgiv-

frustration ikke at kunne komme udenfor, når man er indlagt.

elserne af den dråbedispenserede medicin. Det oplever han, at

Hvis patienterne heller ikke kan bevæge sig rundt i afdelingen,

lægerne respekterer, men sygeplejerskerne bliver irriterede og

opleves dette som en yderligere belastning. Ønsker om at

minder ham ofte om, at han bør tilslutte dråbetælleren.

komme udenfor er ikke krav, som patienter argumentere særligt
aktivt for. De ﬂeste patienter accepterer stiltiende, at de ikke har

Patienter forventes ofte at opføre sig venligt og taknemmeligt,

adgang til altan.

sygehuset er personalets – derfor opfører man sig som en gæst
(Foster & Anderson 1978, Album 1998). At bede om noget, man

Igen gælder, at forventningerne til de fysiske rammer generelt

kan se, ikke ﬁndes, som f.eks. en altan eller en nemmere måde

er lave, og at patienterne hurtigt tilpasser sig rummene, som de

at komme omkring i afdelingen med et dropstativ, det beder

er. Sygehuset er ofte opfattet som et sted, hvor man som patient

man ikke om, fordi risikoen for at ud- tale kritik af afdelingen – og

ikke selv kan påvirke omgivelserne og i høj grad er overladt til

dermed personalet – er latent (Album 1996, Fridell 1998).

de mu- ligheder og begrænsninger, der er (Thomas, Shattell &
Martin 2002).

Det anbefales, i så vid udstrækning som muligt at sikre patienter
nem, sikker og fri adgang til at komme udenfor. Hvis der gælder

Informant B derimod har været udenfor, fordi personalet sagde
til ham, at han skulle. Han oplevede det som hårdt og besværligt,
men når han ligger og kigger ud af vinduet fra sin seng fortæller
han, at han drømmer om at være på stranden med sine venner.
Senere under indlæggelsen, da han får det bedre, går han ofte
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særlige regler for afdelingen og/eller patienterne, skal

disse præsenteres tydeligt og forståeligt til alle patienter. Det

spændende og attraktiv at være ansat på: “Har man været på

anbefa- les ligeledes, at der udvikles teknisk udstyr, som fremmer

Afd.*, så kan man lidt af hvert”, sagde ﬂere. De mest selvhjulpne

patienternes mulighed for at bevæge sig frit og ubesværet i og

og især de kroniske tarmpatienter, som primært er indlagt, fordi

omkring afdelingen.

de skal have intravenøse dropbehandlinger, omtaler sjældent
sig selv som syge på samme måde som de øvrige og dårligere

7.12 JEG, OS OG DE ANDRE I RUMMET

patienter. Ofte har de været på afdelingen før og kender forløbet

– AT BETRAGTE ANDRE

og afdelingens rytme.
Som beskrevet i afsnit 7.7 orienterer patienterne sig om de

Patienterne på Afd.* har mange forskellige sygdomme og diag-

andre patienter ved bl.a. at iagttage dem. Informant G, som er

noser. To unge mænd me- ner, det er en fordel at have samme

indlagt for første gang og med samme sygdom som de to unge,

alder og sygdom:

fortæller:

“Men det er nok en fordel, at vi er ens; Det er rart at vi er ens, vi

“Ja, der var jo alt muligt. Ja, det er jo klart, at man så bruger

skal ikke skamme os”, siger den ene og den anden supplerer: “I

meget tid på at ﬁnde ud af, hvad de andre fejler. Så tænker man

stedet for at ligge ved siden af de, der er halvt bevidstløse”. Den

alligevel på – det kan man godt bruge en lille time på – når der

første siger også: “Man føler sig lidt som en pjækrøv, når man

er en, der går forbi: Hvad er der nu i den pose, han render rundt

ser, hvordan de andre ser ud (…). Hver gang der komme en ind,

med. Hvad er det dog? Man kan jo ikke tillade sig at spørge. Men

tænker man: Hvad kan det blive til (…). At være på en afdeling,

så er man jo klog nok, at man venter til stuegang, for så hører vi

der også har akutte patienter og meget dårlige patienter sætter

det jo”(Informant G).

tingene i perspektiv”, slutter den anden.
Mange af patienterne hører, hvordan personalet tiltaler medPatienterne kategoriserer hinanden og har også en kategori,

patienterne, og især mis- brugerne af alkohol og/eller medicin

hvori de placerer sig selv. Ordet “kategori” bruges faktisk direkte

udpeges ved personalets måde at tale til dem på. Informant B,

af en del patienter i omtalen af hinanden. De overordnede er

som har været i afdelingen længe og har set mange medpatien-

“alkoholikerne”/ “drankulinerne”, “narkomanerne”, “araberen”/

ter, fortæller:

“en mørk en”. “Paracetamolerne”, er et navn personalet bruger til
deres interne omtale af de pa- tienter, der havde taget en over-

“Jeg ﬁk at vide, at næsten over halvdelen af dem, der er her, det

dosis Paracetamol og er indlagt for at modtage modgift og evt.

er faktisk på grund af problemer med alkohol. Det synes jeg er

psykologhjælp. “De gamle”, “de rigtig syge”/ “de meget dårlige”

sådan lidt mærkeligt, at de skal herind sammen med, altså ikke

er også en kategori, og så er der “os andre”, som i Afd.* typisk er

almindelige mennesker, men måske kunne de komme et andet

de kroniske tarmpatienter og andre, som

sted hen, hvor de så kunne (…) komme af med deres problem i
stedet for.”
“Jamen, jeg synes bare, at man kan se, hvem det er, der har haft
problemer med det. Jeg synes bare, de er anderledes. Jamen
også tøjet og sådan noget. Der er mange, der alligevel har deres
eget tøj på herude og der kan man godt se det. Det synes jeg
godt, man kan”.
“Ja, de går lidt mere hårdt på dem, synes jeg, sådan med
spørgsmål og sådan noget. De er lidt mere hårde ved dem, synes
jeg, sådan ved stuegang og sådan noget” (Informant B).

30. Patienten i sengen ved vasken er lige udskrevet

Informant G lagde også mærke til sine medpatienter, og den
er indlagt uden synligt livsstilsproblem. Der er store forskelle mel-

måde de blev behandlet af personalet på:

lem patienterne, både i relation til diagnoser, alder, socioøkonomiske vilkår osv. Personalet fremhævede ofte denne variation
blandt patienterne som noget af det, der gjorde afdelingen
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“Men der var jo ﬂere, vi vidste, der var stemplet jo, både unge og

“Man kan godt få det lidt dårligt med sådan at høre om, at hun

gamle. Det var sådan set spørgsmålet, hvor lang tid at der gik, så

falder om og sådan, og så bliver man lidt bange selv, hvad der

stod systemet sådan set af, og det kunne du

egentligt foregår… og der er det sådan lidt uhyg- geligt at være

jo mærke. Der havde jeg så en medpatient på et tidspunkt, der

omgivet at syge mennesker, det er lidt uhyggeligt at se på”

sådan set var stemplet på den der måde, at han hverken ﬁk taget

(Informant D).

temperatur eller noget, eller tog sine piller. (…) Der vidste du jo
sådan set godt, at når de først – altså på deres ligegyldighed,

En lægestuderende patient med kronisk tarmlidelse mener, “som

når han ﬁk at vide, at nu skulle han altså opføre sig ordentligt og

patient kan man jo godt tænke, at de ikke hører til her, men som

passe på sit liv og det ene og det andet. De gav ham ikke andet

læge synes jeg jo, at det er godt nok, det er bare problematisk, at

end medicin, og de sørgede ikke for andet, at de satte det og så

de blandes på stuerne” og foreslår “tarmene i den ene ende og

gik de igen. Så ved du ligesom godt, hvad klokken, den er slået.

de andre i den anden”.

Så tænker du, så må du hellere tage din medicin, så ikke de tager
den også om lidt (griner)” (Informant G).
Informant C fortæller, at det var hendes pårørende, som
bemærkede de mange forskellige typer patienter, herunder
alkoholikerne:
“Og de generer jo som regel ikke. Nogen kan være stik umulige,
men (…) de er jo også patienter (…). Men, nej, vi skal være her
alle sammen (griner), også dem, der er hårde ved dem selv, men
jeg blev chokeret over at se det og jeg troede egentligt de lå for
sig selv et andet sted, dem, der havde lige præcis de problemer.
Fordi det er jo ikke kun en fysisk sygdom de har (…) både panodilerne og måske dem, der har alkoholproblemer, men spørgsmålet
er, om (…) det er håbløst (…).”

31. Foto fra ikke-ryger opholdsrum- met, hvor billedet er taget med ryggen til vinduet.

“Man kan i hvert fald godt se dem, der er rigtig hårde ved sig slev.

Patienterne udtrykker udover medlidenhed med de andre

Det skinner jo igennem både på deres udseende, altså de ser

patienter også bekymring på egne vegne, hvis de selv en dag

noget usoigneret ud, ikke også. (…). Typisk når de er usoigneret,

skulle blive rigtig dårlige, ligesom de ældre og fysisk immobile og

men også nogle gange farven (ansigtskuløren, red.), man kan se,

psykisk uligevægtige patienter, de ser omkring sig. Informant E lå

at den der lever, den har det bestemt ikke ret godt. (…) Måske lidt

på et tids- punkt på stue med en ældre, dement kvinde, som ikke

i øjnene og deres væremåde også, de er måske lidt grove i deres

kunne ret meget selv:

væremåde også, deres udtalelser og jamen, skal jo ind og ryge
hele tiden også, det følger jo mange gange med” (Informant C).

“Hun trak i snoren (…), men der kom ikke nogen. Men altså
en ting det var, at de blev ved med at udsætte alle hendes

Flere patienter mener bl.a. ikke, at alkoholikerne hører til i af-

undersøgelser, fordi hun kunne ikke selv (…) og det synes jeg var

delingen. Informant E synes, at hendes humør bliver påvirket:

uretfærdigt.
Jeg var så heldig, at jeg kom jo til noget hurtigere, fordi jeg kan

“Det er lidt deprimerende, synes jeg, for jeg bliver jo blandet

sige det (…), men hende her, hun blev jo ved med at (blive, red.)

med dem. (…) – det er jo ikke opmuntrende at se på” (Informant

udsat og hun kastede op og gjorde ved, du ved. Det var trist at

E).

se på, og det tænkte jeg nemlig på (…), sådan et gammelt menneske, hun kan ikke selv sige… og det tror jeg, det er sygehuset,

Den unge informant D opholder sig mest på sin enestue sammen

sådan de udsætter bare nogle og så tager de bare dem, der råber

med sin bedstemor og taler derfor næsten ikke med de andre

højest… det tror jeg” (Informant E).

patienter:
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turen er dermed både en scene og en isce- nesætter. Centralt er
dog, at de primære mekanismer er dem, der udspiller sig mellem
individerne. Eller sagt med andre ord, så handler det mindst om
rum og mest om den kultur, der udfolder sig i rummene.
Denne sammenhæng er væsentlig at kombinere i aspekter
omkring hvilke patienter, der er indlagte sammen. I Afd.* er
aldersspredningen forholdsvis høj, der er både akut ind- lagte
og meget dårlige patienter og langtidsindlagte, som næsten ikke
kræver nogen pleje end indgivelse af medicin og de undersøgelser, de skal gennemgå. Samtidig er
diagnosegruppen meget blandet, hvor årsagerne til de enkelte
patienters sygdomme er meget forskellige. Nogle patienter har
32. Samme rum som foto 31

drukket et langt liv, andre har forsøgt selvmord og ﬂere har
uden påviselig årsag fået en mere eller mindre kronisk sygdom.

Informant G og H har prøvet at få udleveret forkert medicin og

Denne store differentiering mellem patienterne bliver meget

H, som tillige er diabetiker, ﬁk målt sit blodsukker ﬂere gange i

tydelig på ﬂersengsstuerne, og når de fysiske rammer ikke giver

døgnet og han blev efterhånden meget bekymret. Han synes

meget plads til at den enkelte kan skærme eller få skærmet sit

nemlig, at personalet havde svært ved at håndtere hans diabetes,

personlige rum. Forskellene eksponeres tydeligt og dermed også

på en måde han kunne føle sig tryg ved. Tit reagerede de, efter

risikoen for at nogle patienter udstilles på bekostning af de andre.

hans mening, ikke på lave blodsukkervær- dier og han syntes kan

Mange patienter bekymrer sig om de andre og dårligere pati-

skulle diskutere sin diæt ofte med personalet. Om episoderne

enter. Især når de ser, at andre med samme diagnose, som dem

med blodsukkeret fortæller han:

selv, har det dårligt.

“Og det synes jeg sådan set er slemt, og det har jeg tænkt på

At iagttage hvordan andre patienter behandles og tiltales af

mange gange, ved at jeg lå derude, altså, nu kunne jeg sige til og

personalet har en stærk påvirkning af patienternes oplevelse

fra og brokke mig og sige fra, og gjorde det også ind i mellem.

af tryghed og den generelle fornemmelse af til- fredshed med

Men der var sgu dem, der ikke kunne! Hvad med dem?! Og sådan

afdelingen.

en, dem er der jo ﬂere af jo, der var så ringe; De er sgu på Herrens Mark29 sådan et sted, hvis de ikke har mere hånd i hanke”

Den sidste anbefaling er derfor, at sygehusarkitektur og indret-

(Informant H).

ning af en sengeafde- ling er opmærksom på, til hvilken patientgruppe der bygges eller indrettes. Derfor bør sygehusejerne for-

At kategorisere sine omgivelser er noget alment menneskeligt

holde sig kritisk til, om afdelingens rum er egnede til de enkelte

(Douglas 1986). At iagt- tage andre patienter i afdelingen er

pa- tientgrupper. Forskelligheder, der ikke kun er diagnoseafhæn-

noget, de ﬂeste patienter gør. Det er en grundlæg- gende måde

gige, men i høj grad er individuelle og personlige.

at tilpasse sin egen adfærd og aﬂære afdelingens normer og

Hvis mange forskellige patienter skal være på samme afdeling,

regler (Goffman 2001, Album 1996). Det handler i høj grad om

skal der være mulighed for, at patienterne kan skærme sig selv,

at ﬁnde ud af, hvordan man som patient forventes at opføre sig

hvis de ønsker dette, eller at personalet kan skærme dem, der

og det handler om at tilpasse sig rollen som patient (Foster &

i modsat fald uetisk udstilles for andres blikke med risiko for

Anderson 1978). Derfor er det ikke ligegyldigt, om patienter

sociale spændinger, angst og utryghed.

fejler det samme – eller de, som tilfældet er på Afd.*, er meget
forskellige. En meget blandet patientkultur gør det vanskeligere
for den enkelte patient at orienterer sig. Hvis pladsen også er
trang i afdelingen, som den er på Afd.*, så eksponeres forskelle
yderligere, og kontrasterne kan opleves voldsomme.
Den måde, hvorpå rummene og arkitekturen er skabt og indrettet
betinger disse me- kanismers udfoldelsesmuligheder. Arkitek-
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Der er to formål med specialet. Det ene at formulere anbefalinger til fremtidens syge- husbyggeri. Det er gjort i afslutningen af
hvert af de ti udvalgte analysetemaer (afsnit 7). Derfor vil dette
kapitel koncentrere sig om at sammenfatte svaret på “hvordan
patienter oplever rum og indretning på en dansk somatisk sengeafdeling”.
Selvom patienter ikke udtrykker det direkte, så er det ikke ensbetydende med, at rum og arkitektur på et sygehus ikke har nogen
betydning for dem. Tværtimod. Måden, et sygehus er bygget og
indrettet på, sætter rammerne for de kulturelle spillerregler30,
der gør sig gæl- dende på bl.a. en sengeafdeling. Patienten, der
er indlagt, beﬁnder sig både i en anden kultur og i en anden
rolle, end de ﬂeste er vant til. Fortolkning heraf sker bl.a. ved at
orientere sig i rummet – dets udseende og dets indhold. Det er
en stor udfordring. Patienten er gæst i personalets hus, og en
gæst kritiserer ikke. Men når det så er sagt, er det vigtigt at under- strege, at det ikke hermed er ligegyldigt, hvordan arkitektur
og rum er på et sygehus.
Tværtimod er den centrale pointe, at netop fordi patientrollen betinger patientens ople- velse af sygehusets kultur og
tilpasning hertil – eller forsøg herpå, er det vigtigt at understrege
vigtigheden af en dybere forståelse af relationerne mellem
sygehusarkitektur, og måden patienter oplever sig selv og sine
omgivelser på.
Denne sammenhæng er ofte svær at få øje på. Oplevelsen er
individuel, og betinget af, hvem patienten er, hvilken sygdom
vedkommende har, tidligere erfaringer som indlagt, overblik over
aktuel indlæggelse, indlæggelseslængde, udsigt til udskrivelse,
socialt sam- vær i afdelingen med andre patienter, kontakt og
kommunikation med personalet osv. Alt sammen variabler som er
væsentlige at inddrage i vurderingen af patientens oplevelser i
og med sygehusets bygninger.
For at få frem, hvordan patienter oplever rum og indretning på en
sengeafdeling, er det derfor afgørende at fokusere på metoder,
der beskriver, hvad og hvordan patienter til- lægger omgivelserne
på et sygehus betydning. Disse udsagn skal ses og vurderes i den
kulturelle kontekst, som de er en del af. Man skal både høre, hvad
patienter siger, og man skal se, hvad de gør. Man skal først og
fremmest lytte og ikke kun spørge.
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disse forankres tættere til ambitio- nerne om at sikre sammenhængende og kvalitetsmæssigt optimale indlæggelsesforløb.

Filosoffen, Kari Martinsen, mener, at sygehusets arkitektur og
rum kan give patienter skamfulde oplevelser, og derfor bør tages

Specialet kan forhåbentlig sætte en debat i gang.

langt mere alvorligt, end tilfældet er i dag (Martinsen 2001,
2002). Om det er skam, der som følelse eller oplevelse er på spil,

Der er i al fald empirisk materiale nok til at sætte andre temaer

har det ikke været specialets formål at undersøge. Afsættet er

i spil. Antropologien kan aldrig blive færdig med at spørge og

primært et ﬁlosoﬁsk, termino- logisk anliggende.

provokere. I dette speciale har den hermeneutiske cirkel taget et
par galaktiske ture, nogen gange langsomt og trægt, andre gange

Dog peger resultaterne på, at rummene har en væsentlig

hurtigt og let. Filosoffen Umberto Eco, som i øvrigt også har

indﬂydelse på patienternes selvopfattelse og håndtering af rollen

spændende og relevante tanker om rum og arkitektur, siger:

som syg og indlagt. Det er fundet, at oplevelserne af rummene er
betinget af oplevelserne i rummene.

“At skrive speciale vil sige at have det sjovt, og det er med et
speciale som med grise, man kasserer ikke noget af det” (Eco

Disse oplevelser er både individuelle, samt et resultat af den

1997:211).

kulturelle sammenhæng patienten indgår i. Derfor giver kombinationen af fænomenologisk teori og kulturanalyse mulighed for

En af specialets informanter sagde til mig på et tidspunkt:

både indsigt i patientens perspektiv og de mere generelle træk
og tendenser omkring aspekter vedrørende indlagte patienters

“Jeg havde ikke noget imod det og har heller ikke de store gener

vilkår og påvirkninger.

af det, faktisk (…) Jeg tror, at når det her er overstået, vil jeg se
tilbage på det, som en spændende tid” (Informant H).

Sagt med andre ord, så viser specialet, at man ikke kommer udenom at spørge patien- terne selv, hvordan det opleves at være i
sygehusets rum. Det kan ingen andre end patienterne selv svare
på. Men specialet viser også, at patienter ikke er ens og derfor
ikke oplever ens.
Geertz har sagt (1973), at man ikke ﬁnder verden på bunden af
en tekop, hvorfor et fæ- nomenologisk studie om sygehusarkitektur ikke er udtryk for generelle patientoplevel- ser i alle slags
sygehuse. Det vil altid være kontekstafhængigt – eller som Hastrup med henvisning til netop Geertz har sagt, at ﬁgur og grund
skal ses i sammenhæng (Hastrup 2003). Derfor kan der alligevel
godt være grundlæggende epistemiologiske problemstil- linger
og vurderinger på spil i materialet, som siger noget om det store
i det små. Et væ- sentligt perspektiv er at være opmærksom på,
at sygehuset som institution står i relation til det omkringliggende
samfund, og dette virker ind på institutionen og ændrer dets
form og indhold (Jönsson 1998). Mekanismen er formentligt dobbelt, forstået således, at sygehuset også virker ud på samfundet
og er med til at forme den kultur, det er en del af. Derfor bør der
forskes mere i emnet, og metoderne bør være til stadig debat.
Antropologi er primært en videnskab, der rafﬁnerer debatter, har
Geertz sagt (1973). Debatten skal som et af sine overordnede
formål have at sætte arkitektur i sundhedsvæs- net ind i en etisk
og politisk kontekst, som fremmer tiltag, der i højere grad kan
medvirke til at sikre patienters fysiske vilkår og rammer, samt at
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Jeg er helt enig og glæder mig til at tage Eco’s opfordring op.
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BILAG 1

ønskede hun generelt mere ro på hospitalet, og ikke alle de
klaprende hæle og stressede mennesker.

MILJØET PÅ OUH – BRUDSTYKKER AF DIALOGEN FRA PATIENTENS
DAG

Under paneldebatten med Områdeledelsen fortalte områdedirektør Jens–Otto S. Jeppesen som en kommentar til Bodil

De følgende udsagn er brudstykker fra gæsternes kommentarer

Udsens forslag, at der på intensiv afdeling allerede benyttes

til personale og til otte journaliststuderende på Patientens Dag

afslappende lydeffekter.

den 14. september 2003 på Odense Universitetshospital. De
fysiske rammer var ikke det område, der optog gæsterne mest.

Flere af dagens gæster ønsker at kende lidt til den store hospi-

Dagens kommentarer drejede sig hovedsageligt om følgende

talsverden på forhånd. En 73–årig fynbo vil gerne vide noget om

emner:

stedet inden indlæggelsen. Han vil også gerne have bedre informationer om, hvor han skal hen, og hvordan man ﬁnder rundt.

• God tid er en forudsætning for tryghed

Det har et søskendepar, der skal besøge bedstemoderen, også

• Ønsket om god dialog og grundig information

problemer med, så de efterlyser bedre skiltning på OUH.

• Ønsket om ikke at møde for mange forskellige læger
• Respekt og ligeværdighed mellem patient og læge, samtidig

En gravid kvinde på 27 år roser en rundvisningsdag, hun har haft

med at lægen er eksper- ten, der skal tage ansvaret.

på OUH. Hun oplevede,

MILJØET PÅ HOSPITALET De fysiske rammer

at det gjorde hende mere tryg at vide lidt om stedet. I samme

Flere gæster fremhæver de fysiske rammer på de mindre syge-

boldgade er dette udsagn

huse som værende mere

fra en kvindelig lærer, der kommer med en opfordring:
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behagelige og trygge end på et stort hospital som OUH. En patient drog sammenligninger mellem Middelfart Sygehus OUH og

“De kunne godt lave nogle ugentlige rundvisninger herude for

Odense Universitetshospital, og hendes præferencer var tydelige.

børn og voksne, så man bedre kan vænne sig til, hvad det er for

Hun foretrak det mindre sygehus frem for det store hospital,

en verden” Kvinde 36 år.

både på grund af trygheden ved et mindre sted, men også på
grund af rengøringen:

En anden siger:

“På Middelfart Sygehus er der altid pænt og rent. Sådan er det

“Gør lidt mere ud af, at børn og andre får et mere naturligt

ikke i Odense – her er ganske enkelt møgbeskidt. Det er blevet

forhold til hospitalet … så der ikke lugter så meget af hospital

for stort og for stresset. Jeg føler ikke, der er tid nok til den

her” Kvinde 53 år.

enkelte patient” 42–årig kvinde.
En pårørende fortæller om, hvordan de fysiske rammer på“Som patient ser man alt for mange læger. Der er for mange

virkede hans far under indlæggelsen:

involverede, og desværre også mange ansatte, der fralægger sig
ansvar. Jeg ville som patient klart foretrække hospitalet i Mid-

“Der gik nogen tid, før de fandt ud af, hvor de skulle ligge ham, da

delfart frem for i Odense” Kvinde 55 år.

han blev modtaget. Og så kom han til at ligge overfor en mand på
sin stue, der døde af nedsat lungefunktion. Det var det eneste,

De fysiske rammer bliver nævnt af ﬂere som værende en vigtig

min far han frygtede, det var hans store skræk. Det med sygdom-

del af trygheden under en indlæggelse. I stil med Bodil Udsen

men kunne han nogenlunde forholde sig til. Men han frygtede

ønsker ﬂere af dagens gæster mere farve på væggene og ﬂere

at komme til at ligge overfor en person med vejrtrækningsprob-

malerier og fotos til at dæmme op for den kolde hospitalsstemn-

lemer, og det var det, der skete. Han kunne ligge og se ham i

ing. Skuespilleren foreslog tillige hospitalet, at de kunne have ud-

øjnene, og hele tiden høre hans gispen efter vejret. Han følte

stillinger i loftet, f.eks. i form af malerier eller uroer. Hun mente,

nærmest, at han holdt ham i hånden hele vejen”.

at de sengeliggende patienter ville nyde at blive underholdt,
mens de blev transporteret rundt på gangene. Et andet af Bodil
Udsens enkle forslag var bag- grundstoner i form af fuglekvidder,
træernes susen eller bølgebrus. Dette ville holde hu- møret oppe
hos patienterne, og distrahere dem fra deres situation. Endvidere
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Atmosfære
Det er ikke kun manglen på rengøring eller de hvide vægge, der

Kontinuitet og sammenhæng under indlæggelsen

kan være frustrerende for patienterne. Til tider kan de patienter,

Den fysiske placering er ligeledes væsentlig for patientens

man deler stue med, være et stort irritationsmo- ment. I hvert

oplevelse af kontinuitet og sammenhæng. Patienterne vil ikke

fald ifølge en respondent, der i forbindelse med en indlæggelse

ﬂyttes for meget rundt, hverken internt på afsnittet eller til andre

var alt andet end tilfreds med sine muslimske stuekammerater:

afdelinger. Hvis patienten skal ﬂytte stue, betyder det meget,
at personalet er ﬂeksibelt og ﬂytter med patienten, og dermed

“Man bør skille muslimer og danske patienter fra hinanden. Der

sørger for at overgangen til en anden personalegruppe sker

er for stor kulturforskel til at vi kan dele stue” Mand 67 år.

gradvist.

Respondenten fandt det specielt frustrerende, at de to muslimske patienter, han delte stue med, havde et stort antal
besøgende. Et andet stort irritationsmoment var, at nogle af
gæsterne tilsyneladende havde medbragt et gasblus og en pande,
der skulle bruges til fremstilling af pandekager. Ifølge denne
respondent kan stemningen på en hospitalsstue altså godt blive
en anelse for hjemlig og familiær.
Men en af de yngre respondenter er af en helt anden holdning.
Han har aldrig været indlagt på OUH – men han ved godt, hvad
han forventer, hvis det en dag skulle ske.
“Jeg vil kunne føle mig så meget “hjemme” som muligt. Stemningen skal absolut ikke være for hospitalsagtig. Jeg vil have farver
på væggene og godt humør” Mand 16 år.
En anden af dagens gæster roser netop atmosfæren på OUH:
“Det er et venligt og åbent sted at komme, hvor man kan komme
lige ind fra gaden uden af følge angst. Og sådan skal det da blive
ved med at være. Patientens Dag er også et eksempel på dette”
51–årig mand.
En ung kvinde, der har været indlagt med en blodprop, har dette
forslag til forbedringer af miljøet:
“Lav en ungdomsafdeling, så man som ung ikke skal ligge sammen med skinddøde”
20–årig kvinde.
Dialog og medinddragelse
De fysiske rammer blev også nævnt som en vigtig del af dialogen
mellem personale og patienter. Flere af dagens gæster talte
med personalet på standene om, at dialog og medinddragelse
kræver gode fysiske rammer i form af et uforstyrret lokale til
patienten og personalet. Der skal ligeledes afsættes god tid til at
samtale, og de sundhedsprofes- sionelles sprogbrug skal tilpasses
patienten.
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BILAG 2 (1/3)
NOTAT OM ANLÆGSINVESTERINGER INDEN FOR SYGEHUSVÆSENET I FYN AMT – I PERIODEN 1995 TIL 2003
Fyns Amt
Bygningsafdelingen
Moh – 17-06-2004

BILAG 2 (2/3)
2. OVERSIGT OVER AFHOLDTE ANLÆGSUDGIFTER I PERIODEN
1995 TIL 2003 – I PRISNIVEAU 2002
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BILAG 2 (3/3)

Generelt er det min opfattelse, at der er et efterslæb på investeringer i bygningerne inden for det fynske sygehusvæsen. Mit bud på investeringsbehovet de kommende 10 år er derfor, at anlægs- investeringerne bør ligger på 3% til 3,5% svarende til mellem 95 og 115 mio. kr. om året.

BILAG 3
”PATIENTEN OG RUMMET” – hvad betyder det, og hvad kan vi bruge det til?
• Specialeopgave på scient. San.
• Færdig til september
• Vejleder er lektor, antropolog Beth Elverdam, IST/SDU.
• I kan overvære eksamen
• I kan læse specialet bagefter
• Fylder ca. 80 sider
• Empiri hentes på afdelingen, områdeledelsen, afdelingsledelsen, afdelingssygeplejer- sken og jer (forhåbentligt) og Datatilsynet
• Observatør i april og maj på skiftende tidspunkter.
• Hermeneutisk-fænomenologisk.
• Er kun dér, hvor jeg ikke forstyrrer.
• Snakker med patienter og pårørende.
• Snakker med jer.
• Tager notater.
• Tager fotos.
• Laver interviews med ca. 4 patienter under og efter indlæggelsen.
• Bruger papir, pc og båndoptager.
• Har prøvet det før på NN Sygehus!

• I skal bare lade om ingenting
• I skal bare spørge og kommentere
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BILAG 4
INTERVIEWGUIDE
• Hvorfor er du indlagt
• Hvor længe har du været indlagt
• Hvor har du ellers været indlagt

• Fortæl mig om afdelingen
• Beskriv hvordan her ser ud
– indretningen af afdelingen
– den stue, hvor du er indlagt
– bade- og toiletforholdene
– opholdsfaciliteterne

• Hvad synes du om gangen
• Beskriv en dag i afdelingen
• Hvordan foregår stuegang
• Hvordan er din kontakt med personalet
• Kommer du udenfor
• Bespisningen
• Natten
• Hvor i afdelingen er det bedst at være
• Hvor i afdelingen er det værst at være

• Hvordan bor du selv
• Hvad savner du ved hjemmet, når du er indlagt
• Hvordan er det at have besøgende

• Hvad kan man ellers kalde (metafor) et sygehus
• Hvordan skulle et sygehus i fremtiden helst se ud
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NOTER

8

Jf. Lov om sygeplejersker kap.3, § 6, Forvaltningsloven kap. 8 §

27 og Lov om patienters retsstilling kap. 5, § 23.
1

I form af afstand til undersøgelses- og behandlingsrum, røngten,

operationsrum, laboratorier etc.

9

Som ikke-antropolog har dette været en stor udfordring og et

godt udgangspunkt for gode diskus- sioner med vejleder.
2

3

Bl.a. Medline, Sociological Abstract, PsykInfo, Web of Science.
På dansk 1997 og udkom første gang på tysk i 1950.

11

Udkom på fransk i 1945 og på dansk i 1994.

12

Citatet er fra ”Klinikkens Fødsel” og derfor i den fase af sit

Architect*, sign, environment*, health, rehabilitation, patient,

hospital, ward*

4

10

Jeg har søgt: Sociological Abstracts, Web of Science på søgeor-

dene architecture and hospital og ﬁk hhv. 1 og 302 poster. Hvis

forfatterskab, hvor han koncentrerer sig om magt som subjektpåvirkende og subjektskabende (Heede 2002)

jeg søgte Web of Science på ordene architecture and rehabilitation ﬁk jeg poster. Ingen var antropologiske studier med relevans

13

Aﬂæse andres kropssprog og fysiske handlinger – mime efter

Record, The Architectural Review og The AIA Journal ﬁk jeg hhv.

14

Hos Martinsen afhænger rummets påvirkning af lyde af tiden i

70, 14 og 24 artikler på søgeordene hospital; langt overvejende

rummet. Tiden i rummet udspænder sig i et kontinuum mellem

er det artikler, der præsenterer nyt byggeri – ikke valideret

hastig og langsom, skriver hun (Martinsen 2002). Dette er en

byggeri. Kun Architectural Review 2002, marts har sygehuse som

dimension, jeg har valgt helt at afholde dette speciale fra.

for mit projekt. Blandt de elektroniske tids- skrifter: Architectural

tema og Merkels artikel i Architectural Record 2003, marts s.11
argumenterer for evidensbaseret sygehusbyggeri. Søger jeg efter

15

Opfattelse af temperatur.

poster. De danske arkitekturtidskrif- ter har ingen elektroniske

16

Geertz henviser i sin bog til Gilbert Ryle, fra hvem han låner

søgedatabase og har ikke endnu lavet et temanummer om

begrebet.

artikler på ordene architecture and communication fås ingen

emnet. Jeg har også søgt i Den Danske Forskningsdatabase på ordene hospital environment (0 post), hospital ward and patients (0

17

post), architecture and rehabilitation (0 post) og architecture and

terne opfordres til at skrive kommen- tarer til afdelingen om

hospitals, som gav 3 poster, hvoraf to af dem var energiprojekter,

opholdet. Disse kan skrives anonymt og aﬂeveres i en særlig post-

og det sidste var et tagkonstruktionsprojekt.

kasse på alle afdelingerne. Afdelingerne læser disse og hænger

Hele sygehuset udleverer en ”Ris og Ros” folder, hvor patien-

dem på vagtstuens opslagstavle. Kun i tilfælde af konkrete
5

Det kan derfor undre, at de bygningsmæssige aspekter omkring

patientklager videresendes ”Ris og Ros”- folderen til afdelingsle-

patientforløb tilsyneladende ikke er ble- vet inddraget i den

delsen i form af oversygeple- jersken og den administrerende

seneste landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (Am-

overlæge.

terne, HS & Sundheds- ministeriet 2000) og at ”Patientens møde
med sundhedsvæsnet” og de 20 anbefalinger, der er lavet hertil

18

(Amtsrådsforeningen et al. 2003) heller ikke eksplicit nævner

oplevede denne forskningsstrategi som bl.a. uetisk. I 1951-52

betydningen af de fysiske rammer.

gennemførte han et nyt feltarbejde, hvor hans identitet var

Caudill fortrød et feltarbejde i 1950 som anonym, fordi han

kendt.
6

Det har ikke ved henvendelse til Danmarks Statistik været

muligt at få oplyst antallet af genindlæg- gelser pr. år.
7

Opslaget fortalte om projektet, og hvordan jeg ville arbejde i

afdelingen. Tavshedspligt og patienter- nes ret til at sige min tilstedeværelse fra blev præciseret. Desværre er ﬁlen med opslaget
bortkommet.
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19

Fordelt mellem 16 sider ved det korteste og 32 sider ved det

længste.

27

Menighedsrådene vejledes i at ethvert menighedsråd skal

fastsætte lokale vedtægter, som opfylder minimumkravene jf.
Kgl. anordning af 20. april 1953 (Kirkeministeriet 2004).

20

Undervejs i skriveprocessen har fotograﬁerne været hængt

op på væggen bag mig, og mens jeg lavede domæneanalysen af

28

Indgivelse af medicin via en blodåre ved håndleddet.

29

Netop denne udtalelse gav inspiration til specialets titel.

30

Geertz ville nok sige dannelser af webs.

interview og feltnoter, stod jeg praktisk taget ved et bord overfor
fotogra- ﬁerne. Alle fotograﬁerne blev derefter også domæneanalyseret, og ud af de 110 udvalgte jeg 41, som igen under
analyseprocessen ﬁk en synlig rolle sammen med citater og noter.
21

Han skrev den kort før sin død.

22

Jeg kontaktede Datatilsynet og ﬁk telefonisk vejledning om,

at der til mit projekt – såfremt jeg ville tage fotos af individer –
skulle udformes en skriftlig samtykkeerklæring om disses frivillige
deltagelse
23

Beregningen er foretaget ved at addere arealerne af de rum i

afdelingen, hvor patienterne havde daglig og uhindret adgang
divideret med antallet af normerede sengepladser.
24

I informationsmateriale til nyansat plejepersonale beskriver

afdelingen sit menneskesyn som baseret på et helhedssyn, der
også omfatter ”de omgivelser, mennesket beﬁnder sig i”, og
hvormed der sker
”en gensidig påvirkning”. Mødet med patienten skal være
præget af ligeværd og ”menneskets tanker, følelser, meninger og
normer skal accepteres og respekteres”. Plejepersonalet må ikke
optræde ”bed- revidende eller fordømmende”, eller påtvinge
patienterne eget livssyn. Sammen med patienten og/el- ler
dennes pårørende skal patienternes ressourcer identiﬁceres og
styrkes, så mulighed for valg kan gives. Afdelingen har forskellige
udviklings- og kvalitetsprojekter for plejen i gang og arbejder
hermed i forskellige grupper om f.eks. ernæring, smertebehandling, sårpleje, dokumentation og standarder i
plejen, samtaler med alkoholikere, empowerment, målrevision, revision af menneskesyn og evidensba- seret sygepleje.
Afdelingen er også praktiksted for både sygeplejestuderende og
social- og sundheds- assistenter, ligesom lægestuderende og
turnuskandidater er tilknyttet.
25

At-vejledning A.1.11 præciserer regler og minimum afstandsk-

rav (Arbejdstilsynet 2004)
26

Arealkrav til svinebesætninger reguleres af Lov nr. 404 af 26.

juni 1998 og Bekendtgørelse 323 af 6. maj 2003 (Fødevarestyrelsen 2004).
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