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Sammendrag 
Tidligere undersøkelser konkluderer med at leger og helsepersonell rangerer sykdommer etter 

prestisje. Med andre ord mener de at noen sykdommer har høyere anseelse enn andre. Denne 

oppgaven tar utgangspunkt i disse funnene, men søker å videreutvikle prestisjebegrepet ved å 

sette det i forbindelse med helseansattes fortellinger om sin egen arbeidssituasjon. Det handler 

om å se på hvordan hierarkiske vurderinger av sykdom kan komme til uttrykk i konkrete 

sammenhenger. 

 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i sykdommen hjerneslag, slik den fremtrer for ansatte på en 

sykehjemsavdeling. Målet med oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom hierarkiske 

vurderinger av sykdommen, og ulike kontekster, situasjoner og relasjoner som sykdommen 

inngår i. Med en samlebetegnelse kalles kontekster, situasjoner og relasjoner for 

sykdomsomgivelser. 

 

12 ansatte på en rehabiliteringsavdeling som er en del av et sykehjem har deltatt i studien. 

Analysen tar utgangspunkt i semistrukturerte intervjuer på rundt én time hver. De ansatte 

tilhører ulike helseprofesjoner, men vekten ligger på erfaringene til hjelpepleiere og 

pleieassistenter. Gjennom fortolkning sammenfattes ulike typer av vurderinger som de ansatte 

gjør på avdelingen. Det dreier seg om vurderinger av en rekke forhold, så som avdelingens 

status, relasjoner mellom ansatte, og konkret arbeid med sykdommen. Et sentralt analytisk 

spørsmål som stilles til alle vurderingene er: Hvis noe er høyt vurdert, hva er da motsatsen? I 

oppgaven pekes det så på hvordan disse hierarkiske vurderingene til sammen danner 

hierarkier av sykdomsomgivelser. 

 

I oppgaven opereres det med to sentrale analytiske dimensjoner, som til sammen danner 

grunnlag for en konstruksjon av disse hierarkiene. Den ene av de to aksene kalles den 

symbolske dimensjonen. Den tar utgangspunkt i symbolske forskjeller på avdelingen, og disse 

forskjellene er i hovedsak knyttet til hvor sykdommen behandles, og av hvem. Den andre 

aksen knytter seg mer til det konkrete arbeidet med sykdommen, og kalles derfor den 

operative aksen. Det argumenteres for at en høyt plassert sykdomsomgivelse gir en høy 

vurdering av sykdommen, mens en lavt plassert sykdomsomgivelse gir en lav vurdering av 

sykdommen. Avslutningsvis knyttes funnene an til en diskusjon av prestisjebegrepet.     
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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 
Denne oppgaven retter oppmerksomheten mot sammenhengen mellom sykdom og prestisje. 

Utgangspunktet er undersøkelser gjennomført av Dag Album. Undersøkelsene hans har 

konkludert med at leger og helsepersonell rangerer sykdommer basert på anseelse. I tillegg 

inneholder disse artiklene enkle rangeringer av 38 ulike sykdommer etter prestisje, basert på 

surveyundersøkelser gjennomført blant leger og annet personale i helsevesenet. Hjerteinfarkt 

regnes som den mest prestisjefylte sykdommen, mens fibromyalgi anses å være den minst 

prestisjefylte.  I undersøkelsene lanseres også en del tentative forklaringer på hva som bidrar 

til eller konstituerer sykdommers prestisje. Sykdommen i seg selv og dens typiske forløp 

lanseres som en type forklaring. Den typiske behandlingsmåten lanseres som en annen. I 

tillegg kan egenskaper ved sykdommens typiske pasient være utslagsgivende (Album 1991, 

Album og Westin 2008).  

 

Oppgavens skrives som del av et forskningsprosjekt som har til hensikt å videreutvikle disse 

funnene, og problemstillingen min ligger nært opp til det som er det overordnede prosjektets 

hovedproblemstilling. I prosjektet, som kalles ”Disease prestige and informal priority setting”, 

og som ledes av Dag Album, er målet å finne ut hvordan sykdommers prestisje konstitueres 

og holdes ved like. I prosjektet ønsker man å bevege seg videre fra konstateringen av at 

sykdommer rangeres etter prestisje, til å generere kunnskap om hvordan denne prestisjen er 

satt sammen, hvordan den holdes oppe, og hva som gjør at den oppstår (Institutt for sosiologi 

og samfunnsgeografi 2011). 
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Min undersøkelse gir et empirisk fundert bidrag til forståelsen av sykdomshierarkier.  I 

forhold til Albums undersøkelser, som kan karakteriseres som brede og grovmaskede, er 

denne oppgavens intensjon å utforske finere nyanser i et sterkt avgrenset felt. Den er således 

mer dyptpløyende, da oppmerksomheten er rettet mot å finne ut hvordan hierarkier og 

bedømmelser er bygget opp heller enn å få etablert at de finnes. Mer spesifikt er min 

problemstilling rettet mot det jeg har kalt sykdomsomgivelser. Sykdommens omgivelser skal 

forstås ganske prosaisk. Det er snakk om de kontekster, situasjoner og relasjoner som 

sykdommen til enhver tid inngår i. Jeg vil redegjøre mer spesifikt for hva jeg legger i disse 

begrepene i kapittel 5. Her holder det å påpeke at det er en grunnleggende idé at sykdommen 

bedømmes forskjellig avhengig av flere typer forhold. Ett eksempel er spørsmålet om hvor 

sykdommen (og naturlig nok: pasienten) befinner seg, geografisk sett. Et annet kan være hva 

slags type personell som behandler den. Et tredje kan være spørsmålet om hva slags type 

arbeid som utføres i tilknytning til sykdommen. Oppmerksomheten rettes altså mot nære, 

konkrete omstendigheter rundt sykdommen.  Studien tar utgangspunkt i det erfaringsnære, 

slik dette er forstått gjennom fortolkninger av fortellinger til ansatte på et sykehjem. 

 

De ansatte har i intervjuer fortalt hvordan de bedømmer ulike forhold ved avdelingen. En 

rekke forhold er vurdert og satt opp mot hverandre, så som arbeidsoppgaver, pasientgrupper, 

ulike avdelinger og yrkesrelasjoner. Samlet kaller jeg de ulike forholdene som er under 

vurdering for sykdomsomgivelser, og hovedsiktemålet med denne oppgaven er å se på 

sammenhenger mellom sykdomsomgivelser og hierarkiske bedømmelser av sykdom. Implisitt 

i en slik problemstilling ligger for eksempel spørsmål som: Vurderes sykdommen høyere eller 

lavere dersom den flyttes fra en situasjon til en annen? Blir sykdommen høyere eller lavere 

vurdert dersom arbeidet som utføres i tilknytning til sykdommen, endrer karakter?  

 

Sykdommen som undersøkes, er hjerneslag. Og den lokale rammen for undersøkelsen er en 

rehabiliteringsavdeling på et sykehjem. Oppsummert er altså målet med oppgaven å finne ut 

hvordan vurderinger av sykdommen hjerneslag varierer hierarkisk med ulike 

sammenstillinger av kontekster, relasjoner og situasjoner på sykehjemsavdelingen. 

 

1.2 Avgrensning og teoretisk posisjon 
Jeg har allerede gjort det klart at studien begrenser seg til én sykdom, og til én spesifikk 

setting. Jeg har også gitt uttrykk for at oppgaven trekker på prestisjeperspektivet. Men selv 
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om oppgaven skrives som del av et prosjekt som handler om sykdomsprestisje, gjør jeg ikke 

selv bruk av begrepet før mot slutten av min analyse. Jeg har hatt et ønske om å gripe det 

hverdagslige rundt sykdommen, og da synes prestisjebegrepet å være for høyttravende, i alle 

fall i innledende faser av arbeidet. I problemstilling og i møte med informantene har jeg 

derfor tenkt enkelt, i termer som ”høyt” og ”lavt”. Jeg har lett etter hierarkier av flere typer, 

og jeg har identifisert ulike typer av bedømmelser og hva slags faktorer som virker i ulik 

retning. Det betyr ikke at jeg stiller meg avvisende til prestisjebegrepet som sådan. Mot 

slutten av analysen knytter jeg nemlig mine egne funn opp til prestisjebegrepet, og peker på 

hvordan mine funn kan gi en dypere forståelse av sykdomsprestisje. Der argumenterer jeg 

også for at de sentrale analytiske dimensjonene som utvikles gjennom denne undersøkelsen, 

kan ha relevans også når andre sykdommers prestisje skal undersøkes. 

 

Foruten prestisjebegrepet, er Bourdieus teori Distinksjonen sentral (1984). Den har inspirert 

problemstillingen som sådan, men den spiller også rollen som modell for min egen modell 

over sykdomsomgivelser og deres hierarkiske plassering. Det betyr ikke at jeg annammer 

resten av teorikorpuset fra Distinksjonen.  Sentrale begreper som kapital og habitus har ingen 

plass i analysen, selv om jeg redegjør kort for dem slik at beskrivelsen av Distinksjonen blir 

bred nok.  

 

1.3 Bakgrunn og relevans 
Problemstillingen er relevant på flere måter. For det første er det sykdommen i seg selv. 

Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og den rammer hardt når den rammer. Mange dør av 

sykdommen. Pasienter som ikke dør, blir ofte alvorlig funksjonshemmet. Hvert år rammes 

15.000 personer av sykdommen i Norge, og det er grunn til å tro at sykdommen vil bli 

vanligere etter hvert som befolkningen eldes (Helsedirektoratet 2010a).  

 

Sosiologien har kanskje lite å bidra med når det gjelder kunnskap om den strengt medisinske 

behandlingen av en gitt sykdom. Men sykdomsbehandling er ikke bare medisin. Også andre 

aspekter er viktig ved sykdomsbehandling, og disse kan undersøkes sosiologisk.  Noen av 

dem knytter seg for eksempel til pasientens egne opplevelser. Se for eksempel Album (1985). 

Andre knytter seg til undersøkelser av den medisinske profesjonen (Freidson 1970).  Noen av 

dem handler om forholdet mellom pasient og helsesystem, der systemet også kan virke 

negativt inn på behandlingen (Hart 2001). Denne korte oppramsingen av eksempler er langt 
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fra uttømmende, men bare en påminnelse om at sykdomsbehandling er en sosial prosess som 

utmerket godt kan, og bør, analyseres med sosiologiske verktøy.  

 

Sykdommen som er valgt som case for denne studien, er interessant fra et teoretisk 

perspektiv. Sykdommen hjerneslags prestisje ser ut til å være stigende (Album 1991, Album 

og Westin 2008). Nå er ikke det et uttalt siktemål med min studie, men studier som kartlegger 

faktorer som konstituerer eller bidrar til sykdommers prestisje, og som tar utgangspunkt i en 

sykdom som ser ut til å ha stigende prestisje, kan kanskje peke ut retninger for studier av 

sykdommers  mobilitet i et sykdomshierarki. 

 

Det er viktig å undersøke sykdommers prestisje fordi man ikke kan se bort i fra at det er en 

sammenheng mellom prestisjehierarkier av sykdommer og hvilke sykdommer som blir 

prioritert. Det kan dreie seg om prioriteringer i det daglige medisinske liv, men også på et mer 

overordnet plan: Hvilke sykdommer som får sykehus- eller forskningsbevilgninger (Album 

1991).  Etterspørselen etter helsetjenester er langt større enn det tilbudet helsevesenet til 

enhver tid tilby (Nylenna og Nylenna 2003). Dermed blir undersøkelser som kan belyse 

prioriteringer desto viktigere. 

 

Studien drar inn lokalisering og kontekstualisering som viktige momenter ved forståelsen av 

prestisje. Den bidrar dermed til en videreutvikling av prestisjebegrepet, slik dette er brukt om 

sykdommer. Undersøkelsen er også et bidrag som viderefører Bourdieus intensjon om å 

undersøke felter der eksplisitte henvisninger til egennytte og instrumentell tenkning ikke er 

vanlig (Bourdieu og Wacquant 1992: 116). Mange av informantene er pleiere, en yrkesgruppe 

som er preget av normer som går i retning av å hjelpe andre (Måseide 1987: 134).  Kommer 

man bak disse normativt pregede oppfatningene, ved hjelp av Bourdieus teoretiske verktøy, 

åpner man opp et felt som er viktig å undersøke fordi bedømmelsene til aktøren som har 

tilhørighet der, uvegerlig vil påvirke situasjonen til mennesker med reduserte ressurser, eldre 

pasienter med ulike lidelser.   

 

Undersøkelsen har skjedd i en brytningstid hva gjelder fordelingen av oppgaver mellom 

sykehus og sykehjem. Gjennom samhandlingsreformen, som ble innført kort tid etter at 

undersøkelsen ble utført, er myndighetenes siktemål å sørge for at kommunehelsetjenesten 

overtar en del oppgaver som før har ligget til de statlige helseforetakene (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2009: 15). Det vil blant annet bety at pasienter på et tidligere tidspunkt 
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skal skrives ut fra sykehus, før de så overføres til sykehjem. En økt oppmerksomhet mot 

sykehjemssektoren blir derfor viktig i årene som kommer. 

 

1.4 Oppgavens struktur 
I kapittel 1, oppgavens innledning, har jeg i hovedsak redegjort for undersøkelsens 

problemstilling, bakgrunn og relevans.  

 

I kapittel 2 gjennomgås undersøkelsens teoretiske inspirasjoner, fundamenter og omgivelser. 

Både prestisjebegrepet og Distinksjonen blir behandlet her. I tillegg drøftes det teoretiske 

konseptet sosialkonstruksjonisme, som er et underliggende premiss for oppgaven. Jeg har 

brukt plassen på å beskrive hvordan jeg har brukt teoriene i min oppgave, heller enn å gi 

uttømmende beskrivelser av de enkelte teoriene. I tillegg peker jeg på hvilke deler av de 

aktuelle teoriuniversene som er brukt i analysen. 

 

Neste kapittel, det tredje, tar for seg metode og data. Jeg har intervjuet ansatte på et sykehjem, 

og diskuterer ulike aspekter ved metoden, og hvordan disse kunne tenkes å påvirke 

datakvaliteten. Også her har det vært viktig å ligge så nært mine egne erfaringer som mulig. 

Jeg har valgt å beskrive metodene slik de ble, heller enn å legge vekt på ekstensive 

beskrivelser fra metodebøkenes utlegning om metoders burde være. Det betyr også at jeg 

knytter diskusjoner av metodene an til utfordringer jeg selv møtte på. 

 

Fjerde, femte og sjette kapittel må sees i nær sammenheng. I det første av disse tre presenterer 

jeg sentrale bestanddeler i analysen. Det er så å si det empiriske feltet som etableres her, 

gjennom en beskrivelse av sykdommen hjerneslag og dens behandling, og gjennom en 

skildring av avdelingen undersøkelsen tar utgangspunkt i. Her gir jeg også et riss av aktørenes 

innbyrdes relasjoner. Samtidig bereder jeg grunnen for analysen ved å peke ut noen 

sammenhenger og trekk ved organisasjonen som innbyr til hierarkisk orienterte tankebaner.  

 

I femte kapittel kommer jeg med en analyse av ulike typer av de ansattes bedømmelser av 

forskjellige sykdomsomgivelser. Kapittelet er delt i to. I den første delen undersøker jeg 

bedømmelser som jeg sammenfatter til en symbolsk dimensjon ved de ansattes erfaringer. I 

den andre delen ser jeg på bedømmelser som kan kategoriseres som uttrykk for en operativ 
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dimensjon ved de ansattes erfaringer. Jeg skal ikke redegjøre for disse begrepene her. Men jeg 

nevner dem, for allerede nå å peke på at de har en sentral plass i analysen. 

 

I sjette kapittel oppsummerer jeg funnene og ser de to dimensjonene i sammenheng. Med 

basis i disse dimensjonene, eller aksene, konstruerer jeg et rom der sykdomsomgivelser kan 

plasseres hierarkisk. Den romlige utformingen er tydelig inspirert av Pierre Bourdieus 

Distinksjonen (1984). Deretter knytter jeg den hierarkiske plasseringen av 

sykdomsoppgivelser opp mot hierarkiske bedømmelser av sykdom.   

 

Det sjuende og siste kapittelet innholder en oppsummerende diskusjon. Her ser jeg på 

mangler og utfordringer ved min egen studie, og peker på mulige veier videre. I dette 

kapittelet trekker jeg også opp forbindelseslinjene mellom min undersøkelse og de teoretiske 

universene den relaterer seg til, på nytt, og jeg diskuterer hvordan undersøkelsen kan sees på 

som videreføringer eller videreutviklinger av de aktuelle teoriene. 

 

1.5 Etikk   
Jeg forholder meg til retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Undersøkelsen er meldt til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Deres vurdering er vedlagt. Prosjektet er også 

meldt til Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), da jeg 

gjerne ville ha vurdert om prosjektet falt inn under helseforskningsloven før jeg satte i gang 

med studien. Komitéen har fattet vedtak om at prosjektet ikke omfattes av 

helseforskningsloven.  Alle informantene er forelagt et infoskriv, og de har alle signert en 

samtykkeerklæring. Vedtaksbrev fra REK, og infoskriv med samtykkeerklæring er vedlagt.     
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2 Teori 

2.1. Innledning 
Denne oppgaven trekker på flere teoretiske perspektiver. Prestisjeperspektivet, slik det har 

vært praktisert av Dag Album (1991, Album og Westin 2008), og Bourdieus Distinksjonen 

(1984) er helt sentrale for undersøkelsen. De er forbundet med hverandre, og behandles derfor 

etter hverandre. 

Et annet perspektiv, i korthet kalt sosialkonstruksjonisme, er også sentralt, men vies noe 

mindre plass i kapittelet. Årsaken er først og fremst at jeg tenker på dette perspektivet som en 

kulisse, eller kanskje mer presist, og mindre metaforisk: et premiss. Jeg tenker også på dette 

perspektivet som en stor ramme å tenke i.  

Jeg begynner med det underliggende, premisset, altså sosialkonstruksjonismen, og knytter 

dette opp mot teorier om sykdom. Deretter går jeg videre til en en behandling av 

prestisjebegrepet, før jeg så redegjør for Distinksjonen. 

 

2.2 Sosialkonstruksjonisme 

2.2.1 Hva er sosialkonstruksjonisme? 
Jeg ønsker å understreke det sosialkonstruksjonistiske utgangspunktet for oppgaven. 

Sosialkonstruksjonisme er her forstått som et ”konseptuelt rammeverk som understreker de 

kulturelle og historiske aspektene ved fenomener som vanligvis oppfattes som helt naturlige” 

(Conrad og Barker 2010).  

 

Når jeg sier at utgangspunktet for oppgaven er sosialkonstruksjonistisk, handler det i første 

rekke om å beskrive en underliggende teoretisk forutsetning. På mange måter kan man si at 

min skolering, mine interesser innen faget gjør det nødvendig for meg å redegjøre eksplisitt 

for sosialkonstruksjonismen, for slik å få litt på avstand det jeg med tiden har begynt å ta for 

gitt. Burr trekker på Berger og Luckmann når hun minner om at sosialkonstruksjonisme i seg 

selv er en sosial konstruksjon, og at denne konstruksjonen har fått status som et på forhånd 

gitt objekt (Berger og Luckmann 1966, referert i Burr 2003: 13). 

 

Nå er det ikke sånn at sosialkonstruksjonisme er klart definert. Men jeg slutter meg til en del 

forutsetninger som Burr mener er nødvendige for å kunne si at man anlegger et 
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sosialkonstruksjonistisk perspektiv, uten at jeg skal redegjøre for samtlige av Burrs 

forutsetninger her. For det første tar jeg ikke verden for gitt slik jeg ser den (Burr 2003: 3). 

Analytisk sett innebærer dette at jeg stiller spørsmål til det jeg tror jeg ser på sykehjemmet, og 

også til de ansattes fortellinger, som jeg anser som konstruksjoner eller fortolkninger av 

erfaringer. Et slikt utgangspunkt har også konsekvenser for hvilke teorier og arter av 

forståelse som appellerer til min fantasi. Bourdieus teorier kan sies å ha som grunnpremiss en 

slags mistenksomhet mot det ”gitte”, og passer derfor fint inn i denne modellen.  

 

Videre mener jeg at all forståelse, enten det nå er informantenes eller min egen, er avhengig 

av historiske og kulturelle rammer. I min oppgave ønsker jeg å undersøke hvordan lokale 

hierarkier av bedømmelser på avdelingen henger sammen med oppfatninger av sykdom. 

Oversatt til sosiologiske begreper kunne man si at jeg undersøker hvordan symbolsystemet til 

deler av en svært lokal kultur er bygget opp. Jeg antar at informantenes forståelse er preget av 

de kulturelle rammene på avdelingen. Det historiske får liten plass i min analyse, annet enn i 

diskusjoner av referanserammer for enkelte erfarne ansatte. Jeg har også som utgangspunkt at 

de felles forståelser jeg treffer på i avdelingen jeg studerer, er kommet til ved at disse er 

konstruert mer eller mindre i fellesskap av aktørene som er der. I dette ligger også en 

oppmerksomhet rettet mot prosessene aktørene inngår i (Burr 2003: 4, 9). Informantene 

forteller nettopp om sitt arbeid, slik det arter seg i det daglige, og da forteller de også om 

relasjonene til pasienter, medarbeidere og arbeidsplassen i sin helhet. Det er gjennom å se på 

de ansattes fortellinger om sine hverdagslige erfaringer med sykdommen, at jeg søker å 

kontekstualisere hierarkiske vurderinger knyttet til hjerneslag.      

 

2.2.2 Om sykdom 
Jeg undersøker sykdommen hjerneslag slik den sees av de ansatte. Litteraturen er svært rik på 

pasienters erfaringer med sykdom, som for eksempel hos Hart (2001) og Album (1985), for å 

nevne noen talende eksempler. Selv om dette er nyttig lesning fordi jeg får innsikt i 

behandlingen slik den sees av pasientene, er det altså ikke her min interesse ligger. Det er de 

ansattes erfaringer med sykdommen som er tema for denne oppgaven.  

 

Hoffmann skrev i 1974 et bidrag som utgjør et referansepunkt innen den sosiologi som har 

hjerneslagbehandling som sitt empiriske felt. Denne retter mye av oppmerksomheten nettopp 

mot de ansatte. Her handler det om at helsepersonell tradisjonelt sett har hatt en resignert 
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holdning overfor slagpasienter (”Nothing can be done- intet kan gjøres”), og at holdningen, 

som er basert på gale antakelser, har ført til at pasientene ikke har fått den behandlingen de 

kunne fått. Artikkelen gir også nyttig innsikt i forbindelsen mellom sosial struktur og  

oppfattelsen av en gitt sykdom (Hoffmann 1974). 

 

Ellers støtter jeg meg på Conrad og Barker, som minner om skillet mellom ”illness” og 

”disease”. ”Illness” som uttrykker det sosiale meningsaspektet ved det å være syk, mens 

”disease” er den biologiske tilstanden. Innen medisinfaget ser man gjerne på sykdom som en 

universell størrelse som er den samme uavhengig av tid og rom. ”Illness”-perspektivet utgjør 

en motsats til dette, og er foranket i et sosialkonstruksjonistisk utgangspunkt. 

Sykdomserfaringer og sykdommens sosiale mening, altså ”illness” vil bli formet av de 

kulturelle og sosiale systemer de inngår i (Conrad og Barker 2010). Nettopp dette er en viktig 

underliggende teoretisk forutsetning for oppgaven.  

 

Freidson kan sies å være en av stamfedrene hva gjelder sosialkonstruksjonistiske innganger til 

sykdomsfeltet, med sin klassiske utlegning av hvordan medisinfaget ”skaper de sosiale 

mulighetene for det å opptre som syk”. Freidson peker på at det er viktig å skjelne mellom det 

han kaller den fysiske og den sosiale realiteten. I tillegg understreker han at ”det å kalle noe 

en sykdom har konsekvenser som er uavhengige av den biologiske tilstanden til organismen” 

(Freidson 1970: 206-208). Han trekker også frem årsaker til at det er viktig for sosiologer å 

tenke på sykdom i sosiale termer heller enn medisinske, der den viktigste årsaken er at 

sosiologer har en annen oppgave enn medisinere når de står overfor sykdom. Ifølge Freidson 

bør sosiologen rette sin oppmerksomhet først og fremst mot sykdommen som en sosialt 

bestemt merkelapp, eller kategori, mot merkelappen ”syk” (om individer), og mot 

sammenhengen mellom sosial adferd og diagnose- og behandlingsprosessen (Freidson 1970: 

211-212). 

 

Den medisinske behandlingen av sykdommen som er i brennpunktet for denne undersøkelsen, 

hjerneslag, har endret seg de senere årene. Flere overlever, og flere kommer fra det uten større 

varige mén (Friis 2003: 83). Samtidig er det også slik at vurderingen av dens prestisje ser ut 

til å være økende. (Album 1991, Album og Westin 2008). Oppfattelsen av hva en sykdom er 

vil altså variere med tidsperiode og omkringliggende omstendigheter, slik Pound, Bury og 

Ebrahims historiske oppsummering ”From apoplexy to stroke” illustrerer (1997).  
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På et overflatisk, analytisk nivå behandler jeg likevel hjerneslag som en enhetlig størrelse, 

selv om jeg vet at hjerneslaget kommer i flere former, og gir mange typer av utfall hos den 

enkelte pasient (Wyller 2003: 68). På det overordnede nivået, særlig når jeg omtaler 

sykdommen i min behandling av teori- og metodetilnærming , kan jeg nok dermed anklages 

for en essensialistisk og forenklet forståelse av sykdommen. Her synes jeg det er på sin plass å 

minne om at dette først og fremst er et tekstøkonomisk og helhetsanalytisk grep.  

 

For, på det mer konkrete analysenivået, vil jeg i utstrakt grad være lydhør overfor 

variasjonene i sykdomsbildet, i tråd med Timmermans og Haas’ kritikk av sosiologers 

befatning med sykdom. De mener at sosiologers praksis med å sette parentes rundt, utdefinere 

(bracketing) de biologiske og fysiologiske aspektene ved sykdom, gjør analysen dårligere enn 

den kunne være. De argumenterer for en ”sociology of disease”, som kan oppfattes som en 

fusjon av sosiologi og medisin. Samtidig kritiserer de sosiologer for ikke å se nyansene i et 

gitt sykdomsbilde. ”Ethvert slag tilsvarer alle andre slag. Alvorlighetsgrad, faser eller 

symptomer ser ikke ut til å bety noe”, skriver de (Timmermans og Haas 2008). Det vil ikke bli 

aktuelt å hente inn variabler som er knyttet til konkrete pasienters sykdomsbilde, som 

Timmermans og Haas argumenterer for, men det er viktig for meg rette oppmerksomheten 

mot bedømmelser av sykdommens ulike faser og symptomer med basis i de pasientene som er 

på avdelingen. Dette gjør jeg dels for å bryte opp inntrykket av en essensialistisk 

sykdomsforståelse, dels fordi det ligger sentrale analytiske poenger nettopp i slike nyanser. 

 

En sosiologisk bevissthet knyttet til sykdommens og behandlingens faser er dog ikke ny.  

Strauss, Fagerhaugh, Suczek og Wiener (1985) opererer med en teoretisk konseptualisering av  

sykdomsforløp som baner (”illness trajectories”). Da er det ikke sykdommens biologiske 

forløp i seg selv som er analyseenhet, men sykdommens reise gjennom ulike avdelinger og 

behandlingssituasjoner på sykehus. Banene krever ulike typer arbeid fra ulike typer personale 

på ulike tidspunkt. Teorien gir en nyttig analytisk oppmerksomhet som har inspirert denne 

oppgaven.      

 

2.3 Prestisje  

2.3.1 Prestisjebegrepets bakgrunn 
Webers arbeider om ære og stand danner en tydelig basis for prestisjetankegangen slik den 

kommer til uttrykk i sosiologien. Weber sidestiller selv sitt begrep ”sosial ære” med 
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prestisjebegrepet (Weber 2000: 53). Han påpeker at makt kan gi sosial ære, men at 

årsakspilen også kan peke motsatt vei. Sosial ære kan altså gi makt. Som hos Bourdieu er 

forholdet mellom makt og prestisje dialektisk. Samtidig er det ikke tilfeldig hvem som har 

prestisje. ”Sosial ære fordeler seg alltid på en bestemt måte mellom ulike typiske grupper i 

samfunnet…”, skriver Weber, før han går videre og kaller denne fordelingen for den ”sosiale 

orden” (Weber 2000: 53). Felles forståelse av prestisje er et fenomen som forener grupper av 

mennesker i stender, som er løst strukturerte grupper av mennesker med samme livsførsel. 

Det går altså en tydelig linje fra Weber til Bourdieu (Weininger 2005: 84). 

 

Den konkrete prestisjelogikken til Album er tydelig inspirert av Donald Treimans rangering 

av yrker (1977). Treimans teori er i all hovedsak fundert på strukturfunksjonalisme, og 

kulturelle modeller vies en høyst parentetisk-pliktskyldig plass. Sånn sett utgjør den ingen 

foregangsstudie eller direkte inspirasjon for mitt arbeid, all den tid den strukturalismen jeg 

benytter meg av er moderat i grad, og for øvrig preget av Bourdieus forsøk på å syntetisere 

aktør og struktur.  

 

Albums hovedidé er å knytte prestisje til sykdom. Han gjør det ved å henvise til undersøkelser 

han selv har gjort, i form av surveyundersøkelser der leger og helsepersonell er informanter. 

Han argumenterer for at leger og helsepersonell rangerer sykdom etter anseelse. Med andre 

ord er noen sykdommer finere enn andre. Det er et helt sentralt utgangspunkt for oppgaven, 

og jeg setter meg fore å videreutvikle denne idéen.   

2.3.2 Om bruken av begrepet 
Oppgaven er altså klart inspirert av prestisjeperspektivet slik det brukes i Dag Albums 

undersøkelse av sykdommers prestisje (Album og Westin 2008).  Den skrives da også som en 

del av forskningsprosjektet som ledes av Dag Album. Implikasjonene av tilknytningen 

diskuteres i metodekapittelet. 

 

Her skal jeg imidlertid peke på en viktig skilnad mellom min bruk av prestisjebegrepet og 

Albums opprinnelige bruk av det. Albums analyse er basert på en kvantitativ undersøkelse  

der han spør leger og helsepersonell om å rangere sykdommen på en skala. Spørsmålene er 

stilt generelt, uten hensyntaken til andre faktorer, som for eksempel hva slags omgivelser 

sykdommen til enhver tid befinner seg i. I denne oppgaven er hensikten nettopp å reflektere 

inn sykdommens omgivelser. Det er med andre ord en teoretisk forutsetning at prestisje er noe 
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som ”blir til” eller ”er” i kontekster, situasjoner og relasjoner, i tråd med det 

sosialkonstruksjonistiske utgangspunktet. For øvrig er det også en forutsetning at prestisje er 

noe som i denne sammenheng kan forstås gjennom en hermeneutisk fortolkningsprosess av de 

ansattes beskrivelser av sitt arbeid.  

 

I Albums opprinnelige prosjekt var konklusjonen at leger og helsepersonell rangerer 

sykdommer etter prestisje, altså at noen sykdommer anses som finere enn andre (Album 1991, 

Album og Westin 2008). Helsepersonalet opererer altså med en hierarkisk rangering av 

sykdommer. Det er et viktig poeng hos Album at det er sykdommene som har prestisje, ikke 

individer eller grupper.  

 
I min oppgave er det et viktig teoretisk premiss at sykdommens prestisje er forbundet med 

prestisjen til for eksempel menneskene som jobber med den, og avdelingen der sykdommen 

for øyeblikket befinner seg, i dette tilfelle en rehabiliteringsenhet i kommunehelsetjenesten. 

Nyere kritikk av prestisjetankegangen, slik den praktiseres rundt yrker, legger da også vekt på 

prestisjens strukturelle forankring. Hovedbudskapet er nettopp at prestisje må knyttes til den 

institusjonelle orden den er en del av, noe jeg slutter meg til (Zhou 2005).  

 

Jeg tar for øvrig utgangspunkt i den relasjonelle tankegangen som gjennomsyrer Bourdieus 

tenkning (Se for eksempel Bourdieu og Wacquant 1992: 228). Prestisjen er ikke en objektiv 

størrelse. Det finnes ikke en egen enhet man kan regne prestisje i. Hvis man sier at noe er høyt 

vurdert, høyt ansett, så er det en vurdering som stiller seg i motsats til noe annet. Det vil med 

andre ord si at noe er lavere vurdert (Nørredam og Album 2007). Oppfatningen av prestisjen 

avhenger også av den subjektive posisjonen til den som vurderer.  

  

Prestisje som sosialt fenomen utgjør altså en tydelig inspirasjon for denne oppgaven. Men jeg 

bruker ikke prestisjebegrepet eksplisitt i problemstillingen, og gjennom de innledende delene 

av analysen. Årsaken er at jeg har villet fange inn alle typer hierarkiske bedømmelser til å 

begynne med. Det handler altså om å være åpen for hva feltet kan fortelle meg. Mot slutten av 

analysen tar jeg imidlertid prestisjebegrepet opp igjen, og ser på hvordan mine funn kan 

knyttes opp til dette.   
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2.3.3 Et tilstøtende begrep 
Når man opererer med et prestisjekonsept i tilknytning til sykdom, støter man fort borti 

stigmabegrepet til Goffman. Det gjør også jeg i min oppgave. Begrepet kan sees på som både 

konkurrerende og kompletterende til prestisjeperspektivet, men fokuset ligger gjerne på 

sykdommer som gir bæreren et handikap eller en annen type svakhet. Å ha et stigma 

innebærer å være merket i negativ forstand, å ha et stigma innebærer at man blir nedvurdert 

hos de ”normale”, og av og til også i egne øyne (Goffman 1975: 15). For mitt prosjekt er det 

imidlertid en mangel ved stigmabegrepet at det bare har oppmerksomheten rettet mot det som 

blir nedvurdert. I tillegg fremstår det som noe skjematisk på grunn av den sterke dikotomien 

som settes opp mot det ”normale”. Dessuten tar det teoretiske konseptet prestisje, slik Weber 

fremsatte det, inn den sosiale strukturen. Der stiller stigmabegrepet svakere, all den tid 

hovedfundamentet for Goffman er mikrointeraksjonistisk (Scambler 2006). 

 

 2.3.4 Forsøk på å ”forklare” prestisje 
Analysene til Album har konsentrert seg om å etablere at det finnes et prestisjehierarki av 

sykdommer, og om å beskrive hvordan dette hierarkiet ser ut. Det har med andre ord vært et 

spørsmål om å få på plass en rangering av sykdommer. 

 

Men Album kommer også med noen tentative forklaringer på at den ene eller andre 

sykdommen har høy eller lav prestisje. Han baserer disse hypotesene dels på samtaler han har 

hatt med leger under feltarbeid på sykehus, dels på rangeringene i seg selv. Forklaringene er 

knyttet til egenskaper ved sykdommen, egenskaper ved behandlingen av sykdommen og 

egenskaper ved typiske pasienter med sykdommen. Her er det ikke rom for å komme med en 

utdypende gjengivelse av alle aspektene ved de ulike forklaringene. Men et riss skal jeg 

likevel gi, da det i denne oppgaven vil være naturlig å diskutere det de ansatte forteller om 

sine bedømmelser av sykdommen hjerneslag opp mot de hypotesene Album lanserer.  

 

Når det gjelder egenskaper ved sykdommen i seg selv, lanserer Album flere mulige faktorer 

som kan bidra til å heve eller senke sykdommens prestisje. Blant annet spekulerer han på om 

sykdommens plassering i kroppen har noe å si. Sykdommer som er knyttet til organer som er 

høyt oppe i kroppen, og som gjerne kan sies å ha symbolsk verdi, så som hjerne og hjerte, har 

generelt høy prestisje. Tilsvarende registrerer han at sykdommer som er plassert lenger ned i 

kroppen, har lavere prestisje. Han setter også opp en kontrast mellom akutte lidelser (høy 
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prestisje) og kroniske lidelser (lav prestisje). Dødelighet, hva som forårsaker sykdommen (er 

den selvforskyldt kan den i enkelte tilfeller få lavere prestisje), og hvordan sykdommen arter 

seg, er også blant faktorene han trekker frem. 

 

Hva gjelder behandlingsaspektet, er hypotesen at behandling som krever høy teknologi, har 

høy prestisje. Det samme gjelder sykdommer som behandles med hast, blålys og drama. 

Hvorvidt sykdommen har høy eller lav prestisje, kan også avhenge av hvor mye medisinerne 

må intervenere for å få til en bedring. På samme vis avhenger prestisjen også av hvorvidt 

behandlingen er effektiv eller ikke. 

 

Endelig er det pasientene selv. Ulike sykdommer gir ofte typiske pasienter. Er sykdommen 

gjerne forbundet med eldre pasienter, blir prestisjen lav. Er det snakk om yngre pasienter, og i 

særdeleshet barn, blir prestisjen høy. Sykdommer som typisk rammer kvinner blir lavere 

vurdert enn sykdommer som typisk rammer menn. Dersom sykdommen fører til at pasientens 

utseende blir uappetittlig, eller til at pasienten blir hjelpeløs, blir sykdommens prestisje lav 

(Album 1991, Album og Westin 2008).  

 

I den avsluttende diskusjonen i denne oppgaven, tar jeg disse perspektivene opp igjen. Det er 

imidlertid ikke oppgavens hovedformål å undersøke disse hypotesene. Men hovedtrekk ved 

mine egne funn kaster lys over nettopp disse hypotesene, og det er derfor naturlig å hente 

frem denne diskusjonen igjen. 

  

2.4 Bourdieus Distinksjonen      

2.4.1 Om bruken av teorien 
Bourdieus teori Distinksjonen er helt sentral for denne oppgaven (1984). Den er det på to 

måter. For det første har den og en del tilstøtende elementer fra Bourdieus teoriunivers delvis 

tjent som teoretisk inspirasjon for idéen til oppgaven. For det andre har jeg brukt en forenklet 

versjon av modellen over det sosiale rom, som er sentral i teorien, til å utarbeide en modell 

over hierarkiske bedømmelser på avdelingen jeg selv har studert. Det er viktig for meg å 

understreke at bruken av teorien begrenser seg til dette. Det er sammenstillingen av variabler i 

ulike akser som utgjør hovedinspirasjonen. Dette innebærer at sentrale elementer som habitus 

og kapital ikke blir brukt. Riktignok redegjør jeg for dem, slik at beskrivelsen av teorien blir 

noenlunde fyllestgjørende, men jeg bruker dem altså ikke selv. 



17 
 

Bourdieus teori Distinksjonen henger uansett nøye sammen med de andre elementene i hans 

teoretiske arbeider. Enkelte elementer er tettere forbundet med Distinksjonen enn andre, så 

som begrepet om felt. I denne teksten vil jeg kort gjøre rede for feltteorien også, da det 

fremstår som nødvendig for å gripe kritikken av tenkemåtene som gjennomsyrer 

Distinksjonen.  Men jeg kommer ikke til å gå inn på feltteorien i detalj. 

2.4.2 Distinksjonen- grunntrekkene 
På basis av typiske sammenhenger mellom idealtypiske aktørers posisjon i et gitt hierarki og 

kulturelle praksiser, tegner Bourdieu opp det han kaller ”det sosiale rom”. Dimensjonene i 

dette rommet er gitt ved typer av kapital som grovt kan beskrives som typer av ressurser. 

Posisjonen til den enkelte aktør i dette rommet avhenger av hvor mye han eller hun har av de 

ulike typer kapitalformene (Bourdieu 1984: 128). 

 

Kapitalbegrepet brukes ikke i min oppgave. Men jeg tror det ville vært fullt mulig å ha lagt 

opp til en analyse av kapitalformer på avdelingen.  Årsaken til at jeg likevel ikke gjør det, er 

at jeg synes begrepet er for vidtfavnende når oppgaven er å fange inn lokale hierarkier av 

bedømmelser. Hvis jeg hadde gått inn i oppgaven med det formål å identifisere overordnede 

kapitalformer, kunne jeg gått glipp av nyanser. Riktignok ender jeg opp med noen sentrale 

dimensjoner som bedømmelsene kan ordnes inn under. Men analysen er bygget opp slik at 

oppmerksomheten er rettet nettopp mot de mange små nyanser som inngår i dimensjonene.  

 

Kapitalbegrepet krever likevel en utdyping.  Bourdieu skiller egentlig mellom mange ulike 

typer kapital i sine verker, men for enkelhets skyld skal jeg her operere bare med de to 

formene han har brukt mest tid på å behandle, nemlig økonomisk kapital og kulturell kapital. 

Økonomisk kapital skal forstås som aktørens økonomiske ressurser. Kulturell kapital relaterer 

seg til det man kan forstå som legitim kultur. Fra person til person vil det variere hvor godt 

man behersker og er innforlivet med denne kulturen. Står man som en fremmed overfor denne 

kulturen, har man lav kulturell kapital. Kjenner man kulturen og godt, har man mye kulturell 

kapital. Alle har interesse av å øke sin kapital (både økonomisk og kulturell), eller i hvert fall 

å beholde den mengden man har (Danielsen og Nordli Hansen 1999: 46-47).    

 

I det sosiale rom utgjør økonomisk kapital den loddrette aksen, mens kulturell kapital utgjør 

den vannrette. I og med at hver enkelt person har en viss mengde av hver kapitaltype, gir det 

grunnlag for plasseringer på ulike steder i forhold til disse aksene. Har man mye økonomisk 
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kapital, men lite kulturell kapital, som man kanskje kunne forestille seg at enkelte 

næringslivsledere har, får man en plassering høyt opp og til høyre i diagrammet. Har man mye 

kulturell kapital, men noe mindre økonomisk kapital, som man kan forestille seg at 

akademikere har, vil man høre hjemme øverst i diagrammet, men til venstre. Tilsvarende vil 

en person med lite både av økonomisk og kulturell kapital kunne plasseres langt nede og til 

høyre, mens en person med noe kulturell kapital og lite økonomisk kapital vil kunne plasseres 

nede og til venstre. Figur 1 er en grov illustrasjon av det sosiale rom.  

 

 
 

 

 

 

Videre har Bourdieu, på basis av statistiske analyser og dybdeintervjuer, plassert ulike 

kulturelle praksiser inn i dette rasteret. Dermed kan man se sammenhenger mellom 

idealtypene som plasseres inn diagrammet, og de ulike typene av kulturelle praksiser. 

Eksempelvis plasserer han operabesøk høyt oppe og noe til venstre i diagrammet, der også 

akademikere er plassert. Det vil være en indikasjon på at operabesøk er en kulturell praksis 

som kan assosieres med akademikere. Men man kan også si at akademikere anser opera for å 

være en kulturform som passer for dem.   

Figur 1: Det sosiale rom

Mye økonomisk kapital

Mye kulturell kapital Lite kulturell kapital

Lite økonomisk kapital



19 
 

 

Bourdieu kaller smak for en ”tilegnet disposisjon for å ”differensiere” og ”verdsette”” (1984: 

466). Gjennom dette utrykker han essensen til begrepet habitus. Den enkeltes livsbane og den 

enkeltes sammensetning av kapital, og dermed også plassering i det sosiale rom, bidrar til at 

aktørene får en bestemt habitus. Det er denne som gjør aktøren tilbøyelig til å foretrekke 

bestemte kulturelle praksiser fremfor andre (1984: 170). Bedømmelsene som er mediert 

gjennom habitus, skjer på et ubevisst nivå, og er ikke kontrollert av viljen (1984: 466). Føler 

man for eksempel avsky for en bestemt praksis, er det nærmest å regne som en kroppslig 

reaksjon, og reaksjonen skriver seg altså fra habitus, som er formet av ens livsbetingelser.  

 

Habitusbegrepet er helt sentralt i Bourdieus handlingsteori. Aktøren ser verden gjennom sin 

habitus, og handler deretter. Kategoriseringer av verden, medieres gjennom habitus. Dermed 

lager aktører, gjennom habitus, skiller mellom det som skal vurderes høyt, og det som skal 

vurderes lavt. Samtidig er det et viktig poeng at habitus i seg selv er strukturert. Hva slags 

habitus det er sannsynlig at en enkelt person har, avhenger nettopp av vedkommendes 

posisjon i det sosiale rom, som igjen er et bilde på det system av hierarkiske kategoriseringer 

som aktørene opererer med. Bourdieu kaller dermed habitus ”en internalisering av 

inndelingen i sosiale klasser” (1984: 170). Oppsummert kan man si at aktøren, fortsatt 

gjennom habitus, preger strukturen. Men når den samme habitusen er preget av hierarkiene i 

strukturen, får vi en sirkulær bevegelse. Spørsmålet om hvorvidt det er aktøren som preger 

strukturen eller motsatt, kan altså besvares med et ”både-og”. Jeg bruker ikke habitusbegrepet 

i min oppgave, først og fremst fordi jeg stiller meg tvilende til om begrepet har noen særlig 

stor forklaringskraft i dette tilfellet. Riktignok tror jeg det er noe å hente i en tanke om at 

livsløp med sosialt bestemte klasseerfaringer nedfeller seg i typiske handlingsdisposisjoner. 

Men jeg tror ikke en slik sammenheng kan forklare de svært lokale bedømmelsene som gjøres 

på avdelingen. Dette henger igjen sammen med at jeg undersøker bare en del av aktørenes 

virkelighet: Arbeidet deres. Det er i kraft av deres sosiale identitet som ansatte på et sykehjem 

at jeg treffer dem, og intervjuer dem. Hvem de er ellers, privat og i andre forhold, undersøkes 

ikke.  Skulle jeg etablert en eventuell habitus for dem ville det innebære en mye større 

undersøkelse av aktørenes disposisjoner, med langt flere variabler, og det er det ikke rom for.  

 

Likevel har jeg med meg en grunnleggende forståelse av at aktørens preferanser og 

bedømmelser vil være preget av strukturen aktøren inngår i, og at aktørene, slik de fordeler 



20 
 

seg hierarkisk i en gitt struktur med tilhørende bedømmelser, kan bidra til å forme den samme 

strukturen. 

 

Å finne motsatsene 
I min oppgave er den relasjonelle forståelsen av sosial identitet som Bourdieu anlegger blant 

de viktigste elementene fra teorien. Begrepet sosial identitet i seg selv er basert på at 

selvforståelse er forbundet med andres forståelse av en selv (Mead 1998). Men hos Bourdieu 

er det et viktig poeng at sosial identitet baserer seg på understreking av forskjeller. Man 

forstår seg selv ved å påpeke hva man ikke er, hva man ikke liker (1984: 172).  

 

Nettopp derfor er det viktig å kartlegge hvordan enhver preferanse har sin motsetning. 

Bourdieu kaller det et ”nettverk av motsetninger.” (1984: 468). Jeg anlegger i praksis en slik 

strategi når jeg senere redegjør for de ansattes bedømmelser. 

 

Uttrykket ”nettverk” er både presist og villedende. På den ene siden har aktørene en 

oppfatning av hvilke preferanser som passer for seg, og de har gjerne et knippe av preferanser 

som passer sammen, fordi tilbudet av preferanser er strukturert i det sosiale rom. Sånn sett 

fremstår preferansene som pent sammenknyttet. Men det er viktig å huske på at aktøren ikke 

bevisst søker å ordne preferansene slik at de passer sammen. Det er heller slik at dette skjer på 

et mer underbevisst nivå, og årsaken er igjen å finne i habitus: Det er gjennom habitus, denne 

kroppsliggjorte ansamlingen av disposisjoner, at aktøren finner de preferanser som han eller 

hun mener er passende (Bourdieu 1984: 173). 

 

Bourdieu advarer mot å tenke at aktørene er i stand til å plassere seg selv i det sosiale rom, 

eller at de tenker veldig systematisk på hvordan ens egne preferanser kan ordnes i forhold til 

hverandre. Ofte vil intervjuer med informanter være fulle av selvmotsigelser, og ofte kan 

aktører foretrekke ulike ting i ulike situasjoner. Det svekker ikke teorien, mener Bourdieu. 

Årsaken er at all praksis foregår i konkrete situasjoner, og aktøren vil foreta valg ut i fra det 

situasjonen innbyr til (Bourdieu 1984: 473).  Med andre ord har Bourdieu rettet sin 

oppmerksomhet også mot det situasjonelle. Det er aktøren i forflytning mellom situasjoner 

han analyserer her, det er den fleksible aktøren han skriver frem, og den underliggende 

logikken som ”styrer” valgene i de ulike situasjonene er igjen habitus, som aktøren ser sine 

muligheter gjennom. Eksempelvis sier Bourdieu at arbeiderklassen typisk har en smak for det 
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nødvendige,  og forklarer dette med å vise til de erfaringene og fremtidsutsiktene som former 

arbeiderklassens blikk på verden (1984: 374). I kapittel 7 skal jeg sette mitt eget analytiske 

blikk for det situasjonelle opp mot Bourdieus  måte å skrive om dette på.   

 

2.4.3 Om felt-teorien 
Her vil jeg si noen ord om feltbegrepet, som bør sees i sammenheng med teorielementene i 

Distinksjonen. Feltbegrepet er så tett forbundet med Distinksjonen at det vil være vanskelig å 

presentere kritikk av sistnevnte teori uten å orientere om felt først. Det er primært derfor jeg 

gjør det her.  

 

Ordet i seg selv; felt, virker intuitivt forståelig i en samfunnsvitenskapelig sammenheng. 

Bruken av det kan være konkret eller metaforisk, eller for den saks skyld metodologisk 

inspirert, som når man sier at man ønsker tilgang til et felt. Men når Bourdieu snakker om felt, 

snakker han også om en avgrenset sosial arena, og han sammenligner det som foregår der, 

med et spill. De som er i feltet, kjemper gjerne om hva som skal være gyldig kapitalform i 

feltet. Det er altså kamp om hva som bør være etterstrebelsesverdig ((Bourdieu og Wacquant 

1995: 83). I tillegg er det slik at konfliktene i et lokalt felt må sees i forhold til konfliktlinjer i 

samfunnet sett i stort. I det sosiale rom, som kan sees på som et bilde av samfunnet, er det en 

grunnleggende konflikt mellom en økonomisk og en kulturell pol. Ifølge Bourdieu kan altså 

denne konflikten slå inn i lokale mikrokosmos, i større eller mindre grad (Bourdieu 1995: 94). 

I min oppgave bruker jeg ikke feltteorien i og for seg. Men jeg synes i det minste det er 

fruktbart å tenke på avdelingen jeg studerer som en lokal kontekstramme der det er konflikt 

om hva som skal gjelde som ettertraktelsesverdig.  

2.4.4 Endimensjonal analyse? 
At samfunnslivet er preget av konflikt, er en forutsetning hos Bourdieu. Det er snakk om 

kamp om posisjon og kapital, og kamp om hva som skal gjelde som kapital. Hans opptatthet 

av konflikt kaster skygger i flere retninger. Høstaker trekker på den franske sosiologen 

Bernard Lahire når han påpeker at feltets innhold, altså feltets felles meningsinnhold, ”berre 

er relevant som innsatsar i striden mellom agentane” (Lahire 2001, referert i Høstaker 2006: 

191). ”Innhaldet blir omdanna til å vere uttrykk for ei stillingstaking til stridane innan feltet 

og er aldri relevant i kraft av seg sjølv”. Oversatt til ”feltet” jeg har for hånden ville dette 

innebære at det som binder feltet sammen, pleie og rehabilitering av pasienter, bare betyr noe 
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i kampen for posisjoner, men ikke i kraft av seg selv. Utifra samtalene jeg har hatt med 

informantene, er det vanskelig å forestille seg at dette er tilfelle fullt ut.  

 

Også Sayer påpeker at Bourdieu har et endimensjonalt syn på aktørers bedømmelser. Følger 

man Bourdieu, kan det virke som om aktørene ikke verdsetter noe ut i fra dets egenverdi. 

Enhver vurdering knyttes til ivaretakelsen av aktørens egeninteresse. Dette er et 

reduksjonistisk syn på aktøren, mener Sayer, som tar til orde for at noen bedømmelser faktisk 

er tuftet på annet grunnlag enn rent instrumentelle hensyn. Han påpeker at aktører foretar 

bedømmelser på et normativt og moralsk grunnlag. I tillegg setter han opp et skille mellom 

bytteverdi og bruksverdi. Bytteverdien til en handling eller vurdering kan knyttes til en 

vurdering av hva aktøren mener han får igjen for handlingen i sosial anseelse. Det er dette 

Bourdieu vektlegger. Men Sayer påpeker at han overser bruksverdien (1999). For mitt felt kan 

man si at rehabiliteringsoppgaver har noe distingverende ved seg, men man skal ikke glemme 

at rehabilitering kan vurderes høyt fordi det faktisk innebærer at pasienter blir friskere.  

 

Bourdieu innrømmer at han opererer med en form for reduksjonisme. Men han bruker 

instrumentell og økonomisk tenkning midlertidig og med hensikt. Grepet er en del av en 

strategi der han, som i Distinksjonen, søker å avmystifisere felter der instrumentell tankegang 

offisielt sett ikke har noen plass. Ved å peke på at aktører for eksempel innen kulturfeltet 

handler og vurderer ut i fra egeninteresse og ikke med basis i en form for mystisk eller 

gudegitt kunstnernatur, viser han at også kulturfeltet er et felt der instrumentelle bedømmelser 

står sterkt (Bourdieu og Wacquant 1992: 116).  

 

Et perspektiv med vekt på det instrumentelle gir nye innganger til felter der slike 

instrumentelle bedømmelser kanskje typisk vil være noe som det ikke skal snakkes høyt om. 

Flere av mine informanter har snakket mye om hensynet til pasienten, om idealer og om 

pasientens verdighet. Flere har vært tilsvarende motvillig til å rangere arbeidsoppgaver og 

pasientgrupper, i alle fall ikke uten tilskyndelser fra min side. Blikket for det instrumentelle 

ved menneskers handlinger, som Bourdieu øver en opp til å bruke, har altså gjort det mulig 

for meg å komme bakom det verdisystemet som kommuniseres eksplisitt på avdelingen.   

 

Jeg analyserer utsagnene til de ansatte med henblikk på å finne ut om de synes noe ved 

arbeidet, ved bestemte sykdommer, er bedre enn noe annet, og jeg ser på hva de får igjen, for 

eksempel i anseelse, i mestringsfølelse, ved å befatte seg med sykdom i bestemte 
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sykdomsomgivelser. Men jeg tenker på et slikt grep først og fremst som et analytisk 

virkemiddel, et som har til hensikt å få frem bestemte sider ved materialet. Det ligger implisitt 

i dette at noe annet må få mindre oppmerksomhet, så som for eksempel de normative sidene 

ved bedømmelsene til de ansatte. 

 

Likevel er jeg ikke blind for at det ikke-instrumentelle er et viktig aspekt, og noe som kunne 

vært analysert. I materialet er det eksempler hvor de ansatte viser til normative oppfatninger 

om pleien, og som helsearbeidere gir de uttrykk for at de er preget av en generell motivasjon 

for å hjelpe. Pleiernes yrkesethos er tradisjonelt gjennomsyret av en tanke for hva de kan 

gjøre for andre (Måseide 1987: 134). Kanskje kunne man tenke seg at en økt oppmerksomhet 

mot det normative ville kunne gjort analysen rikere, i den forstand at også det normative 

klimaet for vurderingen vil kunne være en sykdomsomgivelse. Man kunne for eksempel tenke 

seg at noen sykdommer var mer omgitt av sterke normer, og at forskjellen kunne danne 

grunnlag for å snakke om hierarkiske forskjeller i bedømmelser av de aktuelle sykdommene. 

Jeg har imidlertid valgt å ikke utforske et slikt analysegrep i min oppgave, og vet derfor ikke 

om det har noe for seg. 

2.4.5 Hva med de som er ”dominert”? 
Bourdieu har i liten grad undersøkt distinksjoner innad i arbeiderklassen. Det blir tydelig hvis 

man ser på figuren han altså kaller det ”sosiale rom” (Bourdieu 1984: 128).  

 

Analysen min skiller seg fra Bourdieus analyse fordi oppmerksomheten min er rettet først og 

fremst mot de som tilsynelatende ser ut til å være underordnet i feltet. Bourdieu har vært mer 

opptatt av toppen av samfunnshierarkiet. Arbeiderklassen fremstilles i Distinksjonen mer som 

en anonym masse med ganske ensartede disposisjoner. Jeg mener det er viktig å se på hvilke 

distinksjoner som er viktige for de som befinner seg lenger ned i et gitt hierarki, dels fordi det 

er etisk betenkelig å fremstille dem som en så ensartet gruppe som Bourdieu gjør, dels fordi 

motsetningene i feltet kan vise seg veldig tydelig nettopp i de underordnedes situasjon. 

2.4.6 Problemet med sosial endring 
Det påstås gjerne at Bourdieu har oppmerksomheten primært rettet mot det konserverende ved 

samfunnsordenen, altså det at sosial endring nettopp ikke lykkes. Se for eksempel Høstaker 

(2006). Her påpekes en uklarhet hos Bourdieu, en uklarhet som også er synlig i The Field of 

Cultural Production (Bourdieu 1993). På den ene siden påpeker Bourdieu at feltene er 

resultater av historiske kamper, og at feltene er i konstant endring. På den andre siden sier han 
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at aktørene inntar sine posisjoner i et gitt felt ”nesten uavhengig av aktørenes bevissthet og 

vilje (Bourdieu 1993: 55, 59). Det fremstår for meg som vanskelig å se hvordan så vidt lite 

bevisste aktører opptrer i kamper.  

 

Mitt empiriske felt er preget av at de ytre rammene for virksomheten endrer seg, noe som  

fører til, eller gjør eksplisitt, en uenighet særlig om hva som skal være avdelingens mål. Jeg 

anser aktørene for å være kompetente, og jeg synes det er rimelig å tenke seg dem som aktører 

som kjemper bevisst for å få sitt syn gjennom. Det betyr at jeg ikke ser bort i fra at det ligger 

en mer eller mindre bevisst retorikk i det de forteller til meg i samtalene.  

  

Oppsummert ser jeg altså på aktørene som kreative og aktive, men samtidig er deres 

bedømmelser knyttet til posisjon. Jeg har argumentert for hvorfor jeg ikke bruker 

habitusbegrepet. Heller ikke kapitalbegrepet bruker jeg, men jeg er opptatt av å påpeke at det 

finnes fenomener ved avdelingen som de ansatte anser for etterstrebelsesverdig. Det mest 

sentrale fra Bourdieus teorier er idéen om det sosiale rom som en modell for å skrive frem det 

flerdimensjonale ved sammenhenger mellom sykdom og prestisje, og grunntanken om at 

analysen skal være relasjonelt fundert.  
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3 Metode  

3.1 Generelle betraktninger 

3.1.1 Kvalitativ metode, validitet og reliabilitet 
Jeg benytter meg av kvalitative metoder i denne undersøkelsen. Det gjør jeg fordi verktøyene 

som dette settet av metoder gir, er spesielt egnet til å få svar på min problemstilling.  

”Kvalitative metoder handler om å karakterisere. Selve ordet kvalitativ viser til kvalitetene, 

det vil si egenskapene eller karaktertrekkene ved fenomener” (Repstad 1993: 10). Oppgaven 

min er, overordnet sett, å finne ut mer om egenskaper eller trekk ved bedømmelser av 

sykdommen hjerneslag, for så å kople disse bedømmelsene opp mot en større (men lokal) 

sammenheng. Ettersom enhetene er bedømmelser, må jeg finne ut hva folk forteller om sine 

bedømmelser, noe som vanskelig lar seg gjøre gjennom spørreskjemaer eller beregninger. 

   

Blant pleiere står gjerne idéer om pasientorientering og et ønske om å hjelpe andre sterkt 

(Måseide 1987: 134) . Også mine informanter er preget av dette normsystemet, og derfor kan 

det være vanskelig for dem å snakke åpent om prestisje og prioriteringer. Det har derfor vært 

vesentlig å møte informantene ansikt til ansikt, for slik å oppnå den nødvendige tillit. 

Thagaard påpeker at kvalitative metoder kan være særlig velegnet til å analysere sensitive 

emner, nettopp fordi forskeren i større grad kan få tillit fra informantene (2009: 12). 

 

I utgangspunktet trodde jeg det ville være vanskelig å få gode data om fenomenet jeg studerer. 

Selv om det senere viste seg at så ikke var tilfelle, var det viktig for meg å kunne tilpasse 
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forskningsopplegget etter hvert, på den måte at spørsmålene kunne justeres noe underveis.  

Thagaard siterer Grønmo på at kvalitative metoder nettopp er fleksible der kvantitative 

metoder har en mer skjematisk tilnærming (Grønmo 2004, referert i Thagaard 2009: 18).    

 

Validitet og reliabilitet 
Jeg vil videre i dette kapittelet drøfte ulike aspekter ved hvordan dataene er samlet inn og 

bearbeidet. Jeg går altså gjennom hele prosessen for å se hvor gyldige mine data og 

datafortolkningen kan være, og ser dermed på validering som en prosess som foregår gjennom 

hele undersøkelsesforløpet, slik Angen tar til orde for (2000). 

 

Gjennom redegjørelsen for forskningsprosessen, spiller jeg også med åpne kort om hva som 

er mine metoder, og styrker og svakheter ved disse. Det vil gjøre også gjøre andre i stand til å 

vurdere prosjektet fra et metodeståsted. En slik åpenhet knytter seg til et reliabilitetsbegrep 

som støttes av Thagaard, der det nettopp er forskerens argumentasjon for 

undersøkelsesoppleggets pålitelighet som er sentral (2009: 198).  

 

3.1.2 Tilknytningen til et større forskningsprosjekt 
Jeg minner om at mitt prosjekt skrives innenfor det større forskningsprosjektet ”Disease 

prestige and informal priority settings”. Dette store prosjektet henter noe av sin teoretiske 

inspirasjon fra en hovedsakelig kvantitativ undersøkelse som Dag Album har foretatt for en 

del år tilbake (Album og Westin 2008). I prosjektet som nå er i gang, er hensikten å komme et 

skritt videre fra denne opprinnelige undersøkelsen. Prestisjebegrepet angripes ved å se på det 

fra flere vinkler. Min metode er å spørre ansatte ved en rehabiliteringsavdeling på et sykehjem 

om deres arbeidshverdag. Gjennom en fortolkning av svarene deres, vil jeg forsøke å utdype 

forståelsen av sykdomshierarkier.  

 

For øvrig er det verdt å merke seg at prosjekttilknytningen ikke i seg selv gir noen sterke 

føringer på hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, annet enn den overordnede 

målsetningen jeg allerede har skissert. Samtidig er det på det rene at noen tilnærmingsmåter, 

noen klynger av idéer går igjen som sentrale innad i forskningsgruppen, og disse preger 

naturligvis oppgavene til studentene som er tilknyttet. Likevel har studentene stått svært fritt 

med hensyn til valg av oppgave. Idéen til min egen oppgave har kommet til gjennom flere 

diskusjonsrunder i gruppen, og også i andre faser av arbeidet har tilbakemeldinger fra gruppen 
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vært vesentlig. Tilknytningen til dette større forskningsprosjektet preger derfor oppgaven min 

på en berikende, og ikke begrensende måte, slik jeg ser det. 

 

3.2 Tilgangen til feltet 

3.2.1 Avdelingen 
Jeg var ute etter å undersøke bedømmelser av hjerneslag slik sykdommen arter seg på 

sykehjem.  Men hvorfor falt valget på en rehabiliteringsavdeling? Jeg er ikke i og for seg 

opptatt av rehabilitering i seg selv, men jeg ville komme til en avdeling der befatningen med 

sykdommen hadde et behandlingsaspekt ved seg. Grunnen er at jeg tenkte at en mer aktiv 

behandling av sykdommen ville gi flere situasjoner å snakke om i intervjuene. Med andre ord 

dreide det seg om å få frem rikere data.   

 

Når det gjelder valget av kasus, avdelingen i seg selv, har det viktigste kriteriet vært at 

hjerneslagrehabiliteringen der ikke foregår isolert. Det har vært vesentlig at sykdommen, og 

de medfølgende pasientene, eksisterer i samvær med andre sykdommer og deres tilhørende 

pasientgrupper. På den måten har det vært mulig for meg å sette sykdommer og deres 

tilhørende arbeidsoppgaver opp mot hverandre i intervjuene. Hierarkiske bedømmelser av 

ulike forhold, som er blant de vesentligste komponentene i undersøkelsen, har dermed blitt 

lettere å få øye på. Det viktigste kriteriet for valg av kasus, har altså vært at det er teoretisk 

fruktbart å jobbe med det. Fremgangsmåten kalles teoretisk utvalg (Silverman 2010: 144). 

 

Jeg undersøkte 3-4 aktuelle kommuners nettsteder, der jeg fant informasjon om ulike 

rehabiliteringsenheter. Alle var tilknyttet sykehjem. Så ringte jeg de administrative lederne 

ved de aktuelle enhetene, og fortalte om prosjektet. Selv om alle ønsket ytterligere 

informasjon på e-post og brev før de sa ja, sa alle seg i utgangspunktet interessert i studien. 

Under telefonsamtalen stilte jeg også noen spørsmål, som i særlig grad handlet om 

sammensetningen av pasientgrupper på avdelingene. Spørsmålene var ment å avdekke 

hvorvidt feltene jeg forhandlet om tilgang til, faktisk kunne bidra til å besvare de spørsmålene 

jeg hadde.  

 

Så sendte jeg e-poster og brev til tre enheter. Jeg ringte dagen etter for å forsikre meg om at e-

posten var mottatt og for ytterligere en gang å selge inn prosjektet. Alle tre sa de ville måtte 

konferere med lederen for hele organisasjonen, og at de ville komme tilbake til meg. Deretter 
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gikk det en tid, før jeg fikk positivt svar fra først en av avdelingene, og så en til. På mange 

måter ble valget mellom disse to avdelingene gjort ut i fra en intuitiv følelse av hvor jeg hadde 

fått best kontakt, og ikke så mye rasjonelle kriterier. Jeg fikk også inntrykk av at den 

avdelingen jeg valgte å ikke gjennomføre intervjuer ved, var en mer hektisk plass. Om det 

stemmer vet jeg ikke, men jeg vet at avdelingen er større, og at befolkningsgrunnlaget i 

kommunen også er det. Mine funn ville trolig vært annerledes dersom jeg hadde gjennomført 

studien ved denne siste avdelingen, fremfor den jeg faktisk endte opp med, ganske enkelt 

fordi studiens rasjonale er å undersøke et ultralokalt system. Samtidig er det rimelig å tenke 

seg at dynamikkene som gjelder på denne typen avdelinger vil ha likhetstrekk.  

3.2.2 Rekruttering av informanter 
Rekrutteringen begynte med et informasjonsmøte uken før det var planlagt at studien skulle 

starte. Allerede på dette møtet fikk jeg gjort avtale med tre personer som ønsket å delta.  

Ellers hengte jeg opp et infoskriv både på vaktrommet og pauserommet på avdelingen, der jeg 

redegjorde for studien. På den ene av disse hadde jeg hengt på slipper som kunne fylles ut 

anonymt og puttes i en konvolutt. Ingen benyttet seg av disse. Jeg satte også opp e-

postadresse og telefonnummer, der jeg oppfordret folk til å ringe dersom de var interessert. 

Jeg mottok ingen e-post eller telefoner. 

 

Det var heller ikke overraskende. Lappene var først og fremst ment som informasjon, slik at 

så mange som mulig ville være klar over at jeg var der. I tillegg tenkte jeg at det ville være en 

fordel om folk var mer eller mindre mentalt forberedt på undersøkelsen dersom jeg spurte 

dem personlig. Slik fungerte det også i praksis. Ofte trengte jeg ikke å komme med lange 

utgreiinger om prosjektet når jeg tok kontakt med potensielle informanter. De stoppet meg 

underveis i beskrivelsen av prosjektet og sa at de enten hadde lest lappen eller hørt om det fra 

kolleger. 

 

Lappene og slippene var dermed primært planlagt som en utfyllende del av 

rekrutteringsarbeidet. Samtidig hengte jeg også opp oppslagene for å sikre meg. Jeg ville 

nødig gå glipp av potensielle informanter fordi jeg ikke var der for å rekruttere dem personlig. 

Ved en anledning ble jeg da også kontaktet personlig av en ansatt som hadde lest skrivet mitt 

og som sa at han ønsket å gjøre en avtale med meg.  

 



29 
 

Det var uansett det å treffe folk personlig, som var den rekrutteringsmetoden jeg hadde lagt 

opp til som primærmetode: Å snakke med folk om studien mens jeg var der, enten på 

pauserommet, der jeg kom i prat med ansatte mens jeg spiste matpakke og drakk kaffe 

sammen med dem, eller i gangene, der jeg som regel traff på folk.  

 

Potensielle informanter hadde altså som regel hørt om studien da jeg spurte dem om de kunne 

tenke seg å være med. Ofte var det blitt snakket om studien mens jeg ikke var der. Det bidro 

nok sterkt til å ufarliggjøre en eventuell deltakelse. Jeg ble fort oppfattet som en som hadde 

noe å gjøre på avdelingen, og som var ”ufarlig” å ha på pauserommet. Uanstrengt kunne jeg 

oppholde meg sammen med de ansatte på avdelingens kjøkken, der de ansatte tilberedte mat 

til beboerne. Jeg skal si mer om mulige oppfatninger av min fremtreden på avdelingen senere 

i dette kapittelet. 

 

Jeg fikk også hjelp, både direkte og indirekte, til å finne frem til informanter. Indirekte 

skjedde dette på denne måten at jeg spurte ansatte jeg allerede hadde hatt kontakt med om 

hvem som var på jobb den dagen. Da dukket det som regel opp noen navn jeg ikke kjente. Når 

jeg så spurte om de visste hvor vedkommende var, kunne det hende at de førte meg til ham 

eller henne, og ”reklamerte” for studien mens jeg sto der, noe som lettet arbeidet med å få den 

ansatte med. I tillegg snakket de positivt om meg som person, og intervjuenes form, tone og 

innhold. 

 

Denne formen for rekruttering, som oppsto ganske spontant og ofte uten at jeg kunne gjøre så 

mye til eller fra, krever en videre refleksjon. Det er frivillighetsaspektet jeg ønsker å drøfte. 

Avdelingen er liten, og det å si ”nei” i en annen ansatts påhør (som ovenikjøpet selv hadde 

deltatt i studien), kunne kanskje være ubehagelig fordi man ikke vil bli oppfattet som 

”vanskelig”. Samtidig var det også slik at folk som sa seg villig til å delta i studien, enten det 

nå skjedde i påhør av andre ansatte eller ikke, ble forelagt samtykkeerklæringen (se vedlegg) 

under fire øyne. Dermed kunne den ansatte lese gjennom arket, og ta stilling til hvorvidt dette 

faktisk var noe man ønsket å være med på. Jeg understreket også muntlig at det var helt 

frivillig å være med. 

 

Det hører også med til en drøfting av frivillighetsaspektet å gå litt tilbake til hvordan jeg i det 

hele tatt fikk tilgang til avdelingen. Når starten for feltarbeidet nærmet seg, tok jeg kontakt 

med avdelingslederen og avtalte et tidspunkt for når jeg kunne komme og gjennomføre et 



30 
 

informasjonsmøte blant de ansatte. Jeg tenkte at det ville være en fordel om lederen i det 

minste introduserte meg for de tilsatte, slik at jeg ikke kom ut av det blå. Derfor avtalte vi en 

dag da hun var til stede. 

 

Men da datoen kom, viste det seg at lederen var sykmeldt. De ansatte jeg møtte var likevel 

informert om at jeg kom, og jeg ble veldig godt tatt imot på møtet. I ettertid har jeg tenkt at 

lederens fravær muligens var en fordel, i den forstand at det ble noe vanskeligere å assosiere 

meg med ledelsen. Dersom lederen hadde vært til stede, hadde jeg uansett forberedt meg på 

understreke at jeg på ingen måte handlet på oppdrag fra ledelsen. 

 

Noen av dem jeg spurte, var positive, men fant til slutt ikke tid. Kun et fåtall av de som spurte, 

svarte nei. Hva som er deres motivasjon for ikke å delta, vet jeg ikke, all den tid jeg ikke 

spurte, og heller ikke anså det som min rett å vite det.  

 

Det er imidlertid på det rene at de ivrigste informantene, de som meldte seg selv, hadde en 

særlig faglig interesse for rehabilitering, og også hadde utdannelse innen faget. De hadde også 

lengre fartstid på stedet. Jeg vil betrakte dette faktum som data i seg selv. Det var først mot 

slutten av datainnsamlingsprosessen at jeg ble klar over denne tendensen til selvrekruttering, 

men det ble tilfeldigvis kompensert ved det at jeg, av hensyn til den generelle alders- og 

erfaringsbalansen blant informantene i utvalget, hadde sørget for å oppsøke også mer uerfarne 

informanter på stedet. De fleste av disse hadde ingen videreutdanning i rehabilitering. 

 

3.3 Data og kvalitet 

3.3.1 Undersøkelsens data 
Jeg har intervjuet 12 ansatte på sykehjemmet. Alle de ansatte har på en eller annen måte 

befatning med hjerneslagpasienter, og de står i en sterkere eller svakere relasjon til 

rehabiliteringsavdelingen. Som tidligere nevnt har jeg i stor grad vært henvist til å velge blant 

de som har vært på jobb når jeg har vært der, og det er derfor et element av tilfeldigheter i 

rekrutteringen.  Likevel har det vært et ønske fra min side om å få til et spenn i alder og kjønn 

blant informantene, i håp om å gripe eventuelle forskjeller i bedømmelser på avdelingen. 

Når man gjør intervjuer, slik jeg har gjort, vil det være en nær sammenheng mellom antall 

intervjuer og lengden på disse på den ene siden, og omfanget av datamaterialet på den andre 

siden. Kort fortalt gir mange og lange intervjuer mye datamateriale som må bearbeides. Det 
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har jeg hatt in mente når jeg har foretatt intervjuene. Underveis har jeg sett etter om det 

oppstår en slags metning i materialet, slik at jeg ikke intervjuer unødig mange (Holter 1997: 

22). Mot slutten av intervjurundene mente jeg å kunne observere en slik metning, i den 

forstand at det ikke kom frem vesentlige nye elementer i informantenes svar. Men det 

vesentligste for meg var ikke antall intervjuer. Heller var det viktig for meg å snakke med de 

rette informantene, ”rette” i den forstand at jeg til sammen fikk tak i det spennet av 

bedømmelser som var å finne på stedet.   

 

Hovedsiktemålet med intervjuene var altså å få tak i bedømmelser de ansatte ved en 

sykehjemsavdeling gjør av ulike forhold som kan settes i forbindelse med vurderinger av 

sykdommen hjerneslag. Jeg forsøkte å få tak i disse bedømmelsene gjennom å la de ansatte 

fortelle om arbeidserfaringer, ettersom mitt utgangspunkt altså har vært at bedømmelser av 

sykdommen må sees i lys av andre bedømmelser som gjøres på stedet.  Det er også en 

vesentlig del av bakgrunnen for at jeg har valgt intervju som metode. Jeg mener 

forskningsintervjuet er spesielt egnet når man, som jeg, opererer med et fenomenologisk 

perspektiv. Med det siste forstår jeg et perspektiv der man forsøker å gripe den sosiale 

virkeligheten slik den ser ut fra informantenes side (Creswell 2007: 57). Allerede her er det 

viktig for meg å understreke at denne tilnærmingen ikke skal sees som en journalistisk 

beskrivelse av informantenes verden. Heller er det snakk om en prosess der jeg som forsker 

fortolker erfaringene til informantene som har deltatt i studien. Det fenomenologiske 

perspektivet virker derfor i samspill med et hermeneutisk blikk. Prosessen kan kalles 

hermeneutisk fenomenologi (Creswell 2007: 59). Jeg kommer tilbake til hermeneutikken i 

den mer konkrete beskrivelsen av analysemetoden. 

 

Valget av intervju som metode er likevel ikke selvfølgelig med et slikt siktemål. Jeg kunne for 

eksempel ha valgt fokusgruppeintervju. Men to argumenter taler mot en slik tilnærming. For 

det første er flere av temaene som tas opp av noe sensitiv art. Jeg frykter for at svarene jeg 

ville fått ville vært mindre likefremme og mer preget av normativ selvsensur dersom jeg ikke 

hadde hatt informantene under fire øyne. I tillegg kommer et praktisk argument. 

Informantene, ansatte på et sykehjem, går i turnustjeneste, og det ville blitt vanskelig å få 

samlet et tilstrekkelig antall av dem uten å måtte be dem komme på fritiden. 

 

Det er en vanlig kritikk av intervjuer, enten de nå foregår i gruppe eller ikke, at forskeren ikke 

får tak i faktisk praksis. Alt han får tak, i er hva informantene sier at de gjør, og ikke hva de 
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faktisk gjør. Se for eksempel Silvermans diskusjon av dette problemet (2010: 271). Kritikken 

er legitim. Særlig i tilfeller der temaet som omtales, er normativt ladd, kan det være rimelig å 

anta at det er et potensielt sprik mellom oppgitt og faktisk praksis. Dette forskningsprosjektet 

er et slikt tilfelle, all den tid samtalene med informantene kretser mye rundt det å skulle 

plassere sykdommer hierarkisk, en øvelse mange vil nære en motvilje mot, fordi det kan 

fremstå som kynisk. 

 

Samtidig har dette prosjektet som utgangspunkt at det er de ansattes fortellinger om praksis 

som får oppmerksomhet. Det er hva fortellingene forteller meg, så å si, både eksplisitt og 

implisitt, som er grunnlaget for analysen. Så kan man selvfølgelig si at analysen av 

fortellingene kunne vært mer solide hvis jeg hadde kunnet pare intervjuene med observasjon. 

Ved å se på hvordan de ansatte opererer i hverdagen, i sine prioriteringer, se hvilke oppgaver 

de gjør med lyst og hvilke de unngår eller utsetter, kunne jeg fått et rikere bilde av de 

hierarkiske bedømmelsene som behandles i intervjuene. Når det ikke ble sånn, er 

hovedårsaken at etiske hensyn slo inn. Skulle jeg ha fulgt de ansatte i deres arbeid, ville jeg 

uvegerlig ha fått vite mye om enkeltpasienter, personer i en særlig sårbar situasjon. Det 

samme ville ha skjedd hvis jeg, som et tenkt alternativ, skulle ha vært til stede på et såkalt 

tildelingsmøte, der pasientene drøftes. Undersøkelsens siktemål bør være av særlig stor 

betydning før man legger opp til et forskningsdesign der slike persondataopplysninger 

kommer forskeren i hende, også når disse opplysningene ikke var tenkt brukt i studien, slik 

tilfellet ville vært for meg.  

 

Nå er det ikke slik at denne typen observasjoner nødvendigvis ville gitt meg bedre data. Det er 

for eksempel rimelig å tenke seg muligheten for at de ansatte ville justert sin adferd, bevisst 

eller ubevisst, med meg til stede i arbeidet. Forskeren har en effekt på feltet, enten han vil det 

eller ikke.  

 

3.3.2 Intervjukontekst 
Det har vært en bevisst strategi å gjennomføre intervjuene på arbeidsplassen til de ansatte. Det 

er ikke bare praktiske hensyn som taler for det. Jeg har tro på at konteksten for intervjuet 

påvirker datakvaliteten, i den forstand at den ansatte er i ”arbeidsmodus” og ofte kan komme 

rett fra situasjoner som kan være nyttig å belyse i intervjusituasjonen. Flere ganger benyttet 

jeg meg bevisst av konkrete, ferske situasjoner på avdelingen, situasjoner jeg enten hadde 
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kjennskap til fordi jeg hadde hørt dem bli omtalt på pauserommet før intervjuet, eller fordi jeg 

fikk kjennskap til dem fra informanten selv. 

 

Samtidig medfører intervjuer i arbeidsplasskonteksten noen utfordringer, slik Widerberg også 

påpeker (2001: 94). Det første intervjuet ble gjennomført på pauserommet til de ansatte, og 

ble preget av flere avbrytelser. Derfor ble det viktig for meg å finne et rom som var mer 

uforstyrret. Jeg fant et slikt rom med hjelp fra en av de ansatte. 

 

Jeg har forsøkt å følge Widerbergs råd om ikke å gjennomføre flere enn ett intervju om dagen 

(Widerberg 2001: 93). Først og fremst handler dette om intervjuerens fokus. Jeg fryktet at jeg 

ikke ville være skjerpet nok dersom jeg gjennomførte flere intervjuer pr arbeidsdag. Som 

regel lyktes jeg med denne strategien, men på et par av dagene gjennomførte jeg likevel to. 

Årsaken var at det ofte var vanskelig å få intervjuavtalene til å passe inn i informantenes 

turnus, og det var derfor nødvendig med en viss fleksibilitet fra min side. 

 

Alle intervjuer så nær som ett, det første, ble gjennomført på dagtid. Vel er det mer hektisk på 

dagtid, men erfaringen med kveldsintervjuet var mindre heldig. Intervjuet ble stadig avbrutt 

fordi informanten måtte utføre diverse mindre arbeidsoppgaver. Og årsaken var at det på 

kvelden var langt færre på jobb, slik at det var få andre som kunne overta informantens 

oppgaver når hun snakket med meg.  

 

Man kan med andre ord si at jeg har måttet lære av erfaringer jeg har gjort på stedet, og justert 

opplegget for intervjuene underveis.  

    

3.3.3 Intervjuenes form 
Jeg opererte med en intervjuguide, som jeg for øvrig endret noe underveis, dels fordi jeg etter 

kort tid fant ut at enkelte av områdene jeg hadde satt opp på listen var noe på siden av det jeg 

ønsket å undersøke, dels fordi den økte kunnskapen jeg fikk gjennom de første intervjuene, og 

oppholdet blant de ansatte på pauserommet, gjorde det mulig for meg å ”stille skarpt” der det 

fremsto som nødvendig eller hensiktsmessig. 

 

Hvert intervju begynte med at jeg forela informanten samtykkeerklæringen. Ofte lot jeg dem 

lese det tilhørende skrivet mens jeg ordnet med båndopptakeren eller hentet kaffe. Så holdt 
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jeg en liten introduksjon der jeg i svært korte drag forsøkte å forklare hva slags fag sosiologi 

er, og hva som var siktemålet med intervjuet. Jeg la vekt på at jeg var ute etter informantens 

egne meninger, men sa samtidig at jeg så på ham eller henne som en representant for en 

gruppe eller fagfelt. 

 

Det ligger en hovedstrategi bak utformingen av intervjuguiden. Hovedstrategien er lettest å se 

i spørsmålsrekken som kommer under overskriften ”Om å arbeide med hjerneslag”. I den er 

tanken at jeg kan ”hente ut”, ”treffe på”, eller konstruere hierarkiske bedømmelser gjennom å 

la de ansatte snakke om hvordan de i praksis går frem i sin daglige dont. I denne 

spørsmålsrekken ligger også en oppmerksomhet rettet mot de forhold ved sykdommen 

hjerneslag som kan oppfattes som stigmatiserende. De ansatte er, gjennom fokus på daglige 

erfaringer, blitt spurt om hvordan de synes det er å forholde seg til ulike stigmatiserende 

”markører” for hjerneslaget. 

 

Strategien har vist seg forholdsvis vellykket. Jeg har i intervjuene brukt disse beskrivelsene 

som innfallsporter til spørsmål der jeg ber informantene fortelle mer om hvordan de vurderer 

de situasjonene de kommer opp i. Samtidig inkluderer guiden også parallellspor der målet er å 

utforske mer av kontekstene, situasjonene og relasjonene informantene, pasientene og 

sykdommene inngår i.  

 

Underveis i intervjusituasjonen brukte jeg intervjuguiden som en grov huskeliste. Men jeg 

stresset ikke med å dekke absolutt alle områdene i den dersom jeg i samtalen med 

informanten fant materiale som det var verd å bruke mer tid på å utforske. Jeg var 

komfortabel med intervjusituasjonen både fordi jeg tidligere har jobbet som journalist, og 

fordi jeg i stor grad klarte å skape en tillitsfull atmosfære i møte med informantene. Derfor 

følte jeg meg trygg og rolig i intervjusituasjonen, og jeg tenkte lite på hvordan jeg selv 

fremsto. 

 

Det er på sin plass å si noen ord om min tidligere journalisterfaring, og hvordan det preger 

intervjusituasjonen. Slik jeg ser det, er det stor forskjell på det journalistiske intervjuet og 

forskningsintervjuet, og jeg har vært meg bevisst denne forskjellen lenge før jeg begynte med 

forskningsintervjuene. Som nyhetsjournalist er man ute etter hardtslående sitater, de 

fortettede, pregnante poengene. Nyansene har man ofte ikke tid til å dvele med, og man vet 
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man skal levere saken innen deadline. Derfor må man i stor grad styre intervjuet slik at det 

ikke glir ut. 

 

Forskningsintervjuet må også i aller høyeste grad styres inn mot de temaene man ønsker å 

belyse. Men i forskningsintervjuet er man på jakt etter nyansene, ofte de små detaljene fordi 

man ikke ønsker å konkludere på feil grunnlag. Ofte ligger også de analytiske poengene i de 

små finurlighetene. 

 

Selv om det er en tydelig forskjell på de to intervjuformene, er det ikke slik at erfaringer med 

den ene formen ikke kan brukes i den andre. Både forskningsintervjuet og det journalistiske 

intervjuet krever at man lytter aktivt til det som sies og at man er bevisst på å stille relevante 

oppfølgingsspørsmål. Dette med å stille gode oppfølgingsspørsmål, det å ha en følelse med 

når et poeng fortjener utdyping eller presisering, er en egenskap som har vært gull verd å ha i 

intervjusituasjonen, selv om jeg kanskje ikke har tenkt aktivt gjennom min egen intervjuform 

der og da.  

 

Jeg har dog brukt noe tid på å evaluere intervjuene underveis. Parallelt med intervjuene har 

jeg transkribert og lyttet gjennom intervjuer. Da har det dels handlet om å justere min egen 

intervjueradferd, dels å forsøke å finne ut om det er punkter der det kunne vært mer å hente. 

En kort evaluering av min egen måte å gjennomføre intervjuene, viser at jeg nok kan bli 

flinkere til å tie stille, til å la informanten snakke ut. Dette kompenseres heldigvis ved at jeg er 

god på å merke meg når det ligger noe under. 

 

Hvert intervju er omtrent én time langt. Noen er litt lengre, flere er kortere. Intervjulengden er 

tilpasset etter hvor fruktbar jeg følte samtalen var. Men det er også variasjoner fordi noen 

informanter bruker lang tid på å fortelle, mens andre er mer knappe.   

 

Det har vært vesentlig for meg å ikke overstige en time, og noe av grunnen er at avdelingen 

der intervjuene er gjort, er travel. Å intervjue en ansatt i én time innebar alltid at jeg tok 

vedkommende ut av tjenesten, med det dette måtte innebære av merarbeid for de øvrige 

ansatte på jobb den dagen. Intervjuvirksomheten min slo dermed rett inn i en atmosfære 

preget av begrensede ressurser, og flere av informantene reflekterte da også over det ironiske i 

at jeg blant annet spurte dem om prioriteringer, samtidig med at de var borte fra avdelingen så 

vidt lenge. Noen uttrykte også en bekymring om at ”andre ville lure” om de ble borte for 
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lenge, noe som kan tolkes som antydninger både om en presset situasjon og en arbeidskodeks 

der de ansatte er solidarisk avhengige av hverandres innsats.  

 

Både det å overholde tiden og det å ikke legge opp til for lange intervjuer i utgangspunktet, er, 

som jeg ser det, dyder forskeren bør etterstrebe. Ikke bare øker det sjansen for at informantene 

sier ja til å være med. Men en slik fremferd sikrer også at informanten føler at forskeren har 

holdt ”sin del av kontrakten”, noe som igjen øker tilliten til forskeren.  

 

3.3.4 Hvem var jeg på avdelingen?  
Den følgende refleksjonen er delvis inspirert av Cato Wadels bok: Jeg er mine sosiale 

relasjoner- å tenke sosiologisk om seg selv (2008). Et sentralt spørsmål som stilles er hvem 

jeg var i forhold til informantene på intervjutidspunktet.  

 

Det var viktig for meg å legge opp til en uformell, men seriøs tone under intervjuene. All den 

tid mange av intervjuene foregikk i lunsjpausen til de ansatte, spiste flere av dem matpakken 

sin underveis i seansen.  

 

De ansatte på stedet var vant til studenter. Men studentene som pleide å være der, skulle lære 

et håndverk av pleierne. Det skulle ikke jeg. Jeg skulle fritte dem ut, og jeg kom fra 

universitetet. Men jeg tror likevel de ansatte koplet meg mer opp mot lærlingrollen enn mot 

akademikerrollen, muligens fordi de var vant til den andre typen studenter og fordi 

akademikere, som meg, tilhørte en kategori de ansatte hadde liten kjennskap til.  

 

Ettersom jeg, i likhet med Kvale og Brinkmann, tenker at data kan sees på som noe som 

konstrueres sammen med informanten, og ikke noe jeg drar ut av henne, vil relasjonene 

mellom meg og informantene påvirke datakvaliteten (2010: 22) . Jeg opplevde at jeg fikk en 

god tone med samtlige, selv om noen av intervjuene var tregere å få riktig i gang enn andre.  

 

Et par informanter anla en svært formell tone i begynnelsen av intervjuet, men endret dette litt 

uti. Jeg antar at dette er et resultat av at jeg la vekt på å fremstå som folkelig og hverdagslig 

heller enn akademisk og abstrakt.   
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Likevel spilte jeg på forskerrollen når jeg skulle ta kontakt med folk. Oftest er jeg nok ganske 

tilbakeholden når det gjelder å ta kontakt med andre, men jeg opplevde at forskerrollen ga 

meg et klart mandat til å gjøre det.  

 

Jeg la hele veien brett på å opptre ydmykt og høflig, og understreket at jeg kunne lite om 

feltet, at det var de som måtte fortelle meg hvordan ting hang sammen. Dels var dette et 

bevisst grep for å stille lærlingrollen i forgrunnen, og akademikerrollen i bakgrunnen. Men det 

var også et uttrykk for situasjonen slik den faktisk var. Heldigvis ville de ansatte gjerne 

fortelle meg om forholdene på avdelingen. Det er grunn til å tro at jeg ble gjort til en person 

det gikk an å prate med, en person som var interessert. Det er ingen ufordelaktig rolle å kunne 

innta som samfunnsforsker.  

 

Jeg tror det var et pluss for meg at jeg på intervjutidspunktet var 32 år, og ikke for eksempel 

22. På grunn av min alder føler jeg meg ganske trygg på meg selv og på andre, noe som i seg 

selv har en beroligende effekt, både på intervjuer og informant, i intervjusituasjonen. Min 

alder bidrar også til å heve min egen status i andres øyne. De ansatte så meg nok dels som en 

lærling, men det var i tilfelle en voksen lærling som fortjente respekt. Respekten jeg fikk, kan 

ha bidratt til å sikre at undersøkelsen og dens tema ble tatt på alvor.   

 

Så er spørsmålet om forskerens sosiale klasse har noen effekt på datakvaliteten. Mange, for 

eksempel Album, vil mene det (1996: 244). Jeg tror også det, men samtidig blir spørsmålet: 

Hva slags sosial klasse oppfattet de ansatte at jeg tilhørte (Enten de nå oppfattet det med 

eksplisitt referanse til klassebegrepet eller ikke)? Jeg er student, og jeg har tatt meg tid til å 

studere noe ganske abstrakt, noe som kan assosieres med høyere samfunnslag. I alle tilfelle 

har jeg høyere utdanning enn informantene på stedet. Igjen tror jeg det koker ned til hva de 

ansatte legger i begrepet student. For mange av dem utgjorde det akademiske en fjern verden, 

og jeg tror ikke de først og fremst så en akademiker-in-spe i meg. Det er noe ufarlig med folk 

som er i sin vorden, og grunnen er nettopp at de ikke har fått den autoritet som følger med en 

avklart status.  Derfor tror jeg ikke min sosiale klasse har hatt stor effekt på datakvaliteten, i 

alle fall ikke i intervjusituasjonen.     

 

Selv har jeg merket meg at jeg generelt fikk bedre kontakt med de kvinnelige informantene 

enn de mannlige. Det er ikke overraskende, for slik er det også for meg privat. Konsekvensen 

er muligens, dessverre, at svarene i intervjuene med i hvert fall to av mennene, virker noe 
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mindre åpenhjertige enn svarene fra de andre intervjuene. Intervjuene med disse to var også 

preget av at informantene selv brakte temaet kjønn på bane. Det at de var menn i typiske 

kvinneyrker ble gjort til et tema. Kanskje er grunnen til at disse intervjuene ikke ble så 

åpenhjertige den at mennene så på meg som en slags rival, som ovenikjøpet så på deres 

situasjon med et blikk som rettet oppmerksomheten mot status?   

 

Det er likevel ikke sikkert at dette er en effekt av at jeg er en mann som intervjuer menn. Det 

kan likeså godt være tilfeldigheter, som det at man kommer bedre overens med noen 

informanter enn andre, uavhengig av kjønn. 

   

Relasjonen mellom intervjuer og informant er åpenbart en tosidig affære, og også informanten 

kan spille sin på ulike måter. I forespørselsskrivet som alle informanter har lest før de har 

signert samtykkeerklæringen, står det eksplisitt at undersøkelsen er en del av det større 

forskningsprosjektet om sykdommers prestisje, som ledes av Dag Album. Man kan spørre seg 

om det var klokt å informere så eksplisitt om dette, all den tid det legger sterke føringer på 

hva slags fortolkningshorisont det kan tenkes at informantene anlegger. Samtidig var det 

viktig for meg å signalisere prosjektets tilknytning til et forskningsopplegg som støttes av 

Forskningsrådet. Underveis i et par av intervjuene var det tilløp til at informantene gjerne ville 

tilkjennegi sin kjennskap til prestisjetankegangen, og svarene de ga, var veldig preget av 

denne kjennskapen. Men jeg oppmuntret ikke disse informantene videre, og sørget for å 

angripe temaene fra andre retninger. I så måte håper jeg at jeg har redusert risikoen for at de 

ansattes fortellinger i altfor stor grad er preget av en vilje til å ”snakke meg etter munnen”.  

 

3.3.5 Observasjoner 
I tillegg til de rene intervjudata, er det ikke til å komme i fra at jeg dels ubevisst og dels 

bevisst har gjort noen observasjoner under mitt opphold på avdelingen. Noen av dem er 

skrevet ned i spredte feltnotater. De fleste av dem er basert på hukommelsen. 

 

Observasjonene det er snakk om er ikke hentet fra ansikt-til-ansikt-samhandling mellom 

ansatte og pasienter, da jeg av etiske årsaker har unngått slike situasjoner. I stedet er det snakk 

om observasjoner som knytter seg til avdelingens indre geografi og omgivelser, og noe 

observasjon av samhandling ansatte imellom. Samtidig har det vært en hel del uformelle 

samtaler mellom meg og ansatte. 
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Jeg behandler ikke disse observasjonene som data i analysesammenheng. Likevel har 

observasjonene vært viktige, og kanskje særlig viktige har de vært for å øke kvaliteten på 

intervjudataene. Det at jeg enten på egen hånd eller sammen med ansatte har kunnet bevege 

meg rundt i avdelingens korridorer, og inn på rom som ellers er forbeholdt ansatte, har gjort 

det mulig for meg å kontekstualisere ansattes svar allerede i intervjusituasjonen, når jeg for 

eksempel knytter spørsmål om rehabiliteringsoppgaver opp mot konkrete treningsapparater 

som jeg har sett på avdelingen. Bruken av informasjon som har kommet frem under uformelle 

samtaler på pauserommet eller på kjøkkenet, har vært både eksplisitt og implisitt i 

intervjusituasjonen. 

 

3.3.6 Kreativitet vs. ”reliabilitet” 
Selv om jeg har hatt en intervjuguide, har jeg fulgt nye spor underveis i samtalen når jeg har 

fått øye på dem. Det betyr at hvert spørsmål, hvert problemfelt kan være noe ulikt vektet i 

hver enkelt samtale. Samtidig er det jo slik at de enkelte personene på avdelingen har ulike 

erfaringer. Noen har mer erfaring med en type situasjon eller arbeid enn andre, og da har vi 

snakket om den typen situasjon, ikke om ting den ansatte har lite å si om. I tillegg har det vært 

viktig å treffe den enkelte informant hjemme. Ikke alle ”forstår” spørsmålet med en gang, og 

da har det vært påkrevet med presiseringer og utdypninger. De siste har vært åpent utformet, 

men med den hensikt å lede tankene til informantene til temaet jeg er ute etter å belyse. All 

den tid jeg har ikke utført et fysisk eksperiment, med positivistiske forskningsprinsipper i 

bunnen, kan man ikke med noen grad av rimelighet stille opp et krav om at min undersøkelse 

skal kunne utføres på nytt av andre forskere på et annet tidspunkt, og at man da skal få samme 

resultat. Her følger jeg Thagaard (2009: 198). Årsaken er flere, blant annet at organisasjoner 

og menneskene som befolker dem, er i konstant endring. 

 

Diskusjonen over grenser opp mot en diskusjon av det tradisjonelle reliabilitetsbegrepet. 

Reliabilitet defineres ulikt av mange forskere.  En rimelig, og vid, tolkning er kravet om 

forskningens pålitelighet (Thagaard 2009: 22). Så er spørsmålet hva som skal få som få status 

som ”pålitelig”. Hva er for eksempel ”pålitelig” intervjueropptreden? Jeg har spilt på noe 

ulike deler av min sosiale identitet i møte med hver enkelt, fordi hver enkelt person er 

forskjellig. Men alle har i det minste møtt meg i forskerrollen. Det er også konsistens i det at 

jeg har vært på jakt etter det samme i samtalene med alle, selv om midlene jeg har brukt i 
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denne jakten ofte har vært tilpasset den enkelte informant og utviklingen i det enkelte intervju. 

Det er åpenbart at det er en motsetning mellom det man kan kalle reliabilitet og kreative 

variasjoner, en motsetning som trekkes frem hos Kvale og Brinkmann (2010: 250). 

Motsetningen kommer man ikke unna. Jeg har redegjort åpent for hvordan data har blitt 

konstruert. Argumentasjonen for deres pålitelighet ligger i denne åpenheten. Jeg håper at 

leseren vil kunne bruke sin kritiske sans for selv å gjøre seg opp en mening om hvor pålitelig 

undersøkelsen er (Thagaard 2009: 198).  

 

3.4 Analyse og etikk 
Her vil jeg si litt om hvordan jeg gikk frem dag jeg analyserte dataene. Til slutt vil jeg komme 

med noen refleksjoner rundt etikk.  

3.4.1 Overordnet analysegrep 
Først noen ord om forholdet mellom en induktiv og en deduktiv fremgangsmåte. 

Utgangspunktet for undersøkelsen kan sies å være deduktiv fordi jeg har latt meg inspirere av 

særlig to teorier, Den ene er Albums teori om sykdomsprestisje. (Album og Westin 2008). 

Den andre er Bourdieus Distinksjonen (1984). Ved utformingen av intervjuguiden har disse 

teoriene ligget i bakgrunnen. Men under intervjuene har jeg i størst mulig grad forsøkt å 

frikople meg fra det teoretiske. Jeg har forsøkt å lytte til hva feltet har å fortelle meg, og ofte 

latt samtalene vise vei. I så måte er undersøkelsen induktivt orientert. I analysefasen har jeg 

også tatt utgangspunkt i empirien for å lage en lokal teori. Men selv om jeg har støttet meg på 

empirien, er altså denne empirien kommet til ved en teoretisk inspirasjon. Dermed er det nok 

rimelig å si at jeg i min tilnærming til data er preget av både det deduktive og det induktive. 

Mest rimelig er det nok å kalle fremgangsmåten for abduksjon, ettersom analysen av dataene 

har vært sentral, samtidig med at jeg har hatt en teoretisk forankring når jeg har fortolket dem. 

(Thagaard 2009: 194). 

 

3.4.2 Konkret fremgangsmåte 
Så er spørsmålet hvordan jeg har gått frem i analysen, rent konkret. For det første har noe av 

analysearbeidet foregått underveis i intervjuene og i transkriberingen. Særlig under 

transkriberingsfasen har jeg gjort notater som senere har gitt idéer til analytiske poenger.  

 

Så har jeg laget en oversikt over materialet ved å prøve meg frem med kategoriseringer.  
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Kategoriseringene har delvis vært basert på hva som var å finne i materialet, og hva det ga av 

mulige kategorier, delvis vært basert på problemstillingen, som handler om å avdekke 

hierarkiske forskjeller. Først tok jeg for meg hver intervjuperson for seg og kategoriserte det 

som kom frem i samtalen med vedkommende etter temakategorier. Til dette brukte jeg 

regneark. For å sammenlikne personenes bedømmelser om bestemte temaer, ordnet jeg så 

materialet etter tema. Dermed fikk jeg store regneark for hvert tema, der alle 

intervjupersonenes bedømmelser av temaet kom med.  

 

Fremgangsmåten viste seg ikke å være helt tilfredsstillende. Grunnen er først og fremst at de 

fleste temaene er sammenflettet. Det kan også være grunn til å tro at jeg burde lagt mer arbeid 

i det opprinnelige kategoriseringsarbeidet. Samtidig er jo nettopp et sentralt poeng i analysen 

at de ulike bedømmelsene henger sammen med hverandre. 

 

Dette førte til at jeg til dels frigjorde meg fra oversiktene og begynte å lese transkripsjoner på 

ny, for slik å komme tilbake til intervjusituasjonen, og til de idéer om fellestrekk og 

skillelinjer i materialet som jeg hadde fått allerede da. Jeg tok altså utgangspunkt i noe jeg 

mente å ha sett ”for mitt indre øye”, slik Widerberg gjør i sitt prosjekt om trøtthet (Widerberg 

2001: 131).  Jeg kontrollerte så om disse innsiktene faktisk stemte ved å se på regnearkene 

igjen, men uten å skjele så mye til kategoriseringene.  

 

Jeg benyttet meg av flere metoder i denne prosessen. Jeg fikk for det første hjelp av det et 

sentralt skille, nemlig skillet mellom ”stellet” og ”ikke-stellet”, altså skillet mellom ansatte 

som drev med pleieoppgaver, og ansatte som ikke hadde slike oppgaver. Skillet utdypes i 

seksjonen om etikk, like nedenfor. Ved å bruke skillet kunne jeg begynne å gjøre 

sammenlikninger på tvers av materialet. Da ble det tydelig at dette skillet også var analytisk 

fruktbart. Jeg gjorde noen enkle opptellinger for å se hvilke typer bedømmelser som gikk 

igjen hos hvem, og hvor. Jeg merket meg også om det var sammenhenger mellom variabler: 

Var det noen typer variabler som så ut til å gå hånd i hånd? I den mer sammenfattende delen 

av analysen har det vært viktig å gruppere bedømmelser i større kategorier.  

 

Dette er alle metoder som beskrives av Miles og Huberman (1994: 244-245). Totalt sett har 

nok analysen vært noe ad hoc-basert, og jeg vil kalle metodebruken i analysedelen for en 

bricolage (Kvale og Brinkmann 2010: 239).  
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For øvrig har jeg sett på meningsinnholdet i utsagnene. Jeg har ikke reflektert mye over 

hvordan informantene uttrykker seg, annet enn som en del av mine forsøk på å gripe 

meningsinnholdet. Det er rimelig å si at jeg har gått hermeneutisk til verks når jeg har sett på 

meningsinnholdet i enkeltutsagn. Det er tolket i lys av materialet i sin helhet. Meningen i hele 

materialet har så blitt gjenfortolket på basis av funn i enkeltutsagn. Slik har prosessen gått 

frem og tilbake (Kvale og Brinkmann 2010: 216). 

   

Jeg har tolket det de ansatte sier som forsøk på tolke sin virkelighet og sine bedømmelser. 

Heri ligger også en hermeneutisk tilnærming. For når jeg gjennom analysen konstruerer en 

modell av deres bedømmelser, er grunnlaget for modellen basert på de ansattes forståelse av 

sin egen situasjon. Min analytiske konstruksjon er altså basert på den konstruksjonen de 

ansatte gjør av sin egen situasjon i samtalen med meg. Geertz kaller det ”understandig of 

understanding” (1983: 5). Hva betyr så det for fortolkningen av den modellen jeg setter opp? 

Det betyr, i korttekst, at det er jeg som operer med den, ikke de ansatte.  

 

3.4.3 Avstanden til feltet 
Jeg vil si jeg står ganske fjernt til feltet, i den forstand at jeg ser på det som en fullstendig 

utenforstående. Jeg har ingen slektninger som er rammet av hjerneslag, eller som på annen 

måte har gjennomgått rehabilitering. Jeg har ingen arbeidserfaring fra sykehjem. Riktignok 

har jeg besteforeldre som har vært på sykehjem den siste tiden de levde, og da var jeg på 

besøk, men det er snart 15 år siden. 

 

Men på den annen side har jeg plassert meg ganske nært feltet i intervjusituasjonen. Etter 

hvert som jeg har snappet opp gjeldende sjargong på stedet, har jeg tidvis brukt den i 

intervjuene. Selv om en bestemt teori (Bourdieus Distinksjonen) er en tydelig 

inspirasjonskilde til forskningsopplegget, har jeg ikke brukt teoretiske begreper i intervjuene, 

og jeg har aktivt skjøvet all teori så langt bak i bevisstheten som mulig under intervjuene, for 

slik å komme nær virkeligheten til de ansatte. 

 

Men så, i analysen, har jeg fjernet meg fra feltet igjen, ved å innta en mer teoretisk holdning 

til de ansattes begreper. Alt i alt har jeg altså forsøkt meg på den vanskelige pendelgangen 

mellom nærhet og distanse, som mange har vært opptatt av, for eksempel Repstad (1993) og 

senere Album (1996).    
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3.4.4 Etikk 
Det er nødvendig å reflektere litt mer over forholdet mellom min fortolkning  og 

informantenes utsagn, eller altså: informantenes fortolkninger av sine egne erfaringer. I 

egenskap av forsker anser jeg det for å være min oppgave å sette data inn i en analytisk 

sammenheng. All den tid analysen er knyttet til et teoretisk perspektiv som man ikke kan 

forvente at informantene kjenner til, kan det fort oppstå et sprik mellom min fortolkning av 

utsagnene og informantens fortolkning. Kanskje vil min fortolkning føre til fremmedgjøring 

hos informantene, som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.  

 

Som Thagaard skriver, er dette en etisk nøtt som kan være vanskelig å knekke. Ettersom det 

er jeg, forskeren, som står for analysen og det endelige resultatet, følger jeg Thagaard i at det 

ofte har lite for seg å forelegge informantene en tentativ analyse. Samtidig tror jeg Thagaard 

har rett i at nøkkelen ligger i å komme med en fortolkning som ”gir informanten en 

opplevelse av å ha blitt forstått av forskeren.”. Jeg håper jeg har fått til dette i min tolkning av 

informantenes erfaringer (Thagaard 2009: 213-214). 

 

Min metode, og utvalgets beskaffenhet, har fått betydning for fremstillingsformen i denne 

oppgaven. Etiske hensyn må tas, for det er på det rene at jeg har besøkt en institusjon, og bare 

denne. Institusjonens navn og beliggenhet fremgår ikke av denne oppgaven, ei heller de 

virkelige navnene på de ansatte som jobber der. Bakgrunnen skulle være klar nok- for å få 

informantene, altså ansatte på den aktuelle rehabiliteringsavdelingen, til å snakke så fritt ut 

som situasjonen tillater det, har jeg gjort det klart at deres anonymitet vil bli ivaretatt. For 

lesere som ikke selv har tilknytning til avdelingen skal det i utgangspunktet ikke være mulig å 

finne ut hvilken institusjon jeg har besøkt. 

 

Men for at også den interne anonymiteten skal ivaretas, har jeg gjort noen grep som sikrer 

denne. Det handler om å gjøre en avveining mellom hensynet til informantenes anonymitet og 

ønsket om å være så spesifikk som mulig i analysen. Problemet ligger nemlig i 

yrkesfordelingen på stedet. Det er kun én lege, og det er få ergoterapeuter og fysioterapeuter 

der. Antallet hjelpepleiere, pleieassistenter og sykepleiere er imidlertid stort nok til at det vil 

være vanskelig å blinke ut enkeltpersoner.  

 

Jeg har intervjuet representanter for alle disse yrkesgruppene, men kan ikke godt oppgi 

yrkestittel i tilknytning til alle informantutsagnene, nettopp av hensyn til den interne 
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anonymiteten. Ut i fra en avveining av hvordan dataene fordeler seg på yrkesvariabelen, og ut 

i fra hensynet til intern anonymitet, har jeg derfor funnet det tjenlig å operere med en 

distinksjon mellom de av de ansatte som har sitt daglige virke direkte i det som på avdelingen 

kalles ”stellet”, og de som ikke har det. Med ”stellet” menes både her og på institusjonen den 

daglige pleien av pasienter, symbolisert ved oppgaver som morgenrutiner, påkledning, 

matlaging og enklere medisinske stelleoppgaver. Til stellet hører pleieassistenter og 

hjelpepleiere. Så har vi de som ikke er i stellet. Noen av disse har en mer eller mindre løs 

tilknytning til avdelingen i sin helhet. Da tenker jeg på ergoterapeut, fysioterapeut og lege. 

Sykepleiere befinner seg i en mellomposisjon, og man kunne argumentert for at de skulle 

tilhørt gruppen som er ”i stellet”, all den tid de er pleiere. Men i realiteten er sykepleierne lite 

involvert i rene stelleoppgaver. I stedet har de en administrativ funksjon, og de har en faglig 

posisjon som de som ordner med medisiner. 

 

I stedet for å skrive yrkestilhørigheten til den enkelte, opererer jeg i stor grad med 

kategoriseringene ”i stellet” og ”utenfor stellet”.  

 

Jeg skal senere, i kapittel 5 og 6, vise at det går et sentralt, (men ikke entydig) skille mellom 

oppgaver som hører til ”stellet”, og oppgaver som ikke gjør det. Å skille mellom ansatte som i 

hovedsak er tilknyttet stellet og de som ikke er det, er altså en analytisk avspeiling av funn i 

datamaterialet. Oppdelingen virker hensiktsmessig fordi oppmerksomheten til de ansatte som 

er utenfor ”stellet” ser ut til å være systematisk annerledes enn de som er innenfor. I denne 

omgang nøyer jeg meg med å gjøre leseren klar over skillet, og deler av begrunnelsen for å 

operere med det, er altså etisk fundert.  
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4 Sykdommen, rehabiliteringen og avdelingen 

4.1 Innledning 
For at leseren i størst mulig grad skal kunne gripe analysen, er det nødvendig med en 

grunnleggende beskrivelse av sentrale elementer i den. Disse er sykdommen hjerneslag i seg 

selv, rehabilitering og sykehjemsavdelingen med omgivelser.  

 

Kapittelet inneholder først noen ord om sykdommen hjerneslag, slik den gjerne forstås 

medisinsk. Jeg vil redegjøre for symptomer, utbredelse og vanlige behandlingsformer slik at 

leseren har større forutsetninger for å forstå sykdommens reise gjennom en behandlingskjede. 

Her vil jeg også si hva jeg mener med begrepet rehabilitering. I tillegg gir jeg et riss av noen 

demografiske utviklingstrekk som påvirker rammene for rehabilitering og pleie av 

slagpasienter. 

 

Mesteparten av kapittelet handler om avdelingen i seg selv. Da sykdomsomgivelser, forstått 

som kontekster, situasjoner og relasjoner, er sentralt, blir det viktig å beskrive avdelingen og 

de grunnleggende dynamikker som finnes der. Avdelingen skal beskrives både i kraft av 

interne forhold på stedet, men også på basis av sammenligninger med andre avdelinger. Sånn 

sett ligger det en relasjonell forståelse i bunnen (Bourdieu 1990: 4). 

 

4.2 Slag, rehabilitering og utfordringer i sykehjemssektoren 

4.2.1 Hva er hjerneslag? 
Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsak i Norge. Man regner med at forekomsten av 

sykdommen vil øke i takt med at en større andel av befolkningen blir eldre. 15.000 personer 

får hjerneslag hvert år (Helsedirektoratet 2010a). Dødeligheten varierer med alder og 

slagtype. Av de som overlever hjerneslag, får rundt en tredel funksjonshemninger som gjør 

dem avhengig av hjelp. En tredel får funksjonsnedsettelser, men blir likevel ikke avhengig av 
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hjelp. Den siste tredelen blir helt eller nesten restituert. 15-20 prosent av overlevende 

slagpasienter havner på sykehjem (Wyller 2003: 74). 

 

I all hovedsak skiller medisinerne mellom to ulike typer hjerneslag. Den ene typen skyldes en 

blødning i hjernen. Den andre forårsakes av at en blodpropp blokkerer en åre i hjernen. 

Blodproppen kan ha oppstått i selve åren, eller den kan ha blitt brakt til hjernen med 

blodstrømmen (Wyller 2003: 68).  

 

I oppgaven skiller jeg ikke mellom ulike typer av hjerneslag. Jeg er vàr dens ulike 

uttrykksformer og faser, men om slaget skyldes propp eller blødning, tillegges ingen vekt. Det 

kan selvfølgelig hende at det er et sosialt distinksjonselement i forskjellen, men det blir ikke 

gjort til gjenstand for analyse her. Årsaken er at hovedoppmerksomheten rettes mot 

sykdommens omgivelser, og ikke sykdommen i seg selv.  

 

4.2.2 Behandling 
Slagbehandlingen er i sterk utvikling.  En svært vesentlig endring skjedde i 1990-årene, da 

man begynte å opprette egne slagenheter på sykehusene (Friis 2003: 83). Da er det snakk om 

en tverrfaglig enhet der alles innsats rettes mot denne sykdommen.  

 

Behandlingen av hjerneslag kan, i likhet med mange sykdommer, beskrives som en kjede. 

Kjeden vil variere avhengig av hvor alvorlig rammet pasienten er, men et typisk forløp vil 

være at pasienten behandles akutt på en slagenhet på sykehus. Der tas det en såkalt CT-skan 

av hjernen, for å se hva slags hjerneslag det er snakk om. Det er ulike behandlingsmetoder 

avhengig av typen slag. Både medikamentell og kirurgisk behandling benyttes. På slagenheten 

vil pasienten også få rehabilitering i en tidlig fase, noe som er svært viktig del av 

behandlingen, ettersom funksjonshemminger er vanlige ettervirkninger av slaget 

(Helsedirektoratet 2010b). 

 

Pasientens funksjonsnivå blir vurdert etter den innledende rehabiliteringen. Eventuell videre 

rehabilitering kan skje gjennom spesialhelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. 

(Helsedirektoratet 2010c). Det er i kommunehelsetjenesten denne analysen har sitt nedslag. 
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4.2.3 Rehabilitering 
Uttrykket ”rehabilitering” er sentralt i denne oppgaven. Det er et vidt begrep, som favner 

mange områder. Det brukes ikke bare om sykdomsrehabilitering, men også om prosesser der 

hensikten er å komme tilbake i arbeid. I denne oppgaven er det imidlertid rehabilitering av 

slagpasienter det er snakk om. Jeg støtter meg på følgende forståelse: ”Rehabilitering etter et 

hjerneslag er en kompleks prosess hvor formålet er å hjelpe pasienten til å gjenvinne funksjon 

eller kompensere for tapt funksjon, for på den måten å bedre livskvaliteten og redusere 

behovet for hjelpe fra andre” (Thommessen 2003: 105). 

 

4.2.4 Hjerneslaget slik det arter seg på avdelingen 
De ansatte på avdelingen møter stort sett ikke slagpasienten i akuttfasen. Først og fremst må 

de altså forholde seg til pasienter som er i rehabiliteringsfasen. Ulike slagpasienter har ulike 

såkalte utfall. Da snakker jeg om de fysiske og psykiske ettervirkningene av å ha hatt et 

hjerneslag. De vanligste vil være lammelser, demens, ulike kognitive forstyrrelser, 

svelgevansker, inkontinens, og redusert språkevne (Thommesen 2003: 99-103). 

Slagpasientene på avdelingen kan være sterkt eller lettere rammet, og sammensetningen av 

utfall hos den enkelte pasient kan være ulik. Eldre slagpasienter vil typisk ha flere andre typer 

lidelser i tillegg, ikke som en konsekvens av slaget i seg selv, men fordi risikoen for å ha 

mange sykdommer øker med alderen. 

 

4.2.5 Ressurssituasjon i sykehjemssektoren 
Norges befolkning er, som befolkningen i Vesten for øvrig, aldrende. Problemstillingen har 

vært på agendaen lenge, og den demografiske utviklingen medfører utfordringer fordi en høy 

andel eldre kan skape stort behov for helsetjenester i fremtiden. Det er dog ikke gitt at 

fremtidens eldre har like stort behov for pleietjenester som dagens eldre (Hagestad 2003: 

208). Likevel er det allerede nå et press på sykehjemsplassene, og den sittende regjeringen 

ønsker full sykehjemsdekning innen 2015. Regjeringen ønsker derfor en storstilt utbygging av 

sykehjemsplasser i årene som kommer (Helse- og omsorgsdepartementet 2011: 63).  

 

Som jeg tidligere har påpekt, er det også ventet et høyere antall slagpasienter i fremtiden. 

Dersom deler av rehabiliteringen skal foregå på sykehjem i fremtiden, konkurrerer den 

økende mengden slagpasienter om sykehjemsplassene innenfor en ramme der ressursene 

allerede er knappe.  
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4.3 Avdelingen 

4.3.1 En avdeling på sykehjemmet 
Det finnes kun én rehabiliteringsavdeling i kommunen. Avdelingen er plassert på ett av 

kommunens to sykehjem. Pasienter som kommer hit, innvilges i utgangspunktet 

korttidsopphold, hvilket vil si at de skal være der for en avgrenset periode. Avdelingen er den 

eneste i kommunen som tilbyr et større antall korttidsplasser.  

 

Rehabiliteringsavdelingen på sykehjemmet mottar i stadig større grad pasienter som ikke kan 

rehabiliteres. Dette er pleiepasienter, og de er såpass dårlige at de ikke kan bo hjemme lenger. 

Utviklingen fører til at pleierne på avdelingen bruker mer og mer tid på pleie, tid som kunne 

vært brukt til rehabilitering. Rehabiliteringsavdelingen i den aktuelle kommunen er ikke alene 

om å oppleve en slik utvikling. I mars 2012 kom en rapport fra Riksrevisjonen der det 

påpekes at ”mange kommuner opplever press på rehabiliteringsplasser fra andre 

brukergrupper, spesielt der plassene inngår i ordinære avdelinger” (Riksrevisjonen 2012: 10)  

 

De ”ordinære” avdelingene er såkalte somatiske avdelinger, der pasientene ikke skal 

rehabiliteres, men pleies. Presset på plassene på rehabiliteringsavdelingene innebærer at 

skillet mellom somatiske avdelinger og rehabiliteringsavdelingen bygges ned. Det blir flere 

pleiepasienter på rehabiliteringsavdelingen. Mange av dem venter på plass på en av de 

somatiske avdelingene. På rehabiliteringsavdelingen kalles det å ”vente på langtidsplass.”  

 

Vurderinger av denne utviklingen er et sentralt moment i analysen, og vil bli behandlet 

utførlig senere. I denne omgang vil jeg påpeke at kombinasjonen av avdelingens posisjon som 

det eneste stedet i kommunen med rehabiliteringstilbud og den pressede situasjonen 

avdelingen står i, bidrar til å forme de ansattes vurderinger. Først og fremst bidrar situasjonen 

til at rehabiliteringsoppgaver får en opphøyet og idealisert posisjon i forhold til pleieoppgaver. 

Avdelingen i seg selv er også noe som vurderes høyt i forhold til andre avdelinger, men dens 

posisjon er truet.  Dette er momenter som blir behandlet i kapittel 5 og 6. 
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4.3.2 Pasientene på avdelingen    
Til avdelingen kommer mange typer pasienter, med mange ulike lidelser. Pasienter kan for 

eksempel komme dit for rehabilitering etter sykdommer som lårhalsbrudd og hjerneslag. Eller 

de kan komme dit for rehabilitering etter ulykker og kreft, selv om det ikke var noen slike 

tilfeller der da jeg gjennomførte intervjuene. I tillegg kommer demente til avdelingen på 

såkalte rullerende opphold, primært fordi pårørende skal avlastes. Noen pasienter har psykiske 

lidelser. Andre er døende. 

  

Det er vanlig med eldre pasienter som har pådratt seg lårhalsbrudd. Langt sjeldnere det å ha 

slagpasienter på avdelingen. I løpet av ett år kan det være snakk om 1-2. At det er få 

slagpasienter på avdelingen kan ha noe å si for hva slags hierarkisk plassering sykdommen 

kan tenkes å få. Det sjeldne får kanskje et skjær av noe eksklusivt over seg, og blir dermed 

ettertraktelsesverdig. Her verken skal eller kan jeg ta stilling til om det er en slik mekanisme 

som slår inn, men jeg skal senere påpeke at fysioterapeuten etterlyser flere slagpasienter på 

avdelingen, og betrakte dette som et poeng som krever nærmere analyse. 

  

Slagpasientene som kommer til avdelingen, kommer oftest fra sykehus eller spesialiserte 

rehabiliteringsenheter. Som regel er disse pasientene på bedringens vei. På sykehuset har de 

fått akuttbehandling, der rehabilitering inngår. Så har de gjerne vært på en slagenhet eller på 

en institusjon der personalet er spesialister på rehabilitering, før de altså kommer til 

rehabiliteringsenheten på sykehjemmet, der det er få spesialister og mange generalister. Med 

andre ord er slagpasientene kommet ganske langt i rehabiliteringsløpet, men de har også 

beveget seg fra en sektor med kunnskapsrikt personale og relativ stor ressurstilgang og over 

til en sektor der kunnskapen blant personalet er lavere, og der tilgangen på ressurser er mer 

begrenset.  

  

Slagpasientene på denne avdelingen skal som regel ikke videre til en spesialisert 

rehabiliteringsenhet etter oppholdet på avdelingen. Enten skal de hjem, eller de blir innvilget 

langtidsopphold på en av de somatiske avdelingene. Utgangen på oppholdet kan dermed 

tolkes enten som et løft, når man skal hjem, eller som et fall, fordi pasienten blir lenket til 

sykehjemstilværelsen. Uavhengig av utfall kan de bli værende lenge på avdelingen, både fordi 

rehabiliteringsprosessen i seg selv kan være lang, men også fordi at det kan være hindringer 

som gjør at de kan komme seg videre. Når det gjelder hjemreise er det for eksempel ofte et 

spørsmål om hvorvidt hjemmet er universelt utformet. Ofte må hus eller leilighet bygges om, 
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eller boligen må selges, før pasienten deretter kjøper en mer egnet bolig. Prosessene tar tid, og 

i den tiden blir pasienten værende på avdelingen. Å få plass på en av de somatiske 

avdelingene kan også være en tidkrevende affære. Pasienter kan vente i måneder før så skjer. I 

mellomtiden har de altså tilhold på rehabiliteringsavdelingen. Med andre ord er det 

strukturelle forhold utenfor avdelingen som bidrar til at de blir værende der i lengre tid. 

4.3.3 Fordelingen av yrkesgrupper og arbeidsoppgaver 
Det er flest hjelpepleiere og pleieassistenter på avdelingen. Hjelpepleiere og pleieassistenter 

pleier og steller pasientene. Når det er tid, driver de også med opptrening og rehabilitering av 

pasienter, gjerne i form av at de ledsager pasienter under gåtrening i korridorene. Noen av 

hjelpepleierne, i stor grad de mest erfarne, har videreutdanning i rehabilitering, mens en av 

dem holder på med utdanningen. Utdanningene ble påbegynt eller sluttført før tendensen til at 

det ble flere pleiepasienter enn rehabiliteringspasienter fikk tyngde.     

 

På hvert skift skal det også være to sykepleiere. Sykepleierne ordner med medisiner, tar 

prøver og koordinerer den daglige virksomheten. I det siste ligger også at de har løpende 

kontakt med ergo- og fysioterapeuter, slik at de kan samordne innsatsen. Av og til bistår 

hjelpepleiere med videreutdanning med denne typen koordineringsoppgaver. De påtar seg 

altså oppgaver som i utgangspunktet tilhører en yrkesgruppe med høyere utdanningsnivå, noe 

som kan tolkes som en statusheving.  

 

I umiddelbar tilknytning til avdelingen er legens kontor. Legen er ansvarlig for pasientene på 

rehabiliteringsposten og en av de somatiske avdelingene. Hun tar en spesialisering i geriatri, 

og tilbringer tre dager i uken på sykehjemmet. De øvrige dagene jobber hun på et sykehus i en 

by i nærheten. En gang i uken kommer det en overlege til sykehjemmet, som sykehjemslegen 

konfererer med. Fordi pasienter kommer og går i hurtig tempo, rekker ikke legen å gjøre 

grundige undersøkelser av alle. Hun har lite å gjøre med pasienter hvis diagnose er avklart, 

eller hvis medisinering ikke skal endres. Pasienter som blir værende på avdelingen for å vente 

på plass somatisk avdeling er typiske representanter for denne gruppen pasienter. 

 

Fysio- og ergoterapiavdelingen befinner seg i en annen etasje og fløy enn 

rehabiliteringsposten. Fysio- og ergoterapeuter er ofte oppe på avdelingen, enten for å trene 

med pasienter, eller for å instruere pleierne i hvordan de skal legge trening inn som en del av 
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pleieoppgavene. I tillegg tas pasienter med ned til ergo- og fysioterapiavdelingen, der det 

finnes et treningsrom. Der arrangeres det også daglig trim. 

 

Skillet mellom rehabiliteringsavdelingen og fysio- og ergoterapiavdelingen er også et skille 

mellom ulike typer mål. På fysio- og ergoterapiavdelingen er rehabilitering hovedmålet. På 

rehabiliteringsavdelingen er det en blanding av to mål: Pleie og rehabilitering. Senere skal jeg 

vise at bedømmelser som de ansatte gjør av de ulike målene, tilsier at rehabilitering 

gjennomgående har høyere status enn pleie. Forholdet mellom pleie, eller stell, på den ene 

siden, og rehabilitering på den andre, er en sentral, hierarkiserende dimensjon ved 

dynamikkene på sykehjemmet.  

 

4.3.4 I og utenfor stellet- en sentral distinksjon 
Jeg har tidligere- i kapittel 3, gjort rede for et skille jeg bruker i analysen. Skillet er viktig, og 

jeg ønsker derfor å minne om det her. Det dreier seg om skillet mellom ansatte i og utenfor 

stellet. Uttrykket ”stellet” brukes på selve rehabiliteringsavdelingen, og handler om det 

arbeidet som i hovedsak dreier seg om pleie. Det er hjelpepleiere og pleieassistenter som ”er i 

stellet”. Ettersom det er et sentralt skille mellom bedømmelsene blant ansatte i stellet og 

bedømmelsene blant ansatte utenfor, opererer jeg med en samlekategori for ansatte som er 

nettopp utenfor. Sykepleiere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut er alle utenfor stellet. Så når 

jeg bruker betegnelsen ”utenfor stellet”, er det disse yrkesgrupper jeg refererer til. Reelt sett er 

det kanskje rimelig å si at sykepleiere er nærmere stellet enn fysioterapeuten, fordi de av og til 

kan trekkes nærmere pleien, for eksempel i forbindelse med døende pasienter. Likevel er de 

stort sett ikke involvert i oppgavene som foregår i pleien, og jeg sier derfor at de tilhører 

gruppen som er ”utenfor stellet”. 

 

Et eksempel som tydelig viser skillet mellom stellet og ikke-stellet, er det som gjelder 

håndteringen av pasienter med stigmatiske trekk. Stigmabegrepet beskriver en nedvurdering 

av mennesker med egenskaper som fremstår som mindre ønskelige (Goffman 1975: 14).  

 

Mange slagpasienter har denne typen egenskaper. De sikler, eller de har problemer med å 

svelge slik at maten kommer opp igjen. I tillegg har de ofte manglende språk, og de kan være 

inkontinente.   
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Det er de som er i stellet som må forholde seg nært og aktivt til slike pasienter. Både i og 

utenfor stellet forholder man seg til denne typen problemstillinger (legen er for eksempel ikke 

fritatt for å befatte seg med inkontinente pasienter). Men informantene i stellet vil 

nødvendigvis måtte komme i nærkontakt med det skitne, fordi det er de som skifter bleier, det 

er de som skifter på tilskitnede senger. Utenfor stellet slipper de slik nærkontakt. Gjennom 

dette uttrykkes også noe som kan tolkes som en statusforskjell mellom ansatte i stellet og de 

som er utenfor. Stellet er knyttet til pleie, det skitne. Sånn sett kan stellet sies å være lavt 

plassert i hierarkiet på sykehjemmet..    

 

4.3.5 Autoritetsrelasjoner mellom ansatte på avdelingen 
Her skal det handle om relasjoner mellom ulike grupper av ansatte på avdelingen. I særlig 

grad skal det handle om autoritetsforhold. Autoritetsrelasjoner utgjør et bakteppe for noen av 

de hierarkiske bedømmelsene som gjøres på avdelingen. Jeg skal vise hvordan i kapittel 5.  

 

Først skal det handle om makt. Weber forstår det som ”et eller flere menneskers sjanse til å 

sette gjennom sin egen vilje i det sosiale samkvem, og det selv om andre deltakere i det 

kollektive liv skulle gjøre motstand” (2000: 53). Det er med andre ord snakk om å rette 

oppmerksomheten mot spørsmålet om hvem som adlyder hvem. 

 

Uavhengig av autoritetsforholdene innad på avdelingen, er alle på avdelingen påvirket av en 

ekstern autoritet. En gang i uken avvikles nemlig et såkalt tildelingsmøte. Her er 

hjelpepleiere, lege, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og representanter fra 

tildelingskontoret til stede. De sistnevnte har oversikt over pleie- og rehabiliteringsbehovet i 

kommunen. På møtet snakker de tilstedeværende om tilstanden til pasientene som er på 

avdelingen. Samtidig melder tildelingskontoret inn behovet for plasser. På basis av rapportene 

om pasientene, og ofte også på basis av samtaler med pasientene selv, beslutter 

tildelingskontoret hvem som skal få utvidet oppholdet sitt, og hvem som skal reise hjem. 

Rehabiliteringsavdelingen får beskjed om nye pasienter som skal få plass på avdelingen. Jeg 

oppfatter det slik at tildelingskontoret er en autoritet i forhold til de ansatte på 

rehabiliteringsavdelingen. Selv om de ansatte kan komme med innspill, er det 

tildelingskontoret som tar beslutninger som i stor grad påvirker hverdagen til ansatte (og, 

åpenbart: pasientene).  

 



53 
 

Innad på avdelingen er det egne autoritetsforhold. Det er for eksempel en av de erfarne 

hjelpepleierne som hver morgen bestemmer hvilke pleiere eller pleieassistenter som skal pleie 

hvilke pasienter. Pleieren følger pasienten skiftet ut. Rekkefølgen og tempoet på arbeidet 

styres i stor grad av pasientsammensetning og måltidsstruktur, men av og til kan sykepleiere 

be om ting som innvirker på arbeidsprosessen. Hvis det for eksempel er nødvendig at en 

pasient tar en prøve på fastende mage, vil sykepleieren varsle hjelpepleiere eller 

pleieassistenter om dette, slik at pasientens frokost utsettes. Ut over dette har sykepleieren 

liten innvirkning på arbeidsprosessene i stellet, og hun har lite kontakt med pasienter utover 

korte møter i forbindelse med prøvetaking. 

 

Legen lytter til innspill fra pleiere og pleieassistenter og sykepleiere. Dersom en pasient ser ut 

til å trenge legetilsyn, melder gjerne hjelpepleier eller pleieassistent fra til sykepleier, som så 

melder fra til lege hvis hun selv ikke kan løse pasientens problem. Skal medisineringen 

endres, er det legen som bestemmer dette. En endring i medisineringen fører til at 

sykepleieren må gjøre om på planlegging og distribuering av medisiner, som hun har ansvaret 

for.  

 

Besøk fra ergo- eller fysioterapitjenesten krever en viss planlegging fra hjelpepleiernes side, 

fordi pasienten må ha spist og være uthvilt dersom vurderingen og opplæringen fra ergo- og 

fysioterapeut skal gi fullt utbytte for pasienten. Når fysioterapeuten kommer for å drive 

rehabilitering eller veilede pleierne i rehabilitering i stellsituasjonen, må hjelpepleiere og 

pleieassistenter være til stede, enten for å hjelpe til med løft, eller som tilhørere. Av og til har 

de ikke tid, og fysioterapeuten må returnere med uforrettet sak. Så selv om det er egne 

autoritetsforhold internt i stellet må de ansatte som jobber der i noen grad rette seg etter 

autoriteter som har tilhold utenfor stellet. I tillegg er det jo slik at pleiere og pleieassistenter, 

som er i stellet, har mindre utdanning enn de utenfor. Det kan tilsi at lege, sykepleier, 

fysioterapeut og ergoterapeut har en overordnet autoritet i forhold til pleiere og 

pleieassistenter, i alle fall på noen områder.  

 

Fysioterapeutene representerer et fagfelt (rehabilitering) som de ansatte i stellet ser opp til, og 

som representant for dette feltet, har hun en faglig autoritet. Bedømmelser av samarbeidet 

mellom ansatte i stellet og særlig fysioterapeuten vil bli viet særskilt oppmerksomhet i kapittel 

5.   
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4.3.6 Lokaler og faste rutiner 
Rehabiliteringsavdelingens lokaler oppfattes av personalet som moderne, med brede ganger, 

store rom og bad. I korridorene står diverse apparater som kan brukes til opptrening og 

rehabilitering av pasienter. 

 

Apparatenes blotte plassering i korridorene kan tolkes på den måten at opptreningen som 

foregår på selve avdelingen, er noe som skjer ”på veien”. Rehabiliteringen er ikke skilt ut som 

en egen funksjon på avdelingen, den skjer mellom pleieoppgaver og andre oppgaver. 

Apparatene vitner om at rehabiliteringsavdelingens mål er blandet.  

  

Avdelingen er bedre bemannet enn en vanlig sykehjemsavdeling. Men i fem-seks måneder har 

det vært et overbelegg på to pasienter på avdelingen, og det overbelegget ventes å bli 

permanent. Overbelegget fører til at situasjonen blir travlere enn normalt.  

 

Rehabiliteringsavdelingen har to poster med til sammen 16 (faste) senger, men det er ingen 

forskjell på hvilke pasienter som havner hvor. Det er heller ingen formell forskjell på postene. 

Eventuelle uformelle forskjeller på postene inngår ikke i analysen, og jeg har intervjuet 

informanter fra begge to. De fast ansatte har tilhørighet til den enkelte post, mens de løsere 

tilknyttede blir satt inn der det er behov. Hver post har et kjøkken med tilliggende spisestue, 

der frokost serveres 9-9.30, og der middagen avvikles i 13.30-tiden. I tillegg er det en liten 

dagligstue der pasientene ser på tv, leser aviser og prater. Her serveres kaffe kl 11, og så igjen 

på ettermiddagen. Ellers finnes ulike rom med ulike funksjoner, blant annet et laboratorium 

der sykepleierne kan ordne med medisiner til pasientene, og et vaktrom med PC-er. PC-ene 

brukes til rapportskriving, til bestilling av bleier og andre varer, og til lesing av mail. Av og til 

brukes PC-ene også av legen. Ofte er det kø ved maskinene i forbindelse med rapportskriving.  

 

Materielt sett er det stort sett ikke trengsel på avdelingen, og bemanningen er bedre enn på 

sykehjemspostene. Det kan tale for at det gir en viss prestisje å jobbe på avdelingen. I kapittel 

5 vil jeg vise hvordan de ansatte på rehabiliteringsavdelingen er særlig opptatt av å sette et 

skille mellom avdelingen og de øvrige sykehjemspostene.  

4.3.7 Informantenes utsagn 
Når det gjelder gjengivelsen av selve sitatene til de ansatte, har jeg av plasshensyn 

komprimert noen av dem, og utelatt mine egne utfyllende eller oppmuntrende småord, som 
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kommer imellom. I noen sitater har jeg endret litt på ordlyden for ikke å avsløre for mye om 

informanten. Da dreier det seg kun om elementer som bidrar til å identifisere. Endringen av 

ordlyden endrer ikke det vesentlige meningsinnholdet. 

5 De ansattes bedømmelser – en analytisk fortolkning  

5.1 Innledning 
Hovedhensikten i denne oppgaven er altså å se på hvordan vurderinger av sykdommen 

hjerneslag varierer hierarkisk med ulike sammenstillinger av kontekster, relasjoner og 

situasjoner på sykehjemsavdelingen.  

 

Med en samlebetegnelse kaller jeg disse kontekster, relasjoner og situasjoner for 

sykdomsomgivelser. Grensene mellom hva som skal kalles kontekster, situasjoner eller 

relasjoner er flytende. En situasjon har for eksempel en kontekst, eller den kan være en 

kontekst i seg selv. En relasjon kommer til uttrykk i en situasjon. Derfor opererer jeg altså 

med sykdommers omgivelser. Det betyr også at jeg gjennom analysen ikke kategoriserer ulike 

forhold på avdelingen som henholdsvis kontekster, situasjoner og relasjoner. Jeg opererer 

altså ikke med analytiske skiller mellom kategoriene. Sykdomsomgivelser blir dermed den 

sentrale analytiske størrelsen når funnene skal sammenfattes.     

 

Sykdommen hjerneslag skal her forstås bredt: Det dreier seg om typiske pasienter, 

behandlingsformer og symptomer, og for øvrig alle de aspekter ved sykdommen de ansatte 

møter på i løpet av en arbeidsdag. Det er min antakelse at vurderingene av sykdommen må 

sees i lys av andre bedømmelser som gjøres på stedet. Mer spesifikt er vurderingene av 

sykdommene oftest noe som kan leses som implikasjoner av andre vurderinger på stedet.  

Årsaken er at sykdommen aldri er å finne som en isolert størrelse. Den inngår alltid i en 

sammenheng, den har alltid, igjen: omgivelser.  

 

Men selv om jeg opererer med samlebegrepet omgivelser, skal jeg likevel redegjøre for hva 

jeg legger i begrepene kontekster, relasjoner og situasjoner. Ettersom de tre begrepene til 

sammen utgjør bestanddelene i begrepet omgivelser, vil jo en redegjørelse for hva de skal 

forstås som også være en redegjørelse for hvordan dette samlebegrepet skal forstås.  
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Kontekst er et vidt sosiologisk begrep. Og bruken av begrepet varierer. Kontekster skal her 

forstås som det fysiske miljø som vurderingene skjer i, men også som et overordnet sett av 

rammebetingelser. Eksempelvis er det et poeng at vurderingene skjer på et sykehjem, og 

sykehjemmet befinner seg i en kommune med et begrenset antall plasser for 

rehabiliteringspasienter.  

 

Situasjoner skal forstås som konkrete arbeidssituasjoner og samhandlingsaktiviteter. De siste 

tar først og fremst for seg ansattes samhandling med pasienter. Jeg går ikke inn i en 

mikrososiologisk studie av situasjonene, men tenker likevel på dem som løse rammer, forstått 

som aktørers delte oppfatninger av hva som foregår (Goffman 1974: 8). Det er for eksempel 

forskjell på å pleie en pasient og å ta med en pasient i korridoren for å drive gangtrening. I 

den ene situasjonen foregår det noe annet enn i den andre, og det påvirker vurderingen av det 

som skjer, og også sykdommen. 

 

Relasjoner skal her forstås som forbindelser mellom grupper av ansatte. De ansatte 

samhandler, og relasjonene er ”mellommenneskelige forhold basert på samhandling”(Wadel 

2008: 33).  Noen ganger vil det være snakk om forbindelser mellom ulike individer på 

avdelingen, men i denne sammenheng vil det være vesentlig for meg å se og beskrive dem 

som representanter for de ulike yrkesgruppene. Årsaken er at forskjeller i de ansattes 

posisjoner vil bli sentralt for å forstå noe av den dynamikken som bidrar til variasjoner i 

hierarkiske vurderinger på stedet. Jeg legger opp til en relasjonell forståelse av posisjoner og 

bedømmelser på stedet, hvilket vil si at jeg anser den meningen som tillegges et gitt objekt i 

lys av de relasjoner objektet har til andre objekter i gitt system (Bourdieu 1990: 4) 

 

Både sykdommer og sykdomsomgivelser er gjenstand for de ansattes vurderinger. Disse 

vurderingene vil bli analysert frem i dette kapittelet, men vekten vil ligge på 

sykdomsomgivelser. Relativt gjennomgående vil jeg ikke bruke ordet ”vurderinger”, men 

”bedømmelser”. Det siste begrepet er mitt analytiske redskap. Jeg bruker fordi det bærer i seg 

en skarphet som ”vurderinger” ikke har. Ved bruken av dette ordet ønsker jeg særlig å få frem 

to aspekter ved vurderingene. Jeg ønsker for det første å understreke, nok en gang, at jeg 

analyserer i relasjonelle termer. Ordet ”bedømmelse” brukes ofte i ulike typer konkurranser, 

og i en slik bruk blir summen av bedømmelser brukt til å kunne si at noe er bedre enn noe 

annet.  For det andre er det viktig for meg å understreke at bedømmelsene ikke er 

frittflytende, abstrakte og uten kontekst. Bedømmelsene til de ansatte skjer i en samtale med 
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meg, og det som vurderes er konkret og erfaringsnært. Punkt for punkt blir ulike forhold ved 

avdelingen bedømt.  

 

Ellers er det et viktig poeng at hovedoppmerksomheten rettes mot bedømmelsene til de 

ansatte i stellet, altså hjelpepleiere og pleieassistenter. Bedømmelsene til de ansatte utenfor 

stellet, er ikke beskrevet like utfyllende. Først og fremst tas bedømmelsene til de siste med 

som kontraster til pleiernes bedømmelser. Det betyr ikke at bedømmelsene til ansatte utenfor 

stellet utgjør en oversett del av datamaterialet. Ofte har jeg kunnet finne frem til 

bedømmelsene blant pleierne nettopp ved å se dem i sammenheng med hva slags 

bedømmelser som gjøres av de andre yrkesgruppene, selv om dette ikke alltid skrives fullt ut.  

 

De ulike typer bedømmelser vil danne grunnlag for en analytisk konstruksjon av det jeg 

oppfatter som to sentrale, hierarkiske dimensjoner. Med utgangspunkt i disse dimensjonene, 

og forutsetningen om at sykdomsvurderingene må sees i lys av andre typer bedømmelser på 

stedet, vil jeg så, i kapittel 6, peke på noen hierarkiske mønstre i vurderingen av hjerneslag 

slik sykdommen fremtrer på stedet. 

 

Den videre gangen i kapittelet 
I det følgende skal det altså handle om de ansattes bedømmelser av ulike forhold på 

avdelingen. Jeg vil behandle de forhold som vurderes eksplisitt av de ansatte selv, men også 

de forhold som vurderes implisitt. Det siste innebærer et noe større monn av tolkning fra min 

side enn det første. 

 

Kapittelet deles i to deler. Den første delen omhandler bedømmelser knyttet til 

sykehjemskonteksten og avdelingens egenart, relasjoner mellom ansatte, fagmiljø, og 

arbeidsbyrde. Til sammen danner bedømmelsene som beskrives her grunnlag for det jeg 

konstruerer som den ene av to hierarkiske dimensjoner ved de ansattes bedømmelser. Den 

kaller jeg den symbolske dimensjonen fordi bedømmelsene kan sees i forbindelse med 

symbolske forskjeller på sykehjemmet.  

 

Den andre delen handler om bedømmelser av arbeidsformen på avdelingen, ulike typer 

pasienter, mål, prioriteringer, og konkret arbeid med slagpasienter.  Til sammen danner 



58 
 

bedømmelsene som beskrives her grunnlag for det jeg senere vil konstruere som den 

operative dimensjonen ved de ansattes bedømmelser.      

 

5.2 Bedømmelser i den symbolske dimensjonen 

5.2.1 Bedømmelser av sykehjemssektorens status  
Det er et gjennomgående syn blant informantene, enten han eller hun er nært tilknyttet stellet 

eller ikke, at sykehjemssektoren har lav status. Det kommer frem når jeg spør informanter fra 

ulike yrkesgrupper ”hva slags status de mener at yrket har”: 

 

 Når jeg skal fortelle at jeg jobber her, så sier jeg ikke at jeg jobber på et sykehjem.  
 -Helle (i stellet). 
 
 Altså når man sier at man jobber på sykehjem så er det liksom ingen som er interessert.  
 -Julie (utenfor stellet). 
 

Flere av de som er i stellet har møtt direkte negative reaksjoner på at de jobber på sykehjem. 

Andre har møtt negative reaksjoner på at de jobber i helsevesenet, eller på yrkesvalget. Flere 

pleiere og pleieassistenter holder det de beskriver som sin egen personlige oppfatning av 

statusen på yrket opp mot det de beskriver som gjengs syn.  

 
 (…) da var det sånn, de syntes det var et rart valg…Men for meg var det jo ikke det, men det, 
 jeg har fått en del som synes liksom at det, en del som synes at, altså selvfølgelig, at dette er på 
 en måte ikke noe statusyrke. Det, det…Men for meg selv er det et, absolutt, veldig høy status. 
 -Erik (i stellet) 
 

Som begrunnelse for dette oppgir Erik at han før har jobbet med noe som er ”totalt 

ubetydelig”. I jobben på sykehjemmet føler han ”at det gir mye tilbake”, til tross for at lønnen 

er lav. For ham handler det om ”å gjøre den lille forskjellen”.  

 

Det kan være noe uklart hva Erik mener når han sier ”at dette er på en måte ikke noe 

statusyrke”. Utifra konteksten i samtalen med ham er det imidlertid rimelig å tolke det dit hen 

at det er det å jobbe på sykehjem han snakker om, ikke hans eget yrke i seg selv.  

 

Disse bedømmelsene er direkte og indirekte vurderinger av sykehjemssektorens hierarkiske 

posisjon i helseomsorgen. Bedømmelser av sykehjemssektorens posisjon, slik de fremgår her, 

vitner om opplevelser av å befinne seg innenfor rammen av noe som av andre anses for å være 
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uinteressant (Julie). Eriks vurdering forteller om en opplevelse av at pleieryrket har lav status, 

trass i at han sier at det for ham, personlig, har høy status. Han opererer med en retorikk som 

går i rette med det han oppfatter som gjeldende oppfatninger om sektoren. Han rykker altså ut 

for å høyne statusen til noe som er allment nedvurdert.  

 

Bedømmelsene av sektorens status forteller altså sitt om hvordan de ansatte opplever den 

hierarkiske posisjonen til den strukturen de befinner seg innenfor. Disse bedømmelsene 

forteller lite om interne distinksjoner på sykehjemmet, men er likevel viktige å ha med i 

analysen fordi sektoren er et rammeverk for de ansattes daglige opplevelser.  

 

5.2.2 Bedømmelser av avdelingens mål og egenart 
Mye av den forståelsen de ansatte har av å jobbe på rehabiliteringsavdelingen, er bundet opp i 

henvisninger til hva avdelingen ikke er. Særlig er det de somatiske avdelingene som er 

sammenligningsgrunnlaget.   

 

Flere av informantene, og særlig de som jobber i stellet, setter opp et skarpt skille mellom 

rehabiliteringsavdelingen og de somatiske postene, som også kalles langtidsposter eller –

avdelinger. Rehabiliteringsavdelingen har ifølge informantene høyere status enn 

langtidspostene. Det er bedre bemanning på rehabiliteringsavdelingen, og man gjør ting på en 

annen måte der. Man er opptatt av å aktivisere pasientene, man tenker annerledes. Avdelingen 

har en særegen stil, og den gir avdelingen og de som jobber der en opphøyet posisjon, slik 

også Album fant det i sin studie av en avdeling på et mentalsykehus (1990).  

 

Men den opphøyde posisjonen kan også forklares ved å se på pasientgruppene som typisk er å 

finne på hver avdeling. 

 
 Jeg tror kanskje grunnen til at jeg trives her, det er at det…om det ikke er så veldig 
 mange, så opplever vi å få folk på beina igjen, og at de kan reise hjem. Det er så gøy, når du 
 ser at det nytter, det du jobber med da. Og at du virkelig får folk så bra at de kan reise hjem 
 igjen. Og kanskje bare få besøk av hjemmesykepleien en gang eller to om dagen da. For det 
 skjer. Og det…da er den jobben veldig morsom. I stedet for at du bare…altså på en vanlig 
 sykehjemsavdeling så er det gjerne at det går gradvis nedover. 
 -Beate (i stellet) 
 

Det er altså pasientenes baner som er vesentlig forskjellig på de to typer av avdelinger, og 

oppgavene som kan knyttes til disse banene. Slike baner kan betegnes for illness trajectories.  
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Det er et begrep som beskriver den serien av arbeidsoppgaver som hører til et bestemt 

sykdomsforløp, og som er analytisk forskjellig fra nettopp sykdomsforløp. Det siste begrepet  

refererer til hvordan sykdommen i seg selv utvikler seg (Strauss, Fagerhaugh, Suczek og 

Wiener 1985: 8). På rehabiliteringsavdelingen får man inn pasienter som trenes opp og så 

forsvinner ut igjen. På de somatiske postene er det lite annet å gjøre enn å tilby grunnleggende 

pleie. Det betyr at pasientene på rehabiliteringsavdelingen gjennomgående er mer 

oppegående, bokstavelig talt, enn på langtidsavdelingen, der mange er sengeliggende. Men 

samtidig har mange av pasientene på rehabiliteringsavdelingen alvorlige sykdommer.  

Avdelingene har altså ulik status fordi oppgavene som utføres i hver avdeling er forskjellige.  

 

Bedømmelser av avdelingens egenart kan altså ikke forstås uten at de relateres til andre 

avdelingene, og da særlig de rene pleieavdelingene; de somatiske postene. Man bør kanskje 

spørre seg om forskjellen mellom rehabiliteringsavdelingen og de somatiske avdelingene er så 

stor som de ansatte mener at den er. Det er mulig at avstanden mellom de to typer avdelinger 

er mindre enn det informantene oppfatter at den er. Uansett er det et vesentlig poeng at de tar 

avstand. Det tydelige ønsket om distanse er kanskje et uttrykk nettopp for at avstanden har 

blitt mindre den siste tiden, altså en slags forsvarsretorikk. Dersom avstanden mellom de to 

avdelingenes egenart blir mindre, betyr det at innslaget av pleieoppgaver blir større på 

rehabiliteringsavdelingen. Pleien, altså stellet, og de logikker som gjelder der, vil i så fall få 

en mer dominerende posisjon. 

 

Hva er målet? 
Bedømmelser av avdelingens egenart kan også oversettes til å være bedømmelser av hva som 

er og bør være rehabiliteringsavdelingens mål. Det dreier seg om hva avdelingen, og dermed 

de ansatte, skal ha som sin hovedoppgave. Dette er et sentralt spørsmål fordi det forteller noe 

om hvilke oppgaver som de ansatte oppfatter skal være sentrale i virksomheten, og hvilke de 

mener burde ha en perifer posisjon. Jeg ser på forholdet mellom sentrale og perifere oppgaver  

som et forhold mellom høyt og lavt vurderte oppgaver.  

 

De ansatte er svært opptatt av rehabiliteringsavdelingens mål. Grunnen er nok at avdelingen 

er under press, i den forstand at pleiepasienter fortrenger rehabiliteringspasienter,  noe som 

har gjort spørsmålet om hva som skal være hovedoppgaven til et viktig spørsmål. 
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 Ja, altså, fordi at vi tar jo imot, vi har jo terminalpleie, altså døende, kreftpasienter, 
 slagpasienter, brudd, avlastning, det er mange som har rullerende opphold, som er her kanskje 
 to uker, hjemme kanskje fire uker….Så derfor så er det, jeg føler egentlig det er feil at den 
 avdelingen heter Rehab. 
 -Beate (i stellet). 
 

Utsagnet uttrykker ikke bare en bedømmelse av hva som skal være avdelingens mål. Det er 

også en bedømmelse av hva som skal være avdelingens identitet. Bruken av ordet ”feil” 

indikerer at det finnes noe som er ”riktig”. I dette tilfellet kan det riktige være at det skulle 

være samsvar mellom avdelingsnavnet og hovedaktiviteten på avdelingen. Samtidig er det 

nok ironi i Beates vurdering. Egentlig forsøker hun å si at det riktige ville være at det primært 

var rehabiliteringspasienter på avdelingen som kalles ”Rehab”. 

 

Mange ansatte i stellet er opptatt av at mange ulike pasientgrupper gir en variert hverdag, noe 

de synes er positivt. Men Gry (i stellet) liker ikke utviklingen. Hun mener avdelingen er i ferd 

med å utvikle seg til et ”mottak”. En annen av de ansatte i stellet beskriver avdelingen som en 

”innkjørsport for helse og omsorg”. Den ansatte ”unner alle de vi har, å være her”, og 

understreker at avdelingens funksjon kan være å tilby en sosial ramme og faste måltider til 

ensomme eldre. Flere forteller at avdelingen også har en del pasienter som man ikke vet hvor 

man ellers skal plassere. En tredje pleier er særlig opptatt av at noe av avdelingens funksjon er 

å ”sosialisere folk”. Jeg tviler ikke på at disse siste to pleierne er velmenende, og at de unner 

pasientene alt godt. Samtidig ser jeg det slik at de oppvurderer det avdelingen er blitt til, 

kanskje nettopp fordi de ser at utviklingen er vanskelig å snu.    

 

Hvorfor er enkelte ansatte, og særlig ansatte i stellet, så opptatt av avdelingens mål? Ettersom 

arbeidsplassens identitet kan være knyttet til ens egen, kan det handle blant annet om 

selvforståelse og identitet, her sett på som sosiologisk og relasjonelt fundert (Wadel 2008: 

120). Når Helle ikke oppgir at hun jobber på sykehjem, vil hun at ikke at sykehjemsidentiteten 

skal hefte ved henne. Beates ønske om flere rehabiliteringspasienter kan sees på som et ønske 

om å beholde avdelingens identitet, og dermed sin egen identitet som en som jobber på en 

rehabiliteringsenhet, og ikke på en pleieavdeling.  

 

Men ønsket om å ha flere rehabiliteringspasienter kan også tolkes som et ønske om bestemte 

arbeidsoppgaver. Senere i denne fremstillingen, der jeg tar for meg bedømmelser av konkrete 

arbeidssituasjoner der slagpasienter inngår, skal jeg belyse forskjeller i bedømmelser av 

henholdsvis pleie- og rehabiliteringsoppgaver. 
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Lege, fysio- og ergoterapeut, som alle er utenfor stellet, får også med seg at det blir flere rene 

pleiepasienter og færre pasienter med rehabiliteringsbehov. Som beskrevet tidligere påvirker 

det dem også, men i motsetning til informantene i stellet, rokker det ikke ved oppfatninger om 

hva som skal være deres arbeidsoppgaver. Det rokker heller ikke ved deres selvoppfatning. 

De er ikke like opptatt av problemstillingen som de ansatte i stellet, og inntar en registrerende 

og lett beklagende mine vis-à-vis den.  

 

De ansatte på rehabiliteringsavdelingen anser altså rehabilitering for å være hovedmålet. I seg 

selv er dette et tegn på at rehabilitering er høyt vurdert. Pleien anses for å være et sekundært 

mål på avdelingen, noe som er et tegn på at pleien er lavere vurdert enn rehabilitering.   

 

5.2.3 Bedømmelser av fagmiljø  
De ansatte kommer også med bedømmelser som handler om kunnskapsnivået til kollegene, og 

kunnskapen som jobben i seg selv krever. Flere påpeker at det er mer ”utfordrende”  å jobbe 

på rehabiliteringsposten enn på langtidsavdelingene. Det er et ord informantene selv bruker. 

Ut i fra konteksten i intervjuene velger jeg å tolke det dit hen at informantene mener 

”utfordrende” som noe positivt fordi det innebærer at man får brukt sine kunnskaper. 

Utfordringene knytter seg til hva slags lidelser pasientene har, og hvilket behandlingsnivå 

man legger seg på i den enkelte avdeling. Men det er også et statusmoment at det faglige 

nivået på langtidsavdelingen oppfattes som lavere, først og fremst fordi det er få sykepleiere 

der. Denne holdningen er tydelig først og fremst hos sykepleierne. 

 

Viktigheten av faglige innspill trekkes for øvrig også frem når andre informanter 

sammenlikner sykehjemmet i stort med arbeidsplasser andre steder i helsevesenet, for 

eksempel sykehus.  

 

 (…) får diskutert lite, får lite innspill, man blir litt sånn enkel tror jeg hvis man ikke har 
 kolleger å drøfte ting med og. Man trenger litt sånn, å bli gått etter litt også da. Tenker  jeg, 
 eller så blir man fort litt flat.  
 -Frøydis (utenfor stellet) 
 

Uttrykket ”å bli litt flat” er en beskrivelse av å bli faglig utdatert. Det må altså være noen på 

jobb som faglig sett har likeverdig eller høyere status enn en selv for at man ikke skal bli 

hengende etter i kunnskap.  
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De som er utenfor stellet er mer opptatt av fagmiljø enn de som står i selve stellet. Dette kan 

sees i sammenheng med at utdanningsnivået er høyere utenfor enn innenfor stellet. Samtidig 

er det også forskjeller innad i gruppen som tilhører stellet. De av dem som har 

videreutdanning i rehabilitering, er mer opptatt av det faglige enn de som ikke har det. 

Innholdet av begrepet ”være faglig” rimeligvis varierer med faget. Når legen snakker om å 

være faglig, er det med det medisinskfaglige som utgangspunkt. Når sykepleierne snakker om 

å være faglig, snakker de om det sykepleiefaglige. Begge yrkesgrupper savner kolleger med 

samme fagbakgrunn. 

 

Bare en av de videreutdannede hjelpepleierne bruker begrepet ”faglig”, og da sier hun at 

rehabiliteringsavdelingen er kjent for å være ”faglig dyktig”. Hun understreker også at det er 

viktig med ”forkjempere” på avdelingen. Jeg tolker det siste dit hen at hun mener det er viktig 

at man har ansatte med spesialisering i rehabilitering på avdelingen. Tidligere, i kapittel 3, har 

jeg påpekt at flere av informantene som var ivrigst etter å delta i intervjuene, hadde slik 

spesialisering. Min ankomst kan ha blitt sett på som en anledning til å fronte dette 

rehabiliteringsfaget, som altså er truet fordi pleien er i ferd med å ta over hånd.   

 

Det er interessant at pleien ikke refereres til som et fag, bortsett fra at en av informantene sier 

han ønsker å ta ”helsefagarbeideren”, fordi det kvalifiserer ham for å bli faglært hjelpepleier. 

Det er i alle fall ingen av informantene, verken i eller utenfor stellet, som refererer til at 

pleiearbeidet i stellet krever kunnskap. Det betyr ikke at oppgavene ikke krever noen de facto 

kunnskap, men det kan leses som et uttrykk for at pleien har lav status på stedet.  

 

Bedømmelsene av fagmiljø er viktig for å forstå variasjoner i bedømmelser av hjerneslag på 

stedet. Det å være ”faglig”, uavhengig av fag, har en distingverende funksjon. Det ”faglige” 

bidrar til å løfte det det farger av på. Så når hjerneslaget blir behandlet ”faglig”, kan man 

argumentere for at sykdommen klatrer oppover i hierarkiet. Samtidig er det jo ikke slik at alle 

fag er likeverdige. Hvis sykdommen blir behandlet ved hjelp av fagene fysioterapi eller 

medisin, bidrar dette til å løfte hjerneslaget. Her handler det om utdanningsnivået på personen 

som behandler, og jeg synes det er rimelig å se funnene i sammenheng med tidligere studier 

av prestisjehierarkier innen helsevesenet. I Shortells studie figurerer leger på toppen mens 

personale med lavere utdanning kommer lenger ned (1974).  
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5.2.4 Bedømmelser av relasjoner mellom stellet/ikke-stellet  
Samarbeidet mellom fysio-/ergoterapeut på den ene siden, og hjelpepleiere og pleieassistenter 

på den andre, er en viktig relasjon fordi de to yrkesgruppenes hovedoppgave er så forskjellige. 

Fysioterapeutens hovedoppgave er å drive med rehabilitering av pasienter. Hjelpepleierne må 

først prioritere pleie før de kan drive med slike opptreningsoppgaver. 

  

Fra tid til annen kommer fysio- og ergoterapeutene opp til rehabiliteringsavdelingen. De 

kommer for å trene med en pasient, eller for å snakke med pleierne om hvordan de kan legge 

inn opptrening i pleiesituasjonen. Da er de avhengig av at pleierne har tid. Det har de ikke 

alltid. 

 

I tillegg er det forskjell på hvor interessert pleierne er i rehabiliteringsbiten. En av de ansatte 

fra ergo- og fysioterapiavdelingen sier hun støtter seg på de av pleierne som er mest 

interessert. Det foregår altså et utstrakt samarbeid mellom særlig fysioterapeuter og pleierne 

når det gjelder rehabilitering.  

 

Både i og utenfor stellet brukes tverrfaglighet som et honnørord. 

 
 Men i forhold til hjerneslagpasienter så vil jeg vel si at vi prøver å, vi er jo lydhøre for 
 pasientens ønsker og behov, men også det at vi prøver å jobbe tverrfaglig da, for å 
 innhente den kompetansen som vi ikke har, i forhold til opptrening og hjelpemidler og 
 logoped og sånne ting.  
 -Agnete (utenfor stellet). 
 

Bruken av ordet tverrfaglig som noe entydig positivt er et forsøk på å speile de idealer som for 

tiden er viktige i slagbehandling på sykehus. Der behandles pasienter av tverrfaglige team i 

slagenheter. Aksentueringen av det tverrfaglige er et forsøk på å fortelle at avdelingens 

praksis ligner det man finner på sykehus. Det er et forsøk på å heve avdelingens status. 

Samtidig betyr tverrfaglig noe forskjellig for ulike grupper av ansatte. For hjelpepleiere og 

pleieassistenter vil for eksempel tverrfaglighet innebære at de blir på lag med 

fysioterapeutene, som besitter en fagkunnskap de ettertrakter. Tverrfaglighet utgjør dermed et 

løft i hverdagen for pleierne.  

 

I praksis innebærer samarbeidet mellom yrkesgrupper også noen komplikasjoner. 

Samarbeidet med ergo- og fysioterapeuter er tidkrevende både for sykepleiere, hjelpepleiere 

og pleieassistenter. Sykepleiere er gjerne de som koordinerer avtaler med ergo- og 
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fysioterapeutene, mens hjelpepleiere og pleieassistenter må sette av tid når ergo- og 

fysioterapeuter kommer til avdelingen. Årsaken er at de må hjelpe til med å løfte pasienten. I 

tillegg snakker fysioterapeutene og pleierne sammen om rehabiliteringen av den aktuelle 

pasienten.  

 

De fleste informantene i stellet fremstiller samarbeidet med fysioterapeutene slik at det er de 

sistnevnte som veileder hjelpepleiere og assistenter i hvordan de skal drive rehabilitering. Slik 

fremstiller også fysioterapeuten det. En av hjelpepleierne poengterer likevel at de kommer 

med forslag overfor fysioterapeutene, og at de ”tilfører” noe til rehabiliteringsplanene. 

Poengteringen vitner også om at fysioterapeutens primære arbeidsfelt, rehabilitering, er noe 

hun, pleieren, setter høyt. 

 

Fysioterapeutene har en rådgivende funksjon vis-à-vis de ansatte i stellet. Så er det som regel 

opp til de ansatte i stellet å sørge for at rehabiliteringen blir utført. De har således en operativ 

rolle. Fysioterapeutene har en faglig autoritet i relasjonen til pleierne, og pleierne anerkjenner 

i stor grad den autoriteten.  Autoriteten plasserer fysioterapeutene hierarkisk over pleierne. Så 

er spørsmålet om autoriteten skriver seg fra at de representerer rehabiliteringsfaget, eller om 

det er fysioterapeutenes posisjon som gir rehabiliteringsfaget en slags opphøydhet i pleiernes 

øyne. Jeg tror det er det første, fordi det er arbeidsoppgavene som opptar pleierne, ikke 

terapeutenes person og posisjon per se. Hvem som befatter seg med sykdommen (pleier eller 

fysioterapeut) har noe å si for vurderingen av hjerneslag, og fysioterapeutens befatning med 

sykdommen kan plasseres høyere enn pleiernes befatning med sykdommen.  

 

Hvem ”eier” rehabiliteringen?” 
Flere av informantene i stellet forteller at pasienter ofte ikke vil trene med pleiere. Pårørende 

presser på for at nettopp fysioterapeuten skal trene med pasienten. Begge parter ønsker altså at 

en fysioterapeut skal være til stede under rehabiliteringsarbeidet. Det er ikke nok med pleiere. 

Det synes informantene i stellet er sårt.  

 
 Beate: De aller fleste forventer at den treningen skal skje hos fysioterapeuten. 
 Jeg: Og ikke på avdelingen? 
 Beate: Eller ikke…det er ikke vi som skal hjelpe brukeren med den treningen. 
 Jeg: Riktig. 
 Beate: For det er det en fysioterapeut som kan. 
 Jeg: Riktig. 
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 Beate: Det er sånn gjengs oppfatning. Så det er vanskelig å få pårørende til å forstå at vi trener 
 mye på avdelingen da. 
 

Beate tror dette henger sammen med en oppfatning av at hjelpepleiere og sykepleiere bare 

jobber med pleie, og synes at oppfatningen ”ikke er noe ålreit”. Også fysioterapeuten mener 

det er ”kjempeviktig” at pleierne jobber med opptrening, og begrunner det med at 

rehabiliteringen egentlig skal foregå døgnet rundt. Informanten fra stellet er altså opptatt av 

hva arbeidsfordelingen har å si for pleiernes status, mens fysioterapeuten er opptatt av at det 

operative arbeidet med rehabilitering ikke nedprioriteres. Pleierne oppfatter 

arbeidsfordelingen som en trussel mot egen posisjon fordi rehabiliteringsoppgavene ikke 

anses å høre hjemme hos dem. Implisitt i fysioterapeutens bedømmelse ligger en vurdering av 

hva som skal være avdelingens mål, og av dette målets viktighet: Avdelingen skal drive med 

rehabilitering. Det betyr ikke at hun ikke mener det skal foregå noe pleie der, men at 

rehabilitering skal ha høy prioritet. 

 

Bedømmelsene av relasjonene mellom fysio-/ergoterapeut og de ansatte i stellet vitner om at 

de ansatte har ulik oppmerksomhetsretning fordi de har ulik faglig bakgrunn og fordi de har 

forskjellig posisjon i organisasjonen. Hjerneslaget er noe annet for fysioterapeutene enn for 

pleierne. For de første vil sykdommen først og fremst være noe som utløser et 

rehabiliteringsbehov, mens pleierne både pleier og rehabiliterer. Den sistnevnte gruppen av 

ansatte ser dermed sykdommen i flere situasjoner og kontekster enn fysio-og ergoterapeutene. 

Det er derfor grunn til å si at spekteret av sykdomsbedømmelser vil være større i stellet enn 

utenfor.  

 

5.2.5 Bedømmelser av arbeidsbyrde 
Også arbeidsmengden, og dermed arbeidsbyrden, er gjenstand for bedømmelser.  

Arbeidsbyrden, og hvilke omstendigheter som innebærer økt arbeidsbyrde, er forskjellig i og 

utenfor stellet. Det betyr igjen at sykdomsomgivelsene både er og oppfattes annerledes i 

stellet enn utenfor.  

 

Bedømmelser av arbeidsbyrde sier noe om hvilke pasientgrupper og –sammensetninger som 

gir en ”enkel” hverdag, og hvilke som gjør den mer ”slitsom”. Jeg bruker her ”enkel” og 

”slitsom” for å sammenfatte flere forskjellige betegnelser blant de ansatte. En av dem er ”tung 

pleie”, som er særlig krevende pleieoppgaver.  Jeg forutsetter her at de forhold som gjør 
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hverdagen enkel, er å foretrekke fremfor de som gjør hverdagen slitsom, i alle fall sett i stort. 

Dette vil igjen innebære at forhold som gjør hverdagen slitsom, vurderes lavere enn forhold 

som har motsatt effekt.  

 

Det at avdelingen er en avdeling med korttidsplasser, er i seg selv arbeidskrevende for de 

ansatte. For sykepleierne innebærer inn- og utskrivning av pasienter en serie med prøver og 

rapporter. Legen skal undersøke dem når de kommer og når de drar. Ergo- og 

fysioterapeutene får beskjed dersom pasienten kan ha rehabiliteringsbehov, og de kommer 

opp til avdelingen for å vurdere pasienten. For informantene i stellet innebærer en ny pasient å 

bli kjent med en ny person, og dennes pleiebehov. Pårørende kontaktes for å innhente 

informasjon om pasienten. Ofte må hjelpepleiere og assistenter prøve og feile litt i 

begynnelsen, for ikke alle pasientene kan gjøre klart rede for seg og sine preferanser. 

 

Her er det viktig å huske på at rehabiliteringspasienter i utgangspunktet er korttidspasienter. 

Hadde situasjonen vært slik at det var mange rehabiliteringspasienter på avdelingen, ville det 

innebære en mer stresset hverdag for lege, sykepleiere og fysio- og ergoterapeuter. Med andre 

ord har de ansatte utenfor stellet, ut i fra et perspektiv om arbeidsmengde, interesse i at det er 

mange langtidspasienter. Det bidrar til at gjennomtrekken av pasienter går ned, og behovet 

for inn- og utsjekkoperasjoner holdes nede. Jeg spør en av informantene utenfor stellet om 

hvordan et høyt antall langtidspasienter påvirker hennes arbeidssituasjon. Frøydis svarer:  

 

 Nei, skal jeg være ærlig så gjør jo det at jeg i større grad rekker det jeg vil med de som er på 
 korttid, fordi at faktisk ikke alle plassene brukes til korttid, for da hadde vi hatt et 
 kjempeproblem. 
 Jeg: At det er færre pasienter som på en måte krever oppfølging da eller? 
 Frøydis: Mm. Fordi at de som ligger her lenge, de blir jeg jo kjent med, og de er på en måte 
 avklart, fra min side, så da får jeg, ja, litt færre og nye å sette meg inn i. 
 Jeg: Mm. 
 Frøydis: Men det er selvfølgelig ikke optimalt for avdelingen. 
 Jeg: Nei. 
 Frøydis: Nei. Men for min arbeidshverdag, så er det faktisk, ja, hvis det ikke hadde ligget 
 langtidspasienter her, så hadde jeg virkelig ikke rukket det jeg skulle. 
 

Denne effekten er motsatt for hjelpepleiere og assistenter, altså informanter i stellet. For dem 

innebærer mange langtidspasienter mer pleie, mer rutiner. Og det innebærer at sjansen for at 

man får inn en rehabiliteringspasient blir mindre, ettersom plassene er opptatt i lang tid av 

pleiepasienter. En større del av hverdagen deres bindes altså opp til pleien når det blir flere 

langtidspasienter.  
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Samtidig er det også mye arbeid knyttet til gjennomtrekken også for pleiere og 

pleieassistenter. Når en pasient forlater avdelingen, eller dør, må rommet vaskes med en gang, 

og det gjøres av ansatte i stellet. Vasking av ledige rom har høy prioritet fordi avdelingen er 

pliktig til å ta imot nye pasienter. 

 

Oppsummert kan man si at mye av årsaken til at en tendens med flere langtidspasienter ikke 

ønskes velkommen av pleierne, er at hverdagen blir tyngre. Da setter de også ankomsten av en 

korttids (rehabiliterings-) pasient høyere enn ankomsten av enda flere langtids (pleie-) 

pasienter. For de som er utenfor stellet er det motsatt. Her vil derfor de ansattes hierarkiske 

vurdering av de to pasientgruppene, når man tar utgangspunkt i arbeidsbyrde, være den 

motsatte av det den er innenfor stellet. 

 

Lege, fysioterapeut og ergoterapeut er altså fritatt fra de negative konsekvensene av flere 

langtidspasienter, ja, faktisk bidrar flere langtidspasienter til at deres hverdag blir lettere, i alle 

fall når arbeidsbyrde er vurderingskriteriet. Forskjellene i bedømmelser skriver seg altså fra at 

den ene ansattegruppen driver med pleie, mens den andre ikke gjør det. Sagt på en annen måte 

kan man også si at forskjellen skriver seg fra at de ansatte i stellet er bundet til pleien og de 

logikker som hører til der, mens de øvrige ansatte ikke er det.   

  

5.2.6 Oppsummering: Den symbolske dimensjonen 
Felles for de bedømmelsene som her er drøftet, er at de vitner om tydelige forskjeller mellom 

rehabiliteringsavdelingen og de øvrige avdelingene. Det er også tydelige forskjeller mellom 

ansattegruppene som jobber i og utenfor stellet (brorparten av de ansatte på 

rehabiliteringsavdelingens jobber nettopp i stellet).  

 

Hvis en handling utføres på rehabiliteringsavdelingen, altså i stellet, eller av aktører som hører 

til i stellet, blir den vurdert annerledes enn om den utføres for eksempel hos fysioterapeuten. 

Jeg vil kalle dette symbolske forskjeller fordi ulike yrkesgrupper og ulike steder gir 

befatningen med sykdommen ulik ladning. Mer spesifikt er det rimelig å si at bedømmelsene 

varierer tydelig med en bestemt faktor: Hvorvidt sykdommen, behandlingen av den, eller 

behandleren befinner seg eller tilhører stellet eller ikke.  Det er et sentralt poeng så langt, 

etter å ha gått gjennom den første delen av bedømmelsene som de ansatte gjør. Den 
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symbolske dimensjonen, eller aksen, uttrykker altså symbolske forskjeller, og forskjellighet 

fra stellet er den mest avgjørende forskjellen.  

 

5.3 Bedømmelser i den operative dimensjonen 
Her skal det handle om bedømmelser som mer direkte er knyttet opp mot hva slags oppgaver 

og arbeid de ansatte har og får. Det skal dreie seg om bedømmelser av arbeidsform, typen 

pasienter som kommer til avdelingen, avdelingens mål og hovedoppgave, prioriteringer, og 

bedømmelser av det konkrete arbeidet med slagpasienter. Til sammen danner bedømmelsene 

som beskrives grunnlag for å konstruere det jeg vil kalle den operative dimensjonen eller 

aksen.   

 

5.3.1 Bedømmelser av arbeidsformen på avdelingen 
Jeg har spurt de ansatte litt om hva slags tanker de har om fremtidige yrkesønsker. Ved å la de 

ansatte peke på ønsker, kommer de også med bedømmelser av den arbeidsformen de har nå, 

på sykehjemmet og på rehabiliteringsavdelingen. 

 

Flere av informantene, både i og utenfor stellet, oppgir at de ønsker å jobbe i mer spesialiserte 

stillinger i fremtiden. Det kan sees i sammenheng med at pasienttilfanget på sykehjemmet, og 

særlig rehabiliteringsavdelingen, er ganske mangfoldig. Til rehabiliteringsavdelingen kommer 

pasienter med lårhalsbrudd, demente, pasienter med psykiatriske lidelser, slagpasienter og 

pasienter med flere andre typer sykdommer. Det hører også med til bildet at pasientene 

gjennomgående er eldre, og eldre pasienter har ofte flere sykdommer samtidig. Dette 

innebærer at personalet blir generalister, i den forstand at de får øvelse i å håndtere en rekke 

sykdommer. Det anser mange av informantene å være en fordel fordi det gir variasjon i 

hverdagen. I tillegg gir det faglige utfordringer, særlig sammenlignet med arbeidssituasjonen 

på langtidsavdelingen. 

 
 At det kommer litt av hvert og vi får ta det som det kommer, vi blir mer på en måte beredt på å 
 ta utfordringen da, når den kommer. 
 -Erik (i stellet). 
 

”Litt av hvert” trenger ikke nødvendigvis å være noe positivt. Men for Erik er ”får ta det som 

det kommer” noe ettertraktelsesverdig, for han tegner da opp et bilde av ansatte som kan klare 

hva det måtte av være av oppgaver. Det er et kompetent personale som må takle et slikt 
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mangfold av pasienter. Dette ”får ta det som det kommer” uttrykker  en heroisk omkoding av 

en situasjon som ikke er helt optimal.  

 

Mange ønsker mer spesialiserte stillinger. For noen av de ansatte vil det kunne innebære at de 

tar skrittet ut av kommunehelsetjenesten og inn i spesialisthelsetjenesten.  

 
 (…) så man kan kanskje jobbe enda mer fag i forhold til slag og det blir enda mer tettere 
 samarbeid og mer målrettet og litt mer struktur enn det er her i kommunen. Kommunen er 
 veldig allsidig. Med masse problemstillinger, masse forskjellige diagnoser du må forholde deg 
 til.  
 -Ragnhild (utenfor stellet). 
 

Ragnhild sier videre at hun ønsker å bruke sin spesialkunnskap mer enn hun gjør i dag. Det 

dreier seg om å få benyttet de faglige ressursene hun har, i hverdagen. Samtidig påpeker hun 

også at man i spesialisthelsetjenesten har mer spesifikke mål, og at strukturen er fastere. 

Uttrykket ”allsidig” bærer altså i seg en dobbelthet. Det er positivt på den måten at det gir 

variasjon og bredde i utfordringer. Men det er også negativt fordi det kan føre til at ressursene 

ikke tilstrekkelig grad samles i en retning. Samtidig kan den innsatsen man har lagt ned i egen 

utdanning, oppleves som spilt møye. 

 

Åse, som jobber i stellet, kunne tenke seg å jobbe med rehabilitering i fremtiden. Men hun 

understreker at det ikke må være rehabilitering slik dette foregår på avdelingen. I stedet må 

det være rehabilitering slik det foregår for eksempel på Sunnaas sykehus. Det begrunner hun 

slik: ”Der er det mer rehabilitering på en måte”. 

 

Begrunnelsen kan tolkes i retning av at en mer spesialisert eller målrettet rehabilitering, slik 

det gjøres på Sunnaas, har status som ”mer rehabilitering”. Det kan være en indikasjon på at 

rehabiliteringen vurderes som bedre jo mer spesialisert den er. Alternativt kan det fortolkes i 

retning av at rehabilitering blir kvalitativt bedre når den er isolert fra andre arbeidsoppgaver, 

som på Sunnaas, eller at rehabilitering rett og slett har høyere prioritert der. Alle tre 

muligheter kan være tilfelle. 

 

Spesialiserte arbeidsoppgaver vurderes høyere enn ikke-spesialiserte arbeidsoppgaver. 

Generalisten har dermed lavere status enn spesialisten. Det er i tråd med tidligere funn 

(Nørredam og Album 2007).  
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5.3.2 Bedømmelser av typen pasienter på avdelingen 
Hva slags pasienter kommer til stedet? Man skulle kanskje tro at det var et empirisk spørsmål 

heller enn et vurderingsspørsmål, men kanskje er det det siste. Det er nemlig en viss uenighet 

blant de ansatte om hva slags pasienter som kommer til avdelingen.  

 

Jeg skal begynne med slagpasientene, enda det er få av dem. En ansatt i ergo- og 

fysioterapiavdelingen etterlyser flere. Ikke bare kan det siste være en indikasjon på at hun 

ønsker å bruke fagkunnskapene i større grad. Det forteller også noe om at slagpasienter er en 

ettertraktelsesverdig pasientgruppe. Man kan selvfølgelig ikke se bort ifra at årsaken til at 

man ønsker flere, er nettopp at det er få av dem, altså at hun ønsker mer av noe det er 

knapphet på. Forestiller man seg at det var mange slagpasienter på avdelingen, ville 

befatningen med dem i mye større grad vært rutine- det ville ikke heftet noe spesielt ved 

slagpasienter.   

 

Den ene av de to slagpasientene som er på stedet når jeg er der, er en mann på 50-60 år. Han 

har vært der i nesten ett halvt år, etter først å ha vært til et lengre rehabiliteringsopphold på et 

rehabiliteringssykehus. I forhold til mange andre typer pasienter, er det lang tid. At 

slagrehabiliteringsprosessen er så lang at pasienter blir lenge, kan være et poeng i seg selv. Da 

blir de ansatte kjent med dem, og utvikler sikkert et forhold til dem. Det kan igjen gi grunnlag 

for at de vurderer denne typen pasienter høyere enn andre. Noen av de ansatte sier at 

pasienten har falt og slått hodet, og at han har symptomer som går ut på det samme som 

hjerneslag. Da er det altså ikke snakk om hjerneslag, men om hjerneskade som følge av 

trauma mot hodet. Jeg har ikke hatt mulighet til å verifisere hva som er riktig, og jeg har 

heller ikke ansett det for å være viktig. Men hvis det stemmer at han ikke har hatt hjerneslag, 

er det å betrakte som et funn. Viljen til å kategorisere ham som en slagpasient peker i retning 

av at hjerneslag er en høyt vurdert sykdom. 

 

Den aktuelle pasienten har gjort stor fremgang, og det brukes store ressurser på ham. En av de 

ansatte i stellet omtaler ham som ”stjerne”. Han står på terskelen til å flytte hjem, om enn til 

en tilpasset bolig med besøk fra hjemmesykepleien.  

 

Den andre slagpasienten, en eldre kvinne, er lavt prioritert av ergo- og fysioterapitjenesten. 

Hun kom fra sykehus, men det er uklart hva slags behandling hun har fått der. Hun har fått 

rehabilitering og blitt bedre de ukene hun har vært på avdelingen, i den forstand at hun sitter i 
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rullestol heller enn å være sengeliggende. Men hun mangler språk, det er usikkert hvor stor 

hjerneskade hun har fått, og ingen av de ansatte snakket om at hun skulle hjem. Når de ansatte 

i stellet snakker om henne, snakker de først og fremst om pleien. Rehabilitering er ikke noe 

tema. Vurderingen av hennes tilstand varierer også. Mens altså ergo- og fysiotjenesten ikke 

bruker noe særlig mer ressurser på henne, fokuserer en av sykepleierne på at ”hun er kommet 

seg veldig”.  

 

Her er det en forskjell, og forskjell bunner etter alt å dømme i forskjellig fokus. Mens ergo- og 

fysioterapeuter i stor grad vurderer pasienten utifra hva slags ”rehabiliteringspotensiale” hun 

har, altså i hvilken grad videre behandling vil være fruktbart, ser sykepleieren på pasientens 

allmenne helsetilstand. Også blant informanter i stellet er dette en viktig distinksjon- hvor 

”dårlig” pasienten er. Er pasienten så syk at hun ikke er i stand til å gjøre noe selv, blir pleien 

”tung”. Dette uttrykket går igjen, og det er en beskrivelse av pleieprosesser der det er liten 

innsats fra pasienten selv, og tilsvarende mye mer fra pleieren. Slike prosesser beskrives som 

tidkrevende og frustrerende og slitsomme, og de forsinker fremdriften i den daglige rutinen i 

stellet. 

  

Det er altså vanskelig å si noe bestemt om hva slags type slagpasienter som vanligvis kommer 

til avdelingen. Men det er ikke bare fordi de to pasientene som var der, var så forskjellige. Det 

er også fordi de ansatte selv gir blandede signaler når jeg spør om det. De sier at det både 

kommer slagpasienter som kan bli vesentlig bedre gjennom rehabilitering, og at det kommer 

pasienter som ikke kan bli særlig bedre. Samtidig omtales suksesspasienten som ”stjerne”, 

noe som jo indikerer at pasienter som ham er sjelden vare.  

 

Hvem hører ikke hjemme? 
Ettersom antallet slagpasienter er lavt, er det flest med øvrige sykdommer. Som tidligere 

nevnt er det blant annet snakk om lårhalsbruddpasienter, demente, pasienter med psykiatriske 

lidelser. 

 

Mange av informantene snakker en del om innslaget av demente og pasienter med psykiske 

lidelser på avdelingen. Meningene er delte. På den ene siden kan dette være ressurskrevende 

pasienter fordi de er uforutsigbare. Noen påpeker at de trekker ressurser vekk fra 

rehabiliteringsarbeidet. Andre mener de ikke burde vært på avdelingen, og begrunner det med 
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at gjennomtrekken av pasienter på avdelingen er mindre heldig for demente, som burde være i 

mer stabile omgivelser. 

 

Analytisk sett er det interessant at demente, sammen med pasienter med psykiske lidelser, er 

en gruppe som de ansatte, særlig i stellet, mener ikke hører hjemme på avdelingen. Dels 

begrunner de det altså med hensynet til de aktuelle pasientene selv, men også med at de selv 

ikke har kompetansen til å takle denne typen pasienter.  

 

Samtidig kan man jo tenke seg at årsaken til at de mener at slike pasienter ikke hører hjemme 

der, har noe å gjøre med hva de gjør avdelingen til. En av pasientene har ved flere anledninger 

beskyldt de ansatte for å stjele, og for forsøk på forgiftning. Slikt skaper utrygghet og 

mishagsstemning blant flere pleiere. I tillegg kan pasienter med demens skape merarbeid, 

blant annet fordi de plutselig forlater avdelingen eller til og med sykehjemmet. Da må en 

pleier eller assistent bruke tid på finne pasienten igjen.  

 

Igjen kan det også handle om sammenhengen mellom avdelingens mål og de ansattes 

identitet, relasjonelt og sosiologisk forstått (Wadel 2008: 120). Hvis spørsmålet om ”hvem jeg 

er for andre” kan besvares med ”en person som jobber på et sted der det er psykiatriske 

pasienter og demente”, og ønsket er å fremstå som en person som jobber med rehabilitering, 

oppstår det en konflikt som vil gjøre de ansatte tilbøyelig til å se på psykiatrisk syke og 

demente på avdelingen som noe uønsket . 

 

Flere pasienter av en type som ikke er ønsket, bidrar til at avdelingens anseelse blir lavere i 

pleiernes øyne. Slagpasienter er ønsket, men samtidig er det altså uklart hva slags 

slagpasienter som faktisk kommer til avdelingen. Denne uklarheten er talende fordi den kan 

tolkes i retning av at de ansatte enten ikke vil eller kan artikulere dette klart overfor meg. Hvis 

de ikke vil, kan det være fordi de ikke er særlig stolte av hva slags slagpasienter som kommer 

dit. De er kanskje redd for at jeg ville vurdere det som mindre prestisjefylt dersom avdelingen 

tar imot for mange av en type pasienter som ikke er ”stjerner”, altså som har større pleiebehov 

enn rehabiliteringspotensiale. Hvis de ikke kan, er også det talende fordi det understreker hvor 

sjeldne slike pasienter er. Selv om slagpasienter er sjelden vare, er det ingen informanter som 

sier seg motvillig til å snakke om sine erfaringer med dem. Det tyder også på at hjerneslag er 

en sykdom som vurderes høyt.  
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Pasientens alder og utsikter 
De fleste av informantene sier det er mer givende å jobbe med yngre pasienter. Flere av 

informantene er opptatt av yngre slagpasienter som personer som er særlig fortjent til hjelp, 

og dette ser igjen ut til å henge sammen med at sykdommen er en ”urettferdig” sykdom som 

rammer brått. 

 

 En ung person som…det som er med slag vet du…de er jo helt friske og så i løpet av sekunder 
 så har de det ikke lenger….Og den der sorgen de har og skal bearbeide selv, du blir rørt av 
 det…Du ønsker liksom å…skal strekke deg ganske langt for at du skal gi personen et håp om 
 å kan bli selvstendig igjen.  
 -Synne (utenfor stellet).  
 

Av og til kan pasientens motivasjon samvariere med alderen. Yngre pasienter har oftere 

sterkere vilje til å bidra til egen rehabilitering enn eldre pasienter.  

 

I denne seksjonen skal det ikke handle om prioritering, for det behandles i neste seksjon. Men 

det er verdt å merke seg at Synne ønsker å jobbe hardt for å hjelpe en yngre slagpasient. Det 

er hun ikke alene om på sykehjemmet.  

 

Det er også forskjell på hvor hardt rammet pasienten er i utgangspunktet, og hva slags utsikter 

pasienten har til bedring. 

 
 Så, noen som har hatt et veldig kraftig slag da…Så kan vi få inntrykk av at ok, her, hun er 
 veldig dårlig, eller han er veldig dårlig, at her er det ikke så mye å gjøre. Så da får du jo den 
 der følelsen av at ok kanskje ikke jeg trengs her, kanskje jeg må bruke tiden min på nyttigere 
 ting.  
 -Synne (utenfor stellet).      
  

Flere av de ansatte er opptatt av den slagpasienten som jeg tidligere har omtalt, og som av en 

av de ansatte kalles ”stjerne”. Også fysio- og ergoterapeutene synes det er spennende å jobbe 

med pasienter som har tydelig fremgang, og som er motivert. 

 

Har pasienten dårlige utsikter, er sannsynligheten stor for at han ender opp som pleiepasient. 

Har pasienten derimot gode utsikter, nytter det med opptrening, og pasienten vil ofte kunne 

greie seg mer selv. Slike pasienter innebærer gjerne altså mindre omfattende pleieoppgaver, 

og tilsvarende oppmerksomhet rettet mot det rehabiliteringsfaglige. 
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Oppsummert kan man si at det å jobbe med unge og motiverte pasienter med mulighet for 

bedring vurderes høyere enn det å jobbe med eldre, svært syke og umotiverte pasienter.  

 

5.3.3 Bedømmelser av prioriteringer 
Spørsmålet om hva som er avdelingens mål kan, når man analyserer fortellinger om praksisen 

på avdelingen, ofte oversettes til å være et spørsmål om prioriteringer.  

 

De fleste av informantene i stellet sier at en vesentlig faktor som avgjør hvor travelt det blir, 

er sammensetningen av pasienter på avdelingen. Er det mange pasienter som er mer eller 

mindre selvhjulpne, sparer de tid. Er det mange tyngre pleiepasienter, blir det ofte sen frokost 

fordi det tar tid å få opp alle pasientene. Forsinkelsene kan så forplante seg utover dagen. 

 

Alle informantene i stellet sier at rehabilitering er den første oppgaven som ryker når det blir 

mye å gjøre i pleien. Flere pleiepasienter innebærer dermed mindre tid til rehabilitering.  

Samtidig er altså sammensetningen av ulike pasienter avgjørende for arbeidsbyrden. For øvrig 

er det viktig å ha med at en rehabiliteringspasient også kan være en pleiepasient og vice versa. 

En pasient som skal rehabiliteres etter hjerneslag har ofte omfattende behov for pleie, og kan 

derfor tjene som illustrasjon på at skillet mellom rehabilitering og pleie kan være uklar. De to 

oppgavene glir over i hverandre, som Helle (i stellet) påpeker: ”Det er mye rehabilitering i en 

stellsituasjon.” 

 

Rent praktisk mener Helle, med dette, at rehabiliteringen, slik den foregår på avdelingen, ofte 

skjer i selve pleiesituasjonen. Pasientene skal lære å mestre daglige rutiner på egen hånd, for 

eksempel gjennom å vaske seg selv, kle på seg selv. Det kalles ADL-trening, og er meget 

tidkrevende fordi pasientene ofte har svært redusert førlighet. Og når tiden er knapp, kan dette 

rehabiliteringselementet forsvinne fordi pleierne gjør oppgavene for pasientene, i stedet for at 

pasientene utfører dem selv. Utenfor pleiesituasjonen foregår rehabilitering på avdelingen ved 

at pasientene får gangtrening i korridorene, eller ved at de får hjelp av pleierne til å bruke 

gangbaner og andre treningsapparater. Jeg har tidligere påpekt at de ansatte i stellet setter 

rehabiliteringsoppgaver høyere enn pleieoppgaver. Men hvis mye av rehabiliteringen foregår i 

pleiesituasjonen, åpner det for en tenkt rangering også av ulike typer rehabiliteringsoppgaver. 

Den ene typen rehabilitering er rutinepreget og tynget ned av at den foregår i pleiesituasjonen. 

I tillegg foregår den ved at pasientene pålegges oppgaver som er vanskelige og byrdefulle for 
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dem. Den andre, ved gangbanene og i korridorene, er noe man tar med pasientene på, noe 

man gjør for dem og sammen med dem. Mange pasienter uttrykker stor takknemlighet når 

pleierne tar dem med på gangtrening. Alt i alt tenker nok pleierne ofte på denne andre typen 

rehabilitering når de sier at rehabiliteringsoppgavene er mer spennende enn pleieoppgavene.  

 

Utsagnet til Helle er ikke bare et utsagn om hvordan ting foregår i praksis. Det er også et 

forsøk på å løfte pleiesituasjonen. Her blir den ikke fremstilt som bestående av kun pleie. Den 

består altså av rehabilitering i tillegg. Fordi rehabilitering vurderes høyere enn pleie, kan man 

si at dette er et uttrykk for at pleien er noe som må ”reddes” gjennom å påpeke at oppgaver 

som er høyt vurdert, inngår som en del av den. 

 

Uenighet innad i stellet 
Innad i stellet varierer synet på hvor viktig det er at pleierne utfører rehabiliteringsoppgaver. 

En av fysioterapeutene sier hun støtter seg på de ivrigste, på de ”som har lyst, som vil gi noe 

ekstra, utover pleieoppgavene de har…” når hun er på avdelingen for å trene med pasientene. 

En av informantene i stellet formulerer forholdet mellom de to oppgavene slik: ”Vi får ta mat 

og husleie først og så ferie siden”. Uttalelsen får meg til å spørre om rehabiliteringsbiten er 

”litt sånn glasur”, en ”ekstraservice”. Til det er svaret: ”Nei, jeg tror ikke du skal bruke det 

ordet. For der føler jeg at fysioterapeuten er inne i bildet…Altså de har jo sitt opplegg. Det vi 

andre gjør på avdelingen, er attåt.” Klarere kan det ikke sies at rehabilitering blir nedprioritert, 

og at rehabiliteringen ”eies” av fysioterapeutene. Men jeg føler meg ikke sikker på at andre 

pleiere ville sagt seg åpent enig i formuleringen. Grunnen er at mange av dem var svært 

opptatt av hvordan prioriteringene burde være. Det var ikke den pleieren som ble intervjuet 

her.  

 

De som er nye i jobben, og som gjerne samtidig har en løs arbeidstilknytning til stedet, er 

mindre opptatt av presset mot rehabiliteringsoppgavene enn de som har vært der i mange år.  

 

Det er altså forskjeller i bedømmelser av hva slags oppgaver som man skal konsentrere seg 

om på avdelingen innad blant de ansatte i stellet. Forskjellen finner man mellom erfarne og 

fast ansatte på den ene siden, og uerfarne ansatte med løs tilknytning på den andre. De løst 

tilknyttede og nye har ikke jobbet der så lenge at de har noen klar, normativ oppfatning av 

prioriteringen av de to typene oppgaver. Det kan være slik fordi de ennå ikke har blitt 
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sosialisert inn i rådende tankemønstre på avdelingen. Men det kan også være at de ”nyes” 

manglende opptatthet av rehabilitering skyldes at de mener at pleien er viktigst, eller mest 

interessant. I så fall snakker kan det være snakk om forskjeller i syn mellom kohorter. En 

kohort- eller sosialiseringsproblematikk blir imidlertid ikke analysert her. Til det er materialet 

for lite.  

 

Løfter man blikket utenfor arbeidskonteksten, kan manglende opptatthet av målforskyvningen 

som foregår på arbeidsplassen tolkes som et uttrykk for forskjeller i muligheter.  De unge og 

nye har muligheter til å flytte på seg, finne en annen type jobb, dersom arbeidsoppgavene ikke 

tiltaler dem. De mer erfarne har kanskje ikke så store muligheter til å bytte jobb dersom de 

ikke lenger trives med oppgavene. Desto viktigere blir det da å beholde den 

oppgavefordelingen man tradisjonelt har hatt. I tillegg har de historiske erfaringer fra 

avdelingen, som i seg selv kan være viktig for de eldste informantenes selvoppfatning, og 

oppfatning av avdelingen. 

 

Flere av de ansatte i stellet har, som tidligere nevnt, videreutdanning i rehabilitering. Disse 

informantene er særlig opptatt av å hegne om rehabilitering som en prioritert oppgave. 

Samtidig har disse informantene også gjennomgående lengre fartstid på avdelingen, med ett 

unntak. 

  

Bedømmelser av både prioriteringer og organisasjonens mål kan altså ikke sees isolert fra 

aktørenes bedømmelser av egen identitet, eller aktørenes rasjonalitetsvurderinger med hensyn 

til egne muligheter.  

 

Prioriteringsbedømmelser henger nøye sammen med bedømmelser av hva som skal være 

avdelingens mål. Samtidig ser man altså at det som blir prioritert, ikke er det samme som det 

som oppfattes som avdelingens hovedoppgave. Det som må prioriteres, kommer først, av ren 

nødvendighet. Da dreier det seg altså om pleien. Jeg synes det er rimelig å tolke 

prioriteringsbedømmelsene slik at det lavt ansette er det man må befatte seg med av 

nødvendighet, altså pleien. Det lavt ansette er altså det som må prioriteres. Med andre ord er 

det høyt ansette det som prioriteres lavt, altså rehabilitering. Prioriteringene utgjør det 

praktiske vrengebildet av de ansattes ønsker om hva som skal være avdelingens mål. Det er 

rimelig å tenke seg at dette vrengebildet i seg selv bidrar nettopp til at det nedprioriterte 

vurderes høyt.   
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5.3.4 Bedømmelser av det konkrete arbeidet med slagpasienten 
Også det konkrete arbeidet med pasientene er noe som bedømmes hierarkisk. Slagpasienter 

har i så måte en dobbelthet ved seg, som jeg skal vise i det følgende. 

 

Jeg har tidligere påpekt at mange slagpasienter har trekk eller egenskaper som kan oppfattes 

som stigmatiserende. Da er det snakk om trekk som oppfattes som mindre ønskelige, som 

typisk fører til at vedkommende blir nedvurdert (Goffman 1975: 14). For slagpasienter kan 

det dreie seg om afasi, søl med mat og inkontinens. 

 

Selv om de fleste av informantene sier at de ikke har problemer med å forholde seg til 

kroppssekreter og søl med mat fordi det er blitt rutine, stiller det seg annerledes med pasienter 

som ikke har språk. Både Frøydis, som er utenfor stellet, og Åse, som er i det, sier de synes 

det problematisk med pasienter som ikke kan gjøre rede for seg. 

 

 Frøydis: Det er kjempevanskelig. Mm. 
 Jeg:  Ja. Hva er det som er vanskelig med det da? 
 Frøydis: Ja, det er jo nettopp det at man har den usikkerheten på om de får formidlet det de 
 har inni seg da og både i forhold psykisk og hvordan de har det og alt fra på en måte smerter til 
 andre ting, altså, det blir ofte vanskelig å vite sikkert. Det er en sånn usikkerhet man, ja, det 
 synes jeg er litt vanskelig. 
 

Åse blir også usikker når hun skal pleie en slagpasient uten språk. Usikkerheten handler om at 

hun ikke får informasjon om pasientens preferanser i pleiesituasjonen. Det fører igjen til at 

hun føler at hun ikke mestrer jobben. Hun føler også at hun gjør for lite for pasienten, noe hun 

forbinder med ubehag.  

 

For begge handler det altså primært om usikkerhet om hvorvidt man klarer å utføre jobben 

godt nok når pasienten ikke har språk. Det vil variere fra yrkesgruppe til yrkesgruppe hvor 

avhengig man er av språklig kommunikasjon med pasienten, og hvor viktig en slik 

kommunikasjon er. For legen er det snakk om å stille en diagnose på basis av at pasienten 

oppgir hvilke symptomer hun har, og det er medisinsk viktig at den er riktig. For pleierne er 

det også viktig å gjøre jobben ”riktig” i lys av hva pasienten foretrekker. Men pasienten 

risikerer vanligvis ikke sin fysiske helse hvis pleierne gjør noe som pasienten ikke synes noe 

om.  
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Både ansatte i ergo- og fysioterapiavdelingen og de fleste i stellet påpeker at det å jobbe med 

slagpasienter uten språk kan være en kreativ prosess fordi man må gjette hva pasienten vil, 

lære seg å lese ham eller henne. De anlegger altså en tolkning av arbeidet som slagpasienter 

uten språk som noe positivt. Det er mulig at dette er en idealisert fremstilling, særlig blant de 

av de ansatte som har liten erfaring med slagpasienter. Men det er bedømmelsene jeg retter 

min oppmerksomhet mot, og bedømmelser kan ofte ta utgangspunkt i idéen om det som 

vurderes, heller enn det praktiske og faktiske. Og når idéen om en bestemt type arbeid er så 

sterkt positiv, forteller det meg at det hefter noe opphøyet ved hjerneslag.    

 

Samtidig er arbeidet med slike pasienter krevende. Pasienter med stort pleiebehov omtales 

gjerne som ”tunge”.  

 
 Tunge slagpasienter er jo krevende fordi de krever veldig mye tid, de krever jo mye stell og 
 hvis de ikke har språk og sånn så er det jo en tung arbeidsgruppe (….)  
 -Julie (utenfor stellet). 
 

En slagpasient er altså ikke enhetlig størrelse, verken på avdelingen eller i denne analysen. 

Hvordan det er å jobbe med dem avhenger av yrkesposisjon på sykehjemmet, 

avdelingstilhørighet, hvilken oppgave man ønsker å få løst, og hvilken behandlingsfase 

pasienten befinner seg i.  Blant medarbeiderne både i og utenfor stellet understrekes det at det 

er forskjell på å jobbe med en slagpasient som nylig er kommet fra sykehuset, og en som har 

kommet lenger i rehabiliteringsprosessen. Førligheten til en nylig ankommet slagpasient er 

lav, noe som innebærer at pleierne må være flere for å løfte pasienten. Det tar ressurser, og det 

kan være fysisk krevende. I tillegg innebærer det gjerne at de må bruke diverse heiser og 

løfteutstyr, og bruken av disse kan være tidkrevende. Igjen blir det tydelig at alle de ulike 

typene av bedømmelser som kan knyttes opp til hjerneslaget slik det arter seg på avdelingen, 

bidrar til å lage et svært sammensatt bilde. I kapittel 6 skal jeg samle trådene.  

 

Hjerneslag vs. lårhalsbrudd 
Før jeg gjør det, skal jeg avslutte denne delen ved å si litt mer om bedømmelser av det 

konkrete arbeidet med pasientene. Det skal handle om arbeidet med slagpasienter slik det ser 

ut når man sammenlikner det med rehabilitering og pleie av lårhalsbruddpasienter.  

 

Mange pasienter kommer til avdelingen for å bli rehabilitert etter lårhalsbrudd. Ettersom 

lårhalspasienter og slagpasienter har det til felles at de kommer til avdelingen nettopp på 
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rehabiliteringsopphold, har jeg bedt informantene sammenligne de to pasientgruppene, og 

arbeidet med dem. Hensikten er å se hvordan hjerneslag vurderes i en eksplisitt komparativ 

sammenheng.  

 

Gry (i stellet) påpeker at hjerneslagpasienter ofte trenger omfattende pleie sammenlignet med 

lårhalspasienter. Samtidig svarer hun ”hjerneslag” når jeg spør hvilken av de to sykdommene 

hun synes det er mest spennende å jobbe med. Hun begrunner det med at slagpasienters 

rehabiliteringsprosess handler om å ”komme tilbake til et verdig liv, verdighet.” 

 

Det kan tolkes som at rehabiliteringen av en slagpasient sees på som en mer høyverdig 

prosess enn rehabiliteringen av en lårhalsbruddpasient fordi den første innebærer noe mer enn 

bare fysisk opptrening. Med slagpasienter skal også språk og kognitive ferdigheter trenes opp. 

Hjernen har en særlig symbolsk betydning i vår kultur, og rehabiliteringen av slagpasienter 

innebærer at oppmerksomheten rettes nettopp mot dette organet. Det gir rehabilitering av 

slagpasienter en symbolsk tyngde som rehabiliteringen av lårhalspasienter ikke har.  

 

Dette delte synet på slagpasienter, som representanter både for tung pleie og spennende 

rehabiliteringsprosesser, er gjennomgående blant de ansatte i stellet. De fleste svarer også at 

rehabiliteringen av lårhalsbrudd er rutinepreget og av den grunn ikke så spennende. Også en 

av informantene fra ergo- og fysioterapiavdelingen mener dette. For lårhalsbruddpasienter er 

rehabiliteringen kort, mens den for slagpasienter er lang. Lårhalsbrudd omtales av Erik som 

”veldig konkret”.   

 

Kortvarige, konkrete prosesser gir ofte rutinepregede oppgaver. Rehabiliteringen av 

slagpasienter er lang og oppfattes som særlig meningsfullt. Egenskaper ved sykdommen i seg 

selv gir bestemte arbeidsprosesser, og fordi rangeringen av oppgavene knyttet til disse 

oppgavene rangeres ulikt, rangeres også arbeidet med pasientgruppene og sykdommene ulikt.  

 

Både Beate og Gry (begge i stellet) påpeker at slagpasienter ofte ikke blir helt bra igjen. Til 

sammenligning blir lårhalspasienter som regel helt friske, i alle fall dersom de kommer i gang 

med rehabiliteringsprosessen (Kommer de siste ikke i gang med prosessen, men blir liggende 

i sengen, ender det fra tid til annen med at pasienten dør. Indirekte blir lårhalsbruddet da 

dødsårsak). Et annet aspekt er den typiske alderen på pasientene med de to sykdommene. 
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Slagpasienter er oftere yngre enn lårhalsbruddpasienter. Som jeg har beskrevet tidligere, 

vurderer de ansatte det slik at det er mer givende å jobbe med yngre pasienter enn eldre.  

 

Her ser man igjen hvordan ulike faktorer kan stå opp mot hverandre og skape motsigelser. 

Utsiktene for en slagpasient er oftest dårligere enn for en lårhalspasient, men samtidig er også 

slagpasientene yngre, og de ansatte synes det er givende å jobbe med yngre pasienter. Mange 

faktorer virker altså inn når sykdommen vurderes, og de kan, som jeg tidligere har påpekt, 

virke i ulik retning når oppgaven er å gjøre en hierarkisk orientert analyse.  

 

Det som synes sikkert i sammenligningen av de to sykdommene er at informantene liker best 

å rehabilitere slagpasienter. Den lange, kompliserte, kreative og dels kognitivt orienterte 

rehabiliteringsprosessen (slag) vurderes høyere enn den korte, konkrete, rutinepregede, 

fysiske (lårhalsbrudd). Samtidig er slagpasientene tyngst å ha med å gjøre i pleiesituasjonen. 

Flere av informantene i stellet, særlig de yngste, sier de foretrekker å jobbe med pasienter som 

klarer en del selv. Med det som utgangspunkt er pleie av lårhalspasienter å foretrekke fremfor 

pleie av slagpasienter, etter som de første, som flere påpeker, ikke har kognitive og språklige 

utfordringer i tillegg til de fysiske. Den pasientgruppen som er lettest å pleie (lårhalsbrudd) 

foretrekkes fremfor den pasientgruppen som er tung å pleie (hjerneslag) når utgangspunkter er 

pleiesituasjonen. De to sykdommene vurderes altså ulikt avhengig av hva slags situasjon det 

er snakk om. Dette er et helt vesentlig poeng å ha med når hensikten er å utvikle en mer 

helhetlig forståelse av hvordan hjerneslag vurderes på avdelingen. 

 

5.3.5 Oppsummering: Den operative dimensjonen 
Mange av de ansattes bedømmelser knytter seg altså til konkrete arbeidsoppgaver. Da er det 

snakk om både oppgavene de har, og oppgavene de ønsker seg. Bedømmelsene kan 

sammenfattes som uttrykk for en dimensjon som knytter seg til egenskaper ved det operative 

arbeidet. Jeg har derfor valgt å kalle denne dimensjonen for den operative dimensjonen. 

 

I neste kapittel vil jeg se den operative aksen og den symbolske aksen i sammenheng, som 

ledd i arbeidet med å sirkle inn spørsmålet om hvordan bedømmelsene av sykdommen 

hjerneslag varierer med sykdomsomgivelser.    
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6 Analytisk sammenfatning 

6.1 Innledning 
Etter å ha sett på ulike typer bedømmelser som de ansatte gjør på avdelingen, og funnet frem 

til at disse, sammenfatningsvis, kan uttrykkes gjennom konstruksjonen av to dimensjoner eller 

akser- den symbolske aksen og den operative aksen, skal jeg nå sammenfatte ytterligere. I det 

følgende vil jeg først se nærmere på hvordan bedømmelsene som knyttes til disse aksene, er 

bygget opp. Jeg vil finne ut hva bedømmelsene, i et mer overordnet perspektiv, uttrykker. Den 

enkelte type bedømmelse består, som jeg ser det, av to ytterpunkter, der det ene ytterpunktet 

indikerer at noe er høyt vurdert, og det andre indikerer at noe er lavt vurdert. Det vil derfor bli 

en grunnleggende oppgave å finne ut hva som er ytterpunktene eller polene i hver enkelt type 

bedømmelse.  

 

Når det er gjort, vil jeg se bedømmelsene som inngår i de to dimensjonene jeg altså anser for 

sentrale- den symbolske dimensjonen og den operative dimensjonen, samlet. Ytterpunktene i 

de bedømmelsestypene som knyttes til disse overordnede aksene, vil danne grunnlag for å 

konstruere ytterpunktene på aksene i seg selv.  Hensikten er å gi en utdypende forståelse av 

disse to overordnede aksene eller dimensjonene, en forståelse som skal lede 

oppmerksomheten i retning av hierarkier.  

 

Når aksene så er mer etablert, vil de danne grunnlag for opptegningen av et diagram. Ved 

hjelp av diagrammet, og bedømmelsene som danner grunnlag for konstruksjonen av det, vil 

jeg så plassere sykdomsomgivelser hierarkisk i forhold til hverandre. Deretter vil jeg knytte 

denne plasseringen av sykdomsomgivelser an til det som er hovedspørsmålet, nemlig å se på 

hvordan bedømmelser av sykdommen hjerneslag varierer hierarkisk med ulike 

sykdomsomgivelser. Her minner jeg om at premisset for denne fremstillingen er at 

bedømmelsene av sykdommen skal sees i lys av andre bedømmelser som gjøres på stedet, og 

at sykdomsbedømmelsene ofte er noe som kan leses som implikasjoner av disse andre 

bedømmelsene. Den hierarkiske plasseringen av sykdomsomgivelser henger derfor nøye 

sammen med den hierarkiske plasseringen av sykdommen.  
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6.2 Den symbolske aksen- bedømmelsenes ytterpunkter 
Langs det jeg har kalt den symbolske aksen har jeg altså plassert bedømmelser av avdelingens 

egenart og mål, bedømmelser av fagmiljø, bedømmelser av relasjoner mellom ansatte i stellet 

og fysio-/ergoterapeut, og bedømmelser av arbeidsbyrde. Her skal jeg analysere hvordan 

bedømmelsene er bygget opp. Det blir et sentralt spørsmål å finne ut av hva en gitt vurdering 

stiller seg i motsats til. Hvis noe vurderes positivt, hva er da det negative motstykket? Jeg vil 

gjøre en slik analyse av alle typer bedømmelser i det jeg kaller den symbolske dimensjonen, 

unntatt de bedømmelser som gjelder sykehjemskonteksten. Vurderingen av 

sykehjemskonteksten sier i seg selv ikke så mye om de interne hierarkiene.  

 

6.2.1 Avdelingens egenart og mål- Ikke pleie, men rehabilitering 
Jeg har tidligere beskrevet hvordan pasientene på avdelingen gjennomgående er mer 

oppegående og gjerne friskere enn på langtidsavdelingene. Videre har jeg beskrevet hvordan 

dette innebærer at de ansatte på rehabiliteringsavdelingen i utgangspunktet skal ha mindre 

innslag av pleieoppgaver enn de ansatte på langtidspostene. På langtidspostene er man i større 

grad bundet til stellet, pleieoppgavene, mens man på rehabiliteringsavdelingen har andre 

oppgaver som tidvis frigjør de ansatte fra stellet. I bedømmelser av avdelingens mål og 

egenart leser jeg avstand fra pleien, avstand fra stellet som et sentralt vurderingskriterium. Jo 

mer avdelingen sees som frigjort fra assosiasjoner med pleie, jo høyere blir vurderingen av 

avdelingen.  

 

Bedømmelser av avdelingens egenart henger sammen med oppfatninger av bedømmelser av 

hva som skal være avdelingens mål. Kanskje nettopp fordi den senere utviklingen på 

avdelingen peker i retning av at rehabiliteringsoppgavene må settes til side for stadig flere 

pleieoppgaver, vurderer de fleste det slik at rehabilitering skal være avdelingens mål, og ikke 

pleie. Så når motsetningene i bedømmelser av avdelingens mål skal settes opp mot hverandre, 

vil verdier som knyttes til rehabilitering utgjøre den positive polen, og verdier som knyttes til 

pleie den negative polen.    

 

6.2.2 Det faglige – Rehabilitering vs. pleie 
På basis av bedømmelser av fagmiljø kom jeg frem til at det faglige settes høyere enn det 

ikke-faglige. Samtidig er det altså forskjell på fagene. Rehabilitering settes høyt, mens pleie 

settes lavere. Altså er rehabilitering den positive polen, mens pleien er den negative polen. 
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For øvrig er det rimelig å se bedømmelsene av det faglige i sammenheng med relasjoner 

mellom hjelpepleiere/pleieassistenter og fysio/ergoterapeut fordi disse relasjonene også er 

relasjoner mellom ulike fag. 

 

6.2.3 Arbeidsbyrde- Rehabpasienter vs. pleiepasienter 
Bedømmelsene av arbeidsbyrde viser at de ansatte på rehabiliteringsavdelingen foretrekker 

korttidspasienter (som gjerne skal rehabiliteres) fremfor langtidspasienter (som gjerne kun 

skal ha pleie). For de ansatte utenfor stellet er forholdet motsatt. Her tar jeg utgangspunkt i de 

ansatte på rehabiliteringsavdelingen, og jeg tar utgangspunkt i arbeid tolket som en byrde. For 

dem gir korttidspasienter mer arbeid, og jeg plasserer derfor korttids-

/rehabiliteringspasienter på den positive polen, og langtids-/pleiepasienter på den negative. 

 

6.2.4 Relasjoner- Pleiere lytter til fysioterapeuten 
Samarbeidet mellom de ansatte i stellet og fysioterapeutene preges av at fysioterapeutene har 

en faglig autoritet vis-à-vis pleierne. Hun har ikke autoritet i tilknytning til pleieoppgaver, 

men til rehabiliteringsoppgaver. Fysioterapeutene blir høyt vurdert, og utgjør den positive 

motsatsen til pleierne, som blir lavere vurdert.  

 

Bedømmelsene av disse relasjonene henger som sagt sammen med bedømmelsene av det 

faglige. Når fysioterapeuten er høyt ansett, er faget hennes, rehabilitering, også det, og vice 

versa.  

 

6.2.5 Oppsummering- Høyt og lavt på den symbolske aksen 
Tabell 1 oppsummerer diskusjonen over. 

 

Tabell 1 
DEN SYMBOLSKE AKSEN OPPSUMMERT 

Type vurdering Høy/positiv Lav/negativ 
Avdelingens egenart Rehabilitering Mer pleie 
Det faglige Rehabilitering Pleie 
Arbeidsbyrde Korttid/rehab Langtid/pleie 
Relasjoner Fysioterapeut Pleier 
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Utifra dette er det rimelig å si at den symbolske aksens laveste punkt er knyttet til pleie, 

pleieoppgaver, stellet. Det høyeste punktet på aksen er rehabilitering, en oppgave som står 

langt fra pleien. Aller høyest er rehabilitering som foregår sammen med eller hos 

fysioterapeuten. Jeg konstruerer altså den symbolske aksen ved å påpeke at pleien er nederst, 

og at sykdomsomgivelser som befinner seg lenger unna, med rehabilitering lengst vekk, er 

høyere opp på aksen. Det gir følgende illustrasjon. 

 

 

 

Figur 2: Den symbolske aksen 

Pleie/ i stellet                            Rehabilitering/ikke i stellet 

------------------------------------------------------------------>    

Lavt vurdert     Høyt vurdert     

    

 

6.3 Den operative aksen- bedømmelsenes ytterpunkter 
Også de bedømmelser jeg mener kan plasseres langs en tenkt arbeidsoperativ akse skal 

undersøkes nærmere. Her er det flere typer bedømmelser, og mange av dem kan sies å 

uttrykke noe av det samme. De ulike typene av bedømmelser er likevel basert på ulike 

perspektiver. Undersøkelsene av dem danner grunnlaget for konstruksjonen av den operative 

aksens ytterpunkter. 

 

6.3.1 Arbeidsformen- Spesialisert vs. mindre spesialisert 
I bedømmelser av arbeidsformen på avdelingen er hovedfunnet at arbeid som krever 

spesialisering, er høyt vurdert. Arbeid som kan gjøres av en generalist, utgjør den negative 

motsatsen. Det henger sammen med at det faglige er høyere vurdert enn det som oppfattes 

som mindre faglig. 

 

6.3.2 Typen pasienter- Behandling nytter/nytter ikke  
Jeg har tidligere skrevet at det kan være noe uklart hva slags type slagpasienter som kommer 

til avdelingen. Like fullt går det tydelig frem at motiverte, yngre slagpasienter som lar seg 



86 
 

rehabilitere er å foretrekke fremfor eldre slagpasienter med liten evne eller vilje til å bli 

friskere. Samtidig er demente og psykisk syke nederst på rangstigen- de oppfattes å ikke høre 

hjemme på avdelingen. Jeg vil oppsummere disse funnene ved å vise til at demente, psykisk 

syke og eldre, og umotiverte slagpasienter i liten grad har nytte av behandling eller 

rehabilitering, mens yngre, motiverte slagpasienter har nettopp det. For enkelhets skyld skal 

jeg her kalle rehabilitering for behandling. Ytterpunktene i bedømmelsene av typen pasienter 

handler altså om hvorvidt behandling nytter eller ikke. Pasienter for hvem behandling nytter, 

vurderes høyt. Den negative motsatsen er pasienter for hvem behandling i liten grad nytter.   

 

Bedømmelsene av pasienttyper er nøye forbundet med bedømmelser av hva som skal være 

avdelingens mål, og av avdelingens egenart. Pasienter som ikke har noe særlig utbytte av 

behandling, er i stor grad pleiepasienter, mens pasienter med såkalt rehabiliteringspotensiale 

blir mindre avhengig av pleie utover i behandlingsløpet, fordi behandlingen nytter.  

6.3.3 Prioriteringer- Obligatoriske oppgaver vs. plussoppgaver 
I gjennomgangen av bedømmelser knyttet til prioriteringer er hovedfunnet at de oppgavene 

som må gjøres, får høyest prioritet. Pleien får altså prioritet fremfor rehabiliteringsoppgaver. 

Når det gjelder prioritering, er det altså slik at det høyt prioriterte har lavest status, og jeg 

knytter dette an til at det obligatoriske er styrt av plikt og rutine, mens de oppgavene som 

oppfattes som plussoppgaver (rehabilitering), i stor grad blir sett på som lystbetonte og 

morsomme oppgaver. Jeg kaller det plussoppgaver og ikke tilleggsoppgaver, da de ansatte i 

stor grad oppfatter rehabiliteringsoppgavene som positive tilskudd til hverdagen, og ikke som 

en ekstra byrde. Plussoppgaver blir altså høyt vurdert. Den negative motsatsen er 

obligatoriske oppgaver.  

 

Bedømmelser av prioriteringer sees i forbindelse med spørsmålet om hva som skal være 

avdelingens mål og egenart. Mindre pleie enn på langtidspostene og oppmerksomhet rettet 

mot rehabilitering regnes for å være det som gjør rehabiliteringsavdelingen til det den er. Da 

kan man også si at rehabiliteringsavdelingen er en avdeling der det ideelt sett skal være 

mindre innslag av plikt og rutine, og mer innslag av morsomt og givende arbeid.    

 

6.3.4 Pasientarbeid- Kreativ usikkerhet vs. konkret/rutinepreget  
I bedømmelser av det konkrete arbeidet med slagpasienter trekkes kreativitet og positiv 

usikkerhet frem som noe ettertraktelsesverdig. Disse verdiene forbindes i stor grad med 
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rehabilitering og til en viss grad med pleie av slagpasienter. I den motsatte enden av skalaen 

finner man det konkrete, det rutinepregede. Dette forbindes eksempelvis med rehabilitering av 

lårhalsbruddpasienter. Arbeid som medfører kreativitet (men også en viss grad av usikkerhet) 

er altså høyt vurdert. Den negative motsatsen er oppgaver som knyttes til rutine. 

 

6.3.5 Oppsummering- Høyt og lavt på den operative aksen  
Under har jeg oppsummert funnene over i en tabell: 

Tabell 2 
DEN OPERATIVE AKSEN OPPSUMMERT 

Type vurdering Høy Lav 
Arbeidsform Spesialisert Mindre spesialisert 
Typen pasienter Behandling nytter Behandl. nytter  ikke 
Prioriteringer Lystbetont/morsomt Plikt/rutine 
Konkr.  pasientarbeid Kreativitet usikkerhet Konkret/rutine 
    

Hva kan sies å være en fellesnevner for den høye enden av skalaen? Og hva er fellesnevneren 

for det som vurderes lavt? En sentral fellesnevner for det høyt vurderte er at de ansatte får 

brukt egenskaper ved seg selv, enten det er snakk om kunnskaper eller kreativitet. Motsatt er 

det for det som er lavt vurdert. I denne enden av skalaen får de ansatte i liten grad brukt 

kunnskaper og kreativitet. Oppsummert kan man si at det som gir en selvrealiseringseffekt for 

den ansatte i stellet, er det som blir positivt vurdert, mens det som i liten grad gjør det, blir 

lavt vurdert.  

 

 

 

 

 

Da får vi følgende figur: 

Figur 3: Den operative aksen 

 

Lite selvrealisering    Mye selvrealisering 

-------------------------------------------------------------> 

Lavt vurdert     Høyt vurdert 
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6.4 Den symbolske aksen og den operative aksen sett samlet 
Så er spørsmålet hvordan konstruksjonen av disse aksene kan bidra til å besvare 

problemstillingen, som altså er å undersøke hvordan bedømmelser av sykdommen hjerneslag 

varierer hierarkisk med sykdomsomgivelser. Jeg har tidligere påpekt at denne fremstillingen 

trekker på elementer fra Bourdieus Distinksjonen (1984). Det blir mer tydelig når jeg sier at 

de to aksene til sammen danner et slags rom det går an å plassere sykdomsomgivelsene i. 

Ulike sammenstillinger av kontekster, relasjoner og situasjoner (sykdomsomgivelser) der 

sykdommen hjerneslag inngår, kan nå plasseres i dette rommet ved å vurdere hvor de ”skårer” 

på de to dimensjonene. En slik vurdering vil naturligvis basere seg på et visst monn av 

tolkning fra min side, men ettersom konstruksjonen av aksene skriver seg nettopp fra en 

analytisk gjennomgang av materialet, vil tolkningen foregå innenfor klart definerte analytiske 

rammer. Nedenfor vil jeg forsøke å plassere ulike typer av sykdomsomgivelser i forhold til de 

to aksene. Det vil skje ved at jeg tar utgangspunkt i ulike sammenstillinger av kontekster, 

relasjoner og situasjoner (altså sykdomsomgivelser) og drøfter hvor de kunne tenkes å høre 

hjemme i rommet jeg nå har konstruert. Etter en slik gjennomgang vil spørsmålet om hvordan 

sykdommen hjerneslag kan plasseres hierarkisk i sykehjemskonteksten kunne besvares. 

Svaret på det spørsmålet er ganske sammensatt, og det er i seg selv å betrakte som et 

hovedpoeng. 

 

6.4.1 Sammenhengen sykdomsomgivelser-sykdomsbedømmelser 
Figur 4 viser de to aksene i et aksediagram. 
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Fra materialet kan man trekke ut en rekke typer sykdomsomgivelser som så kan plasseres i 

dette rommet. Jeg har satt opp en liste nedenfor, og samtidig drøftet hvor de kan plasseres. 

Listen er ikke uttømmende, men eksemplene er valgt for å vise bredden i ulike typer av 

sykdomsomgivelser. Grunnleggende sett inneholder disse sykdomsomgivelsene tre eller fire 

komponenter. Den første er hvem som behandler, for eksempel en hjelpepleier. Den andre er 

hva slags arbeidsoppgave som utføres, for eksempel pleie. Den tredje er hva slags type 

pasient som behandles, for eksempel en slagpasient. Den fjerde er hvor behandlingen foregår, 

for eksempel på rehabiliteringsavdelingen. Jeg angir ikke alltid den fjerde komponenten fordi 

det av og til er innlysende. Pleie foregår for eksempel bare på selve rehabiliteringsavdelingen, 

og ikke hos fysioterapeuten. 

 

Eksemplene er satt opp nedenfor. Hvert eksempel er gitt en forkortelse i versaler, på formen 

HVEM SOM BEHANDLER/HVA SLAGS ARBEIDSOPPGAVE SOM UTFØRES/HVA 

SLAGS TYPE PASIENT SOM BEHANDLES/HVOR BEHANDLINGEN FOREGÅR. 

Senere, i figur 5, har jeg satt eksemplene inn i diagrammet med de to dimensjonene sett 

samlet.    

Figur 4: Dimensjonene sett samlet

Mye selvrealisering

Pleie/i stellet

Rehabilitering/ikke i stellet

Lite selvrealisering
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Eksempler på sykdomsomgivelser: 

Hjelpepleier pleier slagpasient (HJELP/PLEIE/SLAG): På den loddrette aksen er det rimelig 

å plassere denne sykdomsomgivelsen nederst. Her befinner sykdommen seg i stellet, og det er 

også en representant fra stellet som utfører oppgaver i tilknytning til sykdommen. Hva gjelder 

den operative dimensjonen er dette en oppgave som er tynget av rutine, og som i liten grad 

oppleves som spennende eller selvrealiserende for den ansatte. Med basis i dette er det rimelig 

å plassere omgivelsen godt mot venstre på den horisontale aksen. Samtidig bør den ikke 

plasseres helt ut mot venstre. Både pleie og rehabilitering av slagpasienter krever, som jeg har 

vist, en viss grad av kreativitet, noe som taler for at oppgaven er litt selvrealiserende. Til 

sammen gir dette en plassering i kvadranten nederst til venstre. 

 

Hjelpepleier rehabiliterer slagpasient (HJELP/REHAB/SLAG): Her er sykdommen fortsatt i 

stellet, og den er omgitt av personer som jobber nettopp der. Men oppgaven, arbeidet som 

utføres, tilbyr selvrealisering for den ansatte. Denne sykdomsomgivelsen hører også hjemme i 

den nederste delen av diagrammet, men ligger noe høyere fordi rehabilitering er noe som 

egentlig ”eies” av fysioterapeuten, som er utenfor stellet. På den vannrette aksen plasserer jeg 

omgivelsen til høyre. Det gir en plassering langt nede og til høyre. 

 

Fysioterapeut rehabiliterer slagpasient på sin avdeling (FYSIO/REHAB/SLAG/FYAVD): 

Her er sykdommen hentet ut fra stellet og brakt til fysioterapeutens kontorer. Det, og det 

faktum at det er snakk om rehabilitering og ikke pleie, taler for å plassere omgivelsen høyt 

opp i diagrammet. Fysioterapeuten får drive med en oppgave som både hun og pleiere 

oppfatter som givende. Med dette som grunnlag plasserer jeg omgivelsen høyt oppe og til 

høyre i diagrammet. 

 

Fysioterapeut rehabiliterer slagpasient på rehabiliteringsavdelingen 

(FYSIO/REHAB/SLAG/REAVD): Her er sykdommen fortsatt i stellet. I realiteten 

samarbeider da fysioterapeuten og pleieren om rehabiliteringen, som regel på den måten at 

førstnevnte instruerer sistnevnte. Det innebærer at pleieren har kontakt med en fagperson for 

rehabiliteringsfeltet, noe som bidrar til å løfte denne sykdomsomgivelsen fra stellet. 

Fysioterapeutens tilstedeværelse, og det faktum at det er rehabilitering og ikke pleie som er 

oppgaven, taler for ikke å plassere omgivelsen helt nederst langs den loddrette aksen. 
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Antakelig kan en midtplassering være mest passende. Rehabilitering regnes som en 

selvrealiserende oppgave. 

 

Hjelpepleier pleier lårhalsbruddpasient (HJELP/PLEIE/LÅR): Sykdommen er her i stellet. 

Samtidig er det nettopp pleie som foregår, og det er pleiere som gjør jobben. Det er derfor 

rimelig å plassere sykdomsomgivelsen langt ned på den loddrette aksen. Sykdommen i seg 

selv innebærer også at det er elementer av rehabilitering i pleiesituasjonen, men den krever 

ikke, som hjerneslag, noe særlig kreativitet. Den bør derfor plasseres ute til venstre på den 

vannrette aksen, og lenger til venstre enn Hjelpepleier/pleieassistent pleier slagpasient 

(HJELP/PLEIE/SLAG). 

 

Fysioterapeut rehabiliterer lårhalsbruddpasient på rehabavdelingen 

(FYSIO/REHAB/LÅR/REAVD): Her er sykdommen i stellet, men det er i hovedsak 

fysioterapeuten som foretar seg noe med den, og det hun foretar seg er rehabilitering. 

Samtidig synes verken fysioterapeut eller pleiere at det er veldig givende med rehabilitering 

av lårhalsbruddpasienter. Til sammen gir dette en plassering langt opp i diagrammet, men til 

venstre. Omgivelsen bør altså plasseres i øverste venstre kvadrant. 

 

Eksemplene over skulle gi leseren et inntrykk av hvordan de to aksene kan bidra til å danne et 

bilde av sykdomsomgivelsenes hierarki. For oversiktlighetens skyld har jeg også satt dem opp 

i en tabell: 

 
 

      

 
Tabell 3: Sykdomsomgivelser     

 
 

HJELP/PLEIE/SLAG: Hjelpepleier pleier slagpasient.  
 

 
HJELP/REHAB/SLAG: Hjelpepleier rehabiliterer slagpasient. 

 
 

FYSIO/REHAB/SLAG/FYAVD: Fysioterapeut rehabiliterer slagpasient på sin avd.  
 

 
FYSIO/REHAB/SLAG/REAVD: Fysioterapeut rehabiliterer slagpasient på rehabavd.  

 
 

HJELP/PLEIE/LÅR: Hjelpepleier pleier lårhalspasient.  
 

 
FYSIO/REHAB/LÅR: Fysioterapeut rehabiliterer lårhalspasient på rehabavd.  

  
       
I figur 5 er de ulike sykdomsomgivelsene tegnet inn mellom den symbolske og den operative 

dimensjonen. 
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Figur 5: Plassering av sykdomsomgivelser 

 

 

 

 

 

Når hovedoppgaven i denne fremstillingen altså er å se på hvordan bedømmelser av 

sykdommen hjerneslag varierer hierarkisk med ulike sammenstillinger av kontekster, 

relasjoner og situasjoner (sykdomsomgivelser) på sykehjemsavdelingen, vil oppstillingen 

ovenfor gå langt i å skissere et svar. Nedenfor henter jeg ut de generelle trekkene som figur 5 

forteller om. 

  

Oppsummerende kommentar 
Sykdommen kan ikke sees på som en enhetlig størrelse. Den er omgitt av (og inngår i) i 

kontekster, relasjoner og situasjoner, her kalt sykdommens omgivelser. Disse omgivelsene 

kan grovt sett ordnes hierarkisk etter to dimensjoner, som jeg her har kalt den symbolske 

aksen og den operative aksen. Den første aksen fanger i stor grad inn ladede forskjeller innad  

[FYSIO/REHAB/LÅR] [FYSIO/REHAB/ 
SLAG/FYAVD 

[FYSIO/REHAB/ 
   Lite selvrealisering   SLAG/REAVD] Mye selvrealisering 

[HJELP/PLEIE/LÅR] 

[HJELP/REHAB/SLAG] 

[HJELP/PLEIE/SLAG] 

Rehabilitering/ikke i stellet 

 

       Pleie /i stellet 
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på sykehjemmet. Ladningene gjør at sykdomsomgivelsene får en symbolverdi. Ladningene 

knytter seg i stor grad til hvor noe foregår, og hvem som foretar behandlingen. Den andre 

aksen fanger først og fremst inn forhold som har med operative arbeidsoppgaver å gjøre. Også 

disse vurderes høyt eller lavt.  

 

Så er tanken at sykdomsomgivelser kan plasseres høyt eller lavt på disse aksene. Hvis man 

frigjør seg fra illustrasjonen, ser man fort at det det i realiteten dreier seg om, er flere 

hierarkier. De virker sammen eller i ulik retning. Sykdommen som inngår i den aktuelle 

konteksten, situasjonen eller relasjonen (altså sykdomsomgivelser), blir farget av den 

hierarkiske plasseringen til sykdomsomgivelsen. Er sykdommens omgivelser høyt vurdert, er 

det rimelig å tenke seg at sykdommen også blir høyt vurdert, forutsatt altså at den befinner seg 

i den aktuelle omgivelsen. Tar man sykdommen ut fra den aktuelle omgivelsen, og plasserer 

det i andre og lavere ansette omgivelser, er det rimelig å tenke seg at sykdommens anseelse 

synker. Et eksempel kan være forskjellen på hjerneslag i rehabiliteringssituasjonen, og 

hjerneslaget i pleiesituasjonen. Den første typen situasjon er høyt vurdert, og de ansatte vil da 

tenke på hjerneslag som en sykdom med høyere anseelse. Den andre typen situasjon er lavere 

vurdert, og de ansatte vil følgelig, når de tenker på sykdommen i den situasjonen, tenke på 

sykdommen som noe som har lavere anseelse. 

 

Altså er det rimelig å si at bedømmelser av sykdommen hjerneslag på avdelingen varierer 

med hvor sykdommen så å si befinner seg, symbolsk sett i forhold til stellet. Samtidig er det 

også slik at vurderingen av hjerneslag varierer med graden av selvrealisering en bestemt type 

arbeid med sykdommen gir. 

  

Jo lenger unna stellet hjerneslaget befinner seg, jo høyere blir den vurdert. Jo mer 

selvrealisering et bestemt aspekt ved arbeidet med hjerneslag gir for de ansatte, jo høyere blir 

den vurdert. Tilsvarende kan man da si at hjerneslag blir lavere vurdert jo nærmere stellet den 

befinner seg. Og helt til sist: Jo mindre selvrealisering et bestemt aspekt ved arbeidet med 

hjerneslag kan tilby for den ansatte, jo lavere blir sykdommen vurdert.  
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7 Avsluttende diskusjon  

7.1 Modellen- en forenkling 
Modellen jeg har tegnet opp hviler på noen forutsetninger og forenklinger som jeg synes det 

er viktig å være klar på. Noen av de viktigste blir drøftet i det følgende. 

 

7.1.1 Distinksjonen mellom pleie og rehabilitering 
Figuren jeg har tegnet opp kan fort forlede en til å tro at skillet mellom 

rehabiliteringsoppgaver og pleieoppgaver er tydelig og motsetningsfylt. Det er ingen tvil om 

at målsetningen med pleie skiller seg fra målsetningen med rehabilitering, men som jeg 

tidligere har påpekt, inngår mye av rehabiliteringen i realiteten i pleieoppgavene. Dette 

innebærer at spørsmålet om hva som er rehabilitering, er åpent for tolking, og at det dermed 

også er åpent for flere distinksjonsmuligheter enn de jeg opererer med her.  

 

Heller ikke pleie er en entydig størrelse. Innad i pleien er det ulike arbeidsoppgaver, med 

større eller mindre grad av rehabiliteringsinnslag. I tillegg har ulike typer av pasienter 

forskjellige pleiebehov, noe som gjør pleien ulik avhengig av pasientens sykdom og tilstand. 

 

Det tydelige skillet jeg opererer med må derfor forstås som en analytisk øvelse som har til 

hensikt å tydeliggjøre dynamikker og logikker som gjelder på avdelingen. I realiteten vil 

skillene være mer flytende. 

  

7.1.2 De sentrale dimensjonene 
Når jeg opererer med to dimensjoner som til sammen danner en slags vev av hierarkier for 

bedømmelsene av sykdommen, er også det i realiteten en forenkling.  

 

Dimensjonene er analysert frem ved en fortolkende gjennomgang av materialet som ligger til 

grunn for undersøkelsen. Oppsummering og sammenslåing av aspekter ved bedømmelsene 

har ført til at jeg har endt opp med disse to dimensjonene. Her kunne jeg selvfølgelig ha 

operert med en mer differensiert oppstilling av aspektene ved bedømmelsene, og således endt 

opp med flere dimensjoner. Når det for eksempel gjelder den operative dimensjonen, kunne 

en distinksjon mellom tungt og lett arbeid inngått som del av aksen. Og da ville det vært 

naturlig å diskutere hvorvidt tungt arbeid skulle kunne ansees som selvrealiserende, eller det 
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motsatte. Svaret er ikke entydig gitt, og dette viser igjen hvordan ulike typer av bedømmelser 

bidrar til å splintre forsøk på helhetlige sammenstillinger.  

 

Samtidig kunne jeg for eksempel har gjort mer ut av distinksjonen mellom lite og mye arbeid, 

det jeg her har kalt arbeidsbyrde. Kanskje kunne det vært fruktbart å ha hatt to operative 

dimensjoner- en som sa noe om det kvalitative ved arbeidet, og en som sa noe om omfanget. 

Det er lite sannsynlig at det grunnleggende hierarkiet ville endret seg vesentlig, men en slik 

strategi ville i det minste ha gjort det lettere å se kompleksiteten i hierarkiene. 

 

7.1.3 Et spørsmål om synsvinkel    
Jeg har også foretatt noen valg når det gjelder perspektiv. Valgene får også hierarkiene til å se 

enklere ut enn de faktisk er. I analysen har jeg lagt vekt på rehabiliteringsavdelingen og de 

ansatte der. I praksis har jeg konsentrert meg om de ansatte i stellet. Men 

rehabiliteringsavdelingen består også av sykepleiere, og i umiddelbar tilknytning til 

avdelingen er det en lege. I tillegg er det altså fysio- og ergoterapeuter på en egen avdeling for 

seg. 

 

Hierarkiene jeg har skissert er dermed i stor grad basert på synsvinkelen til de ansatte i stellet. 

Det er verden slik den ser ut fra stellet jeg først og fremst har forsøkt å skildre. Det er 

hierarkiene, slik de kan konstrueres på basis av deres blikk på verden jeg presenterer. 

Samtidig er det også slik at deres synsvinkel er analysert frem ved å se på hvordan de står i 

kontrast til eller er i samklang med bedømmelsene til særlig ansatte utenfor stellet. Mange 

typer distinksjoner og bedømmelser er kommet med. Men det er likevel mindre distinksjoner 

som er utelatt, distinksjoner som ville understreket hvor sammensatte disse hierarkiene er. 

 

Dette understreker et aspekt som ikke er tilstrekkelig poengtert i denne oppgaven, nemlig det 

at ulike aktører i ulike yrkesgrupper har oppmerksomheten rettet mot svært ulike aspekter ved 

sykehjemshverdagen. Jeg retter mye av min oppmerksomhet i denne analysen mot forholdet 

mellom oppgavene rehabilitering og pleie, fordi dette er det spennet de ansatte i stellet står 

midt i. Men fysioterapeuten har for eksempel ingen befatning med pleie. Heller ikke legen. 

Med grunnlag i data mener jeg det er all grunn til å tro at de ville nikket gjenkjennende til de 

hierarkiene jeg har satt opp. Samtidig er det også slik at noen av distinksjonene som står 

tydelig for de ansatte i stellet, er relativt fremmede for dem som er utenfor. For legen gir det 
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for eksempel ikke veldig stor mening i å skille mellom den rehabiliteringen og den pleien 

som foregår i stellet. Hun kjenner i liten grad på at den ene av de to oppgavetypene er under 

press. I stedet er det andre logikker som slår inn i hennes hverdag, logikker som bærer med 

seg distinksjoner som ikke har fått noe særlig plass i denne oppgaven. Jeg tror ikke de burde 

fått plass heller. Oppgaven min har vært å finne frem til et spesifikt sett av bedømmelser slik 

de ser ut på rehabiliteringsavdelingen. Hadde jeg slått det bredere an, kunne jeg ha risikert å 

gå glipp av de mønstrene som gjør seg gjeldende i det ultralokale.  

  

7.1.4 Et spørsmål om makt og struktur 
I forrige seksjon var temaet at ulike ansattegrupper har ulikt oppmerksomhetsområde. I den 

diskusjonen kunne jeg i større grad trukket frem et maktbegrep. Jeg har riktignok pekt på 

autoritetsforhold på avdelingen, men noen drøfting av makt i videre forstand har jeg ikke 

gjort. 

  

De ansatte er rimeligvis underlagt maktstrukturer. Den synligste strukturen utgjøres av 

myndigheter, tildelingskontoret, og sykehjemsledelsen. Man kunne kalle dette en strukturell 

kontekst. Denne store konteksten er ikke viet plass i denne analysen. Når spørsmålet er å se på 

hvordan bedømmelser av hjerneslag varierer hierarkisk med ulike sammenstillinger av 

kontekster, relasjoner og kontekster, ville man dermed kunne si at jeg har glemt noe. Men det 

er altså ikke slik at jeg overser maktspørsmålet. Heller kan man si at jeg behandler makten 

som tilhører eksterne krefter som noe implisitt, noe de ansatte forholder seg til, men ikke 

snakker mye om. De sentrale dynamikkene på avdelingen ville vært annerledes om 

beslutningene som ble tatt utenfor feltet var annerledes, men her har jeg altså behandlet den 

nåværende politikken på feltet som noe uavvendelig og som noe som bare er og må være. Og 

så har jeg altså, med denne politikken som en taus forutsetning for analysen, undersøkt 

hvordan sykdommen hjerneslag varierer med ulike sykdomsomgivelser. De kontekster som 

inngår som en del av sykdomsomgivelsene, er altså å forstå som små, konkrete kontekster, og 

ikke store, strukturelle.   

 

7.1.5 Et spørsmål om årsak og virkning 
Problemstillingen i denne oppgaven innbyr til å tenke at sykdomsomgivelsene så å si er årsak 

til en bestemt hierarkisk posisjon for sykdommen. Man kunne med andre ord, eksempelvis, ha 

sagt at hjerneslag her, i denne posisjonen, er lavt vurdert fordi omgivelsene er preget av 
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pleiekonteksten og manglende selvrealisering for de ansatte. Men man kunne jo også snudd 

på det og sagt at det er egenskaper ved sykdommen som produserer bestemte kontekster, 

situasjoner og relasjoner. Denne siste formen for tankegang er implisitt i diskusjonen av 

forskjellen mellom rehabiliteringen av lårhalsbrudd og rehabiliteringen av hjerneslag. Her er 

det jo nettopp egenskaper ved sykdommene i seg selv som fører til at sykdomsomgivelsene 

blir ulike. Hjerneslagets karakter gjør at rehabiliteringsprosessen blir tyngre, med mer bruk av 

apparater, og behov for flere pleiere til stede. Samtidig blir altså sykdommen vurdert høyt 

under slike omgivelser, fordi prosessen er mer preget av kreativitet for de ansatte. 

Lårhalsbruddets karakter gjør at rehabiliteringsprosessen blir lett, kort og rutinepreget. 

Omgivelsene, som her altså er en samlebetegnelse for kontekster, relasjoner og situasjoner, 

blir igjen annerledes. Sykdommen blir lavt vurdert i disse omgivelsene. Men omgivelsene 

skriver seg altså fra egenskaper ved sykdommen i seg selv.  

 

Dermed er forholdet mellom ”årsak” og ”virkning”  en sirkulær prosess. Medisinsk sett fører 

gjerne sykdommene med seg en bestemt klynge av egenskaper. Et eksempel som jeg har tatt 

frem, er de stigmatiske trekkene som kan hefte ved hjerneslaget, og pasientene med 

sykdommen: Søl med mat, afasi, inkontinens.  Sammenstillingen av sykdommen og dens 

egenskaper kan så føre til bestemte sykdomsomgivelser. Samtidig påvirker 

sykdomsomgivelsene vurderingen av sykdommen, slik jeg har vist gjennom denne analysen. 

Sykdommen og dens egenskaper er rett og slett ikke de samme i ulike typer av omgivelser, og 

selv om sykdommen har bestemte egenskaper, vil oppmerksomheten de ulike egenskapene 

får, varierer fra omgivelse til omgivelse. Eksempelvis er de stigmatiske trekkene ved 

sykdommen hjerneslag tydelige nok for alle, men det er altså bare i stellet at de ansatte faktisk 

må skifte bleier på pasienter. Det gjør ikke bare noe med sykdommen, det gjør også noe med 

hva en bestemt egenskap ved sykdommen fremstår som. For ansatte utenfor stellet kan 

inkontinens hos en pasient fremkalle medfølelse, og det samme hos en pleier. Men for 

pleieren blir inkontinensen også til en bestemt type arbeidsoppgave, noe som ikke er tilfelle 

for ansatte utenfor stellet. 

 

7.1.6 Kan funnene gjelde også for andre sykdommer? 
Selv om undersøkelsen er lokal, og avgrenset til en bestemt sykdom, synes jeg det er på sin 

plass å diskutere om modellen kunne tenkes å ha noen gyldighet for andre sykdommer. Jeg 

tror svaret er ja. Hva slags spesifikke hierarkier som gjelder på et bestemt sted, vil variere. Det 
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sier seg selv at distinksjonen mellom rehabilitering og pleie ikke vil ha gyldighet når det 

gjelder sykdommer der rehabilitering ikke er en mulighet. Hva som er prestisjefylt, vil 

avhenge av den institusjonelle orden på stedet (Zhou 2005).  Men de overordnede meningene 

som dimensjonene uttrykker, kan man godt tenke seg gjelder også andre sykdommer. Det 

synes rimelig å tenke at statusen til stedet en sykdom behandles, og statusen til behandleren, 

påvirker vurderingen av sykdommen (den symbolske dimensjonen), uavhengig av hvilken 

sykdom det er snakk om. Det synes også rimelig å hevde at hierarkiske bedømmelser knyttet 

til konkrete arbeidsoperasjoner, har noe å si for hvordan sykdommen vurderes, igjen 

uavhengig av hvilken sykdom som behandles.  

 

Angina pectoris kunne være et eksempel. Den kan behandles med medisiner, eller, når det er 

behov, med et operativt inngrep. I én situasjon, den der behandlingen foregår med medisiner, 

kan sykdommen være omgitt av allmennpraktiserende leger og helsesekretærer på et 

legekontor: Pasienten som har sykdommen, får, etter utredninger som kanskje har foregått 

tidligere i sykdomsløpet, resept på medisiner. Kanskje er det til og med noe rutinemessig over 

utskrivningen av medisiner, ettersom pasienten har hatt sykdommen i lengre tid. Men 

sykdommen kan også være omgitt av kirurger og operasjonssykepleiere på en operasjonsstue. 

Det skjer hvis det for eksempel er nødvendig å gjennomføre en bypassoperasjon. 

Sykdomsomgivelsene kan altså være svært forskjellige, og min undersøkelse peker i retning 

av at det er fruktbart å undersøke hvilke elementer i disse omgivelsene som kan knyttes til en 

symbolsk dimensjon og hvilke som kan tegnes inn i en mer konkret arbeidsdimensjon.  

 

Uavhengig av hvilken sykdom det er snakk om, vil ethvert forsøk på å meisle ut et entydig 

bilde av sammenhengen mellom sykdomsbedømmelser og sykdomsomgivelser være 

vanskelig, for ikke å si umulig. Hva slags svar man ender opp med vil dels bero på perspektiv, 

dels på metode, dels på datatilfang, dels på teoretisk inspirasjon.  

 

Man kunne for eksempel ha anlagt et rendyrket goffmansk rolle- og sceneperspektiv og tolket 

sammenhengen mellom sykdomsomgivelser, sykdommen og den ansatte selv som et spørsmål 

om hva slags teaterramme, hva slags scene den ansatte til enhver tid opptrer på. Da ville 

analysen vært en der sykdomsomgivelsene og sykdommen blir noe som gir den ansatte en 

bestemt rolle (Goffman 1974: 124). Eller man kunne sagt at den ansatte trakk på ulike 

diskurser når de fortalte om sine forskjelligartede erfaringer og bedømmelser til meg. Her har 
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dog utgangspunktet vært en prestisjetankegang, selv om jeg altså, med vilje, har distansert 

meg fra begrepet i bestemte faser av arbeidet. 

 

Jeg har redegjort for de valg som ligger til grunn for de funnene som diskutert gjennom denne 

analysen. Mine funn, mine vurderinger befinner seg dermed også i et sett av forsknings-

”omgivelser”, og funnene kunne vært annerledes hvis disse omgivelsene hadde vært andre. 

 

7.1.7 Forholdet til Bourdieus modell 
Mange før meg har brukt Distinksjonen som modell, særlig når målet har vært å se på 

motsetninger mellom kulturell og økonomisk kapital. Se for eksempel Rosenlund (2000), 

Lamont (1994). Men Distinksjonen har også vært brukt til å analysere frem andre dimensjoner 

ved gitte felt. Hovden har for eksempel brukt det til å lage en typologi over det journalistiske 

feltet (2011).  

 

Modellen min tar utgangspunkt i noe ultralokalt. Ikke bare fordi dens data er hentet fra én 

avdeling, men også fordi den først og fremst tar inn elementer som kan knyttes til arbeidet, 

både rent operativt og symbolsk. Jeg ser mer eller mindre bort i fra sosiale egenskaper ved 

informantene selv, annet enn deres yrkestilhørighet. Bourdieus sosiale rom er åpenbart en 

modell over noe større, i den forstand at det er modell over sosiale klassemotsetninger i 60- og 

70-tallets Frankrike. 

 

Modellen min, med sitt skille mellom den symbolske og den operative dimensjonen, kan sees 

som en kommentar til Bourdieus arbeider. Som jeg har påpekt i kapittel 2, er det vanskelig å 

få øye på hvordan sosial endring skulle kunne være mulig hos den franske teoretikeren. 

Kanskje har dette å gjøre med at mye av hans arbeider er rettet mot symbolske maktstrukturer, 

som for eksempel i Bourdieu (1991). Aktøren fremstår i stor grad som determinert av 

strukturen, også i Distinksjonen, der den enkeltes preferanser i stor grad er formet av 

vedkommendes posisjon i strukturen. Riktignok kan aktører erobre nye posisjoner, og bidra til 

å endre kapital og distinksjonsmuligheter i et felt. Men det er et poeng at hovedperspektivet til 

Bourdieu ligger på det strukturelle. Oversatt til min modell, synes jeg det er rimelig å si at 

vekten hans ligger på den symbolske dimensjonen. Men hva om man begynte i den andre 

enden? Hva om man begynte analysen i den operative dimensjonen? Da ville man i større 

grad få øye på aktørenes evne og mulighet til å påvirke feltene de inngår i. Kanskje kunne en 
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fruktbar videreutvikling av Distinksjonen skje ved å analysere frem grunnleggende typer av 

distinksjoner i et gitt felt. Da vil det ikke først og fremst handle om å finne hva som er 

distingverende i forhold til noe annet, men mer hva slags politisk og dynamisk kraft som 

ligger i den aktuelle distinksjonen, og hvorfor den har en slik kraft. En måte å gjøre dette på, 

kunne være å analysere situasjoner mer gjennomgående. 

 

Jeg har i kapittel 2 påpekt at Bourdieu faktisk er vàr for det situasjonelle på den måten at 

habitus (de dominerendes habitus, først og fremst er de priviligertes syn på verden Bourdieu 

formidler) kan forsyne aktøren med en fleksibilitet, en følelse for hva som passer seg i ulike 

situasjoner. Gjennom habitus mestrer aktørene forflytninger mellom ulike situasjoner, de vet 

hvordan de skal føre seg også når de befinner seg i situasjoner som typisk sett ikke er for dem, 

for eksempel gjennom å forholde seg akkurat passe distansert (Bourdieu 1984: 473). Det er 

aktøren han her retter hovedoppmerksomheten mot. I min analyse flytter jeg 

oppmerksomheten mot det aktøren befatter seg med, et objekt hun kan distingvere seg med, i 

dette tilfelle sykdommer. Ved å se på objektenes reise gjennom kontekster, situasjoner og 

relasjoner ser jeg på distinksjoner fra et annet perspektiv. Jeg ser på hva som distingverer 

objektet, ikke aktøren, på den måten at sykdomsomgivelsen distingverer sykdommen. 

Sammen distingverer sykdomsomgivelsen og sykdommen så aktøren. Samtidig kan aktører 

være en del av sykdomsomgivelsen i seg selv, noe som gjør at det distingverende virker begge 

veier. Mitt analytiske grep gir en økt oppmerksomhet mot ulike klynger og sammenstillinger 

av distinksjoner, fordi jeg begynner analysen nettopp med objektet. I stedet for å begynne 

analysen med at en gitt størrelse (aktør) har en gitt posisjon i et hierarki, starter jeg med det 

dynamiske, det som flytter på seg, som flyter fra den ene aktøren til den andre, på tvers av 

kontekster, situasjoner og relasjoner, i dette tilfellet en sykdom.   

 

Fordi hver sykdomsomgivelse er en klynge av ulike variabler, blir det mulig å se på hva som 

skjer hvis man bytter ut en av variablene i en slik klynge. I min analyse er det et vesentlig 

funn at tilsynelatende små endringer i enten kontekster, situasjoner og relasjoner kan føre til at 

en sykdomsomgivelse vurderes høyere eller lavere. Det er for eksempel forskjell på om 

rehabiliteringen av slagpasienter foregår hos fysioterapeutene eller på avdelingen med 

pleierne. Der Bourdieu ser på hvordan den sosialt kompetente aktøren mestrer situasjoner og 

lar sin (dominerende) posisjon løfte det han befatter seg med, ser jeg på hvordan mange 

elementer i en kontekst, situasjon eller relasjon har ulik distingverende kraft. Der Bourdieus 

analytiske sammenfatning, det sosiale rom, retter oppmerksomheten mot de typiske, eller 
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statistiske, sammenhengene mellom sosial posisjon og kulturell preferanse, har jeg sett på hva 

som skjer, i et prestisjeperspektiv, når man bryter opp typiske forbindelser mellom variabler, 

og erstatter dem med andre.  Det betyr ikke at det ikke finnes typiske sammenstillinger av 

kontekster, situasjoner og relasjoner på sykehjemsavdelingen. Tvert imot. Pleien foregår for 

eksempel på rehabiliteringsavdelingen (og ikke hos fysioterapeuten), og det er pleiere som 

utfører pleien.  Men min undersøkelses utgangsperspektiv er rettet mot nettopp det dynamiske 

ved sammenstillingene, mot de små, situasjonelle endringene.   

 

Enhetene for Bourdieus og min analyse er altså grunnleggende forskjellige. De er også 

forskjellige på den måte at aktører har vilje, mens sykdommer ikke har det. Aktørene til 

Bourdieu bryr seg om sin sosiale posisjon, og vil forholde seg interaktivt til hendelser i feltet. 

De vil også kunne forholde seg interaktivt til Bourdieus klassifiseringer (Hacking 2002). 

Sykdommer og sykdomsomgivelser stiller seg åpenbart likegyldige til hvor de plasseres i et 

gitt hierarki, og de har ikke tanke for sine omgivelser. Sykdommene har ikke evne til å 

klassifisere andre sykdommer. De er heller ikke utstyrt med det som gjerne kalles fri vilje. I 

min analyse figurerer det imidlertid aktører som er knyttet til sykdommen og dens omgivelser, 

og de vil kunne se at noe kan gjøres for å påvirke posisjonene i feltet. Uansett er veien til å 

gripe det distingverende ved en sykdom lengre enn veien til å gripe sammenhenger mellom 

sosiale posisjoner og smak. Det er mer komplisert, men til gjengjeld fanger man også opp 

flere nyanser. 

 

Andre omgivelser?    
Kan man tenke seg at andre objekter enn sykdomsomgivelser kan analyseres på denne måten? 

Et forslag kunne for eksempel være ytringsomgivelser. Ytringer, i form av holdninger og 

meninger, kan bidra til å distingvere den som holder seg med dem. Men for å gjøre en slik 

analyse rikere kunne man begynt med ytringene og sett på hvilke kontekster, relasjoner og 

situasjoner som omgir dem til enhver tid, for så å skrive frem klynger av distinksjoner. Jeg 

skal ikke videreutvikle den tanken her, men nevner den likevel, for å løfte frem mer allmenne 

trekk ved min analyse.    

7.2 Undersøkelsens bidrag til prestisjefeltet 
Avslutningsvis vil jeg si litt om hvordan mitt bidrag plasserer seg i forhold til det teoretiske 

begrepet prestisje.  
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7.2.1 Undersøkelsens posisjonering 
Først noen ord om begrepet, slik det brukes av Album (1991, Album og Westin 2008). Jeg har 

ikke brukt prestisjebegrepet i problemstillingen og i intervjuene, selv om oppgaven skrives 

som del av et forskningsprosjekt der sykdomsprestisje er et kjernetema. Grunnen er at 

begrepet og Albums bruk av det er for vidt til å fange inn alt det de hierarkiske bedømmelsene 

i sykehjemskonteksten uttrykker. I hverdagen, når oppgaver skal løses, og pasienters behov 

skal tilfredsstilles, er det ikke først og fremst anseelse som opptar de ansatte. Først og fremst 

virker de å være opptatt av hva arbeidet med sykdommen gjør med dem, og hva den gjør med 

avdelingen deres. De blir slitne. De føler tilfredsstillelse ved å hjelpe. De blir usikre i møte 

med pasienter de ikke er kompetente til å behandle. Å benytte meg av begrepet prestisje i 

problemstilling og i intervjuer ville være å bevege meg for langt fra de ansattes perspektiv, 

ettersom de ansattes befatning med hierarkiske strukturer først og fremst er vevd inn i 

hverdagserfaringer. I en slik sammenheng blir begrepet prestisje for abstrakt.  

 

Det har vært en bevisst strategi for meg å holde en avstand til prestisjetanken til Album også i  

analysen. Årsaken er blant annet at prestisjen hos ham er løsrevet fra sykdommens 

omgivelser. Hos Album har sykdommene en prestisje uavhengig av kontekst. Riktignok kan 

deler av mine funn tas til inntekt for et slikt syn. Jeg har for eksempel vist hvordan ansatte 

setter hjerneslaget høyt, trolig fordi sykdommen er knyttet nettopp til hjernen, som har 

symbolsk verdi. Men sykdommens prestisje, løsrevet fra sammenhengen, er ikke den primære 

gjenstanden for analyse i denne oppgaven. 

 

Analysen utgjør et empirisk fundert bidrag til diskusjonen om sammenhenger mellom 

sykdom, prestisje og andre faktorer. Mine funn er knyttet til en konkret oppgave, nemlig 

arbeidet med sykdommen, og funnene er knyttet til en bestemt kontekst i den forstand at de 

baserer seg på sykdommen slik den fremtrer på avdelingen. Videre er funnene basert på at 

sykdommen er fenomenologisk forskjellig når den inngår i ulike relasjoner mellom ansatte. 

Slike perspektiver mangler hos Album.  

 

Helt svart/hvitt er ikke forholdet mellom min og Albums undersøkelse. Album gjør noen 

forsøk på å sette sykdomsprestisjen inn i en større sammenheng. Som jeg har redegjort for 

tidligere, drøfter han, delvis på basis av rangeringene han kommer frem til gjennom 

surveyundersøkelsene, delvis på basis av uformelle samtaler med leger, mulige faktorer som 

påvirker en sykdoms prestisje. Oppsummert er det snakk om faktorer som knytter seg til 
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sykdommen og dens typiske forløp, faktorer som knytter seg til den typiske pasienten, og 

faktorer som knytter seg til behandlingen av sykdommen (Album og Westin 2008). 

 

Det er rimelig å karakterisere denne delen av undersøkelsene til Album som sveipende. Det er 

kanskje ikke uventet når målet først og fremst er å få bekreftet eller avkreftet en hypotese om 

hvorvidt et tenkt sosialt fenomen har kraft eller ikke. Han retter oppmerksomheten mot en 

kategori (altså prestisje) som er satt sammen av en stor mengde med byggesteiner. Noen av 

byggesteinene er like hverandre, og passer i hverandre. Andre er mer uensartede, og stikker 

kanskje litt ut fra den konstruksjonen en slik sykdomsprestisje kan sies å være. Uansett har 

Album i stor grad rettet oppmerksomheten mot den ferdige konstruksjonen, mot 

konvergensen av ulike faktorer, mot sykdomsprestisjen slik den arter seg som et målbart 

fenomen. Gjennom sine undersøkelser har han dermed kunnet etablere fenomenet, og si noe 

om innbyrdes konkurranseforhold sykdommene imellom. Han har også lansert noen mulige 

sammenhenger mellom sykdom, sykdomsbehandling, pasient og prestisje. Men dette er bare 

på det tentative planet.   

 

7.2.2 Typer av prestisje? 
Min undersøkelse tar, som jeg har påpekt, Albums arbeid et skritt videre, og representerer 

samtidig noe som er vesentlig annerledes. Selv om jeg altså ikke bruker ordet prestisje i 

problemstillingen, er det sykdommens anseelse, dens standing så å si, i ulike typer av 

omgivelser jeg undersøker. Likevel kan man spørre: Hvor langt unna et begrep om ”prestisje” 

er de hierarkiske bedømmelsene jeg opererer med? 

 

Når prestisje handler om anseelse, om ære, er det rimelig å si at elementene som er ordnet inn 

under den symbolske dimensjonen, ligger nært opp til begrepet. Her er er oppmerksomheten 

rettet nettopp mot den symbolske ladningen som en person eller en romlig posisjon overfører 

til sykdommen. Hva gjelder den andre dimensjonen, den operative, kan forbindelsen til et 

prestisjebegrep fremstå som mer usikker. Denne aksen går fra lite til mye selvrealisering for 

den ansatte. Selvrealisering kan kanskje forbindes med ære på den måten at det gir en følelse 

av å leve opp til en bestemt idé om sin egen sosiale identitet. Dermed kan man også si at 

dimensjonen uttrykker et monn av prestisje. Ser man igjen på de enkelte bedømmelsene som 

inngår i denne dimensjonen, dreier det seg om bedømmelser av arbeidsform, typen pasienter, 

prioriteringer og konkret pasientarbeid. Ingen av disse kategoriene er av en sånn beskaffelse 
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at de ikke alene eller sammen med andre kategorier kan gi ære eller prestisje til den personen 

som påvirkes av dem.  

 

Spørsmålet som melder seg, er likevel: Er det fortolkende spranget for langt fra de ansattes 

bedømmelser av for eksempel hva de ”liker”, hva de ”synes er tungt, lett” til en utlegning av 

disse bedømmelsene som uttrykk for prestisje? Jeg tror ikke det. Det er det to grunner til. For 

det første mener jeg det er grunn til å hevde at arbeidsoperative distinksjoner kan gi den 

sosiale ære som Weber skriver om, dog på en lokal, situasjonell måte. Jobber man med det 

lette heller enn å jobbe med det tunge, foretrekker man det første fremfor det andre, er det et 

uttrykk for at man ønsker å kaste noen bindinger av seg. Man får ikke bare en lettere hverdag, 

men arbeidsoppgavene bidrar til å definere ens sosiale posisjon, der og da, på avdelingen. 

Som jeg tidligere har påpekt er det liten grunn til å tro at de ansatte er seg bevisst en slik 

sosial posisjonering gjennom små operative oppgaver, men de kan være det på en førrefleksiv 

måte, uten at jeg dermed trekker på habitusbegrepet. For det andre synes jeg ikke det er 

rimelig å isolere de operative bedømmelsene. De må tolkes som del av en lokal kultur på 

avdelingen, der mange elementer inngår, blant annet hierarkier. Det er det jeg har gjort 

gjennom denne analysen. Det er ikke dermed sagt at jeg sier at disse bedømmelsene entydig er 

prestisjebedømmelser. De ansatte vil åpenbart, som rasjonelle individer, være opptatt for 

eksempel av at arbeidsoppgaver for eksempel skal være lette heller enn tunge, og at det de 

gjør, nytter, uten at det nødvendigvis har noe å gjøre med prestisje eller ære. Da er 

bedømmelsene altså uttrykk for rasjonalitet. I tillegg er det også mulig, som jeg har påpekt i 

kapittel 2, å analysere bedømmelsene ut i fra et normativt perspektiv. 

       

Skillet mellom den operative og den symbolske dimensjonen kan også danne utgangspunkt 

for en diskusjon om typer av prestisje. Den symbolske dimensjonen er i større grad knyttet til 

relativt statiske forhold på avdelingen- for eksempel autoritetsrelasjoner og romlig fordeling 

av arbeidsoppgaver. Den operative dimensjonen derimot, er mer knyttet til handling. Det er en 

mer dynamisk dimensjon. Man kan se for seg at de ansatte kan erobre nye felter gjennom 

aktiv inngripen og påvirkning av for eksempel arbeidsform og prioriteringer, selv om det 

ligger tyngre strukturelle føringer i bunnen. I neste omgang kan omforming av operative 

praksiser føre til at symbolske strukturer på avdelingen bli endret, altså at grunnstrukturen i 

den symbolske dimensjonen forandres. Da er det også grunn til å tro at de hierarkiske 

posisjonene til ulike sykdomsomgivelser vil bli forrykket, noe som igjen betyr at 

bedømmelsen av sykdommen i ulike kontekster, situasjoner og relasjoner blir endret. 
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Forsøksvis vil jeg derfor her, som en peker mot mulige fremtidige forskningsperspektiver på 

feltet, lansere et skille mellom statisk og dynamisk prestisje. Skillet er analytisk, og 

prestisjetypene verken kan eller bør sees som uavhengig av hverandre når totalbildet skal 

tegnes. Men det kan brukes i grunnleggende faser av en analyse av prestisje. Hensikten med 

skillet, og særlig tanken om en dynamisk prestisje, kan for eksempel være å finne mekanismer 

som fører til at prestisje endres over tid. 

7.2.3 Hva gir sykdommene prestisje? 
Denne undersøkelsen vitner om at det er vanskelig å isolere faktorene som konstituerer 

prestisje fra hverandre. Det er et poeng i seg selv. De hierarkiske bedømmelsene av hjerneslag 

på avdelingen kan beskrives som en vev av flere hierarkier som virker i ulik retning, og jeg 

har beskrevet det, ganske forenklet, ved å operere med to dimensjoner, nemlig den symbolske 

og den operative dimensjonen.  

 

Men det er også mulig å trekke noe mer spesifikt ut av mine undersøkelser. Det er god grunn 

til å hevde at egenskaper ved sykdommen henger sammen med prestisjen. Og det er god grunn 

til å si at det hefter noe betydningsfullt og særlig symbolsk ved hjernen, slik Album er inne på 

i sin diskusjon (1991). Flere av informantene i min undersøkelse er opptatt av hvordan det å 

arbeide med de kognitive utfordringene til mange slagpasienter, er særlig givende. Særlig 

sammenlignet med den andre ”rehabiliteringssykdommen” på avdelingen, lårhalsbrudd, er 

arbeidet med hjerneslag mer spennende. Og årsaken er at prosessen med å se og delta når et 

menneske gjenvinner deler av sin kognitive kraft, knyttes til noe høyverdig. 

 

Også egenskaper ved pasienten ser ut til å ha en tydelig påvirkningskraft på prestisjen. Særlig 

pasientens alder er vesentlig her. Jo yngre pasienten er, jo mer innsats yter personalet, og det 

ser ut til å hefte noe høyverdig ved å hjelpe de pasientene som fortjener det mest. Yngre 

pasienter omtales som særlig verdige mottakere for hjelp. Dels kan dette synet knyttes til hvor 

mye pasienten har mistet. Dels kan det knyttes til identifikasjon: Pleierne ser seg selv, eller 

nære slektninger, i yngre pasienter. 

  

Undersøkelsen gir tydeligst støtte til en hypotese om at typen av behandlingen påvirker 

prestisjen. Her tolker jeg ”behandling” vidt, og knytter ikke ordet bare til aktiviteter som har 

til hensikt å gjøre pasienten frisk. Det er tydelig at rehabilitering har en høyere stjerne enn 

pleie på avdelingen. Og når sykdommen ”er under rehabilitering”, vil jeg, med basis i mine 



106 
 

funn, argumentere for at den har høyere prestisje enn når den er ”i pleie”. Men behandling kan 

sies å være mer enn det konkrete arbeidet som gjøres med sykdommen. Andre aspekter, som 

har blitt redegjort for i denne fremstillingen, er hvor behandlingen foregår, og hvem som 

foretar den.   

 

Dette siste, som kan knyttes til det jeg har kalt den symbolske aksen i figuren, går igjen som 

en rød tråd i mine tolkninger. Hvor en sykdom behandles, og av hvem, har betydning for 

sykdommens hierarkiske plassering. Det betyr igjen at det er grunn til å være årvåken når 

sykdommer flyttes fra én sammenheng til en annen, eller når sykdommer går fra å være en del 

av arbeidsfeltet til én arbeidsgruppe til å være en del av ”domenet” til en annen. Nettopp slike 

prosesser er sentrale når samhandlingsreformen får full tyngde fra 2012 (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2009: 15). Her er målet at pasienter skal flyttes ut fra sykehus og over 

til sykehjem så fort det er mulig, slik at kommunehelsetjenesten tidligere tar over ansvaret for 

pasienten. Hva skjer med prestisjen til sykdommen da? Og hvis det er rimelig å tro at det er en 

sammenheng mellom prioritering og sykdomsprestisje, slik Album hevder, hvordan endres 

prioriteringene når prestisjen endres underveis? En undersøkelse av sykdomsprestisje med 

utgangspunkt i samhandlingsreformen fremstår dermed som en mulig strategi hvis dette 

forskningsperspektivet skal forfølges videre. Mange andre strategier er selvfølgelig også 

mulig. Min undersøkelse er jo nettopp et eksempel på at flerdimensjonale forklaringer på 

sykdomsprestisje kan bidra til forståelse.  Hovedmålet må uansett være å finne ut mer om 

hvordan prestisjen så å si er bygget opp, og hvordan de ulike bestanddelene er forbundet med 

hverandre. Ved å gjennomføre flere undersøkelser, fra ulike perspektiver, vil man til sammen 

kunne få et mer nyansert bilde av sykdomsprestisjen som fenomen, og dette fenomenets plass 

i behandling og pleie av syke.  
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Ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, foregår det et 

forskningsprosjekt om det som er kalt sykdommers prestisje, det at leger og annet helsepersonell 

uformelt rangerer ulike sykdommer etter anseelse. Flere spørreundersøkelser har vist at det finnes 

slike hierarkier, men vi vet lite om hvordan dette eventuelt viser seg i dagliglivets virksomhet i 

helsevesenet. Derfor er det satt i gang et omfattende prosjekt om dette, støttet av programmet 

Helse og omsorg i Norges Forskningsråd, der vi samler inn forskningsdata av flere slag og på flere 

steder i helsevesenet. Når det er så stor interesse for dette, er det blant annet fordi det kan tenkes 

at sykdommers prestisje kan henge sammen med prioritering. Flere seniorforskere fra universitetet 

og fra Høgskolen i Oslo er med, og vi har i tillegg med masterstudenter fra disse lærestedene.  

Prosjektet ledes av undertegnede, professor Dag Album. Jeg har lang erfaring med helseforskning. 

 

Når vi henvender oss til dere, er det fordi det vil være til stor nytte for prosjektet om vi kunne få 

anledning til å samle forskningsdata også hos dere. Vi er avhengig av kontakt med dem som 

arbeider direkte med pasienter for å få kunnskaper om dagliglivets omstendigheter, vurderinger og 

valg i helsevesenet. Akuttbehandlingsenheter får gjerne størst oppmerksomhet. Vi ønsker å samle 

data også utenfor slike og håper derfor at vi kan få tilgang til å intervjue ansatte ved deres 

rehabiliteringsavdeling. Vi vil presisere at vi ikke er ute etter å evaluere arbeidet dere gjør. 

 

Det vi mer spesifikt ønsker, er at Flemming Trondsen, som er masterstudent tilknyttet prosjektet, 

gis tilgang til avdelingen for en avgrenset periode. Han ønsker å intervjue ansatte om hvordan det 

er å jobbe med rehabilitering, med særlig fokus på rehabilitering av hjerneslagpasienter.  
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Vi forstår en eventuell frykt for at vår tilstedeværelse kan virke forstyrrende på arbeidet. Vår 

student vil selvfølgelig innta en tilbaketrukken rolle, og rette seg etter personalets anmodninger 

underveis.  

 

I dette forskningsprosjektet har vi ingen interesse av opplysninger om pasientene. Det er de 

ansattes oppfattelse av sitt arbeid som er det vesentlige. Det vår student måtte overhøre av 

opplysninger om pasienter, vil ikke bli brukt i studien. Opplysningene som de ansatte gir, vil kun 

bli brukt i dette forskningsprosjektet, og informasjonen vil bli slettet i etterkant. Avdelingens navn, 

og navn på ansatte, vil bli anonymisert, slik at det er svært lite sannsynlig at våre observasjoner vil 

kunne spores tilbake til avdelingen. Vi gjør også oppmerksom på at avdelingen og dens ansatte når 

som helst kan trekke seg fra studien. Prosjektet vil bli vurdert av både personvernmyndigheter og 

etisk komité for helsetjenesten før det settes i gang. 

 

Vi ser gjerne at dere tar kontakt dersom dere lurer på noe. Dag Album kan kontaktes på telefon 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 
”Sykdomsprestisje i arbeid med sykdommen- en undersøkelse med 
utgangspunkt i hjerneslag” 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke hvordan helsepersonell 
oppfatter det å arbeide med sykdommen hjerneslag. Undersøkelsen er del av et større 
forskningsprosjekt som omhandler sykdommers prestisje- det at leger og helsepersonell mener enkelte 
sykdommer har høyere anseelse enn andre. Prosjektet støttes av Forskningsrådet. Du er blitt spurt om å 
være med fordi du jobber med blant annet denne sykdommen til daglig.  
 
Det er Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo som er ansvarlig for studien. 
Studien ledes av professor Dag Album, som har lang erfaring med helseforskning. Undertegnede 
Flemming Trondsen står for den praktiske gjennomføringen av studien. Jeg er masterstudent i 
sosiologi ved Universitetet i Oslo. 
 
Hva innebærer studien? 
I studien intervjues helsepersonell om hvordan det er å ha sykdommen hjerneslag som arbeidsfelt. Jeg 
vil intervjue deg på arbeidsplassen din. Jeg vil ha med meg en båndopptaker for å være sikker på at det 
du svarer, blir nøyaktig gjengitt.  
 
Mulige fordeler og ulemper 
Deltar du i studien innebærer det at jeg stiller deg spørsmål om arbeidet ditt. Bidrar du i studien bidrar 
du også til å belyse hvordan det er å jobbe med hjerneslag. Du vil kunne bidra til å sette oppfatninger 
av ditt arbeidsfelt under lupen. Det er også tenkelig at sykdommers prestisje kan henge sammen med 
prioritering, noe det er viktig å undersøke.  
 
Hva skjer med opplysninger jeg oppgir i intervjuet? 
Opplysninger som registreres om deg, er meninger og synspunkter om arbeidsfeltet ditt. 
Informasjonen som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. All 
informasjon du oppgir i intervjuer med meg vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre 
direkte gjenkjennende opplysninger. Alle opplysninger du oppgir i intervjuene vil bli behandlet 
konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den endelige studien. Jeg er underlagt 
taushetsplikt. Navnet på ditt arbeidssted vil bli anonymisert.  
 
For at jeg skal kunne holde orden på intervjuene, knytter en kode deg til opplysningene du har oppgitt 
gjennom en navneliste. 
 
Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har tilgang til navnelisten og som kan finne 
tilbake til deg. Informasjonen om deg vil slettes innen 1. september 2012. 
 
Universitetet i Oslo ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. 
 
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 
deg. Du har også rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 
trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene 
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allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Alle som deltar i studien, har 
rett til å få informasjon om resultatene av den.  
 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 
til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om 
du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at dette får noen konsekvenser. 
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Flemming 
Trondsen, tlf 95775161, alternativt professor Dag Album, telefon 22854707. 
 
Studien er meldt til personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. I 
tillegg er den behandlet i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 
 
Dersom du kunne tenke deg å delta i studien, ber jeg deg signere samtykkeerklæringen som følger med 
dette skrivet, og returnere det til meg. 
 
Lurer du på noe mer? Du finner mer informasjon om studien på neste side. 
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Utdypende forklaring av hva studien innebærer 
Du er blitt bedt om å delta fordi du jobber til daglig med blant annet hjerneslagpasienter. I studien er 
helseansatte fra Rolvsrudhjemmets rehabiliteringsavdeling bedt om å delta. Vi ønsker å finne ut hva 
slags erfaringer du har med å jobbe med rehabilitering av hjerneslagpasienter. 
 
Bakgrunn 
For mange kan det høres rart ut at man kan si at sykdommer har en bestemt prestisje. Men tidligere 
forskning har vist at leger og helsepersonell uformelt rangerer sykdommer etter anseelse. I denne 
studien går vi et skritt videre: Vi ønsker å kartlegge hvordan denne prestisjen oppstår, endres og holdes 
ved like. Mer spesifikt ønsker vi å se på hvordan sykdommens prestisje eventuelt kommer til uttrykk i 
arbeidet med rehabiliteringer av hjerneslag. Derfor er enheten du jobber ved valgt ut for studien.  
 
Hva vil skje? 
Underveis i studien vil du bli intervjuet av en forsker om hvordan det er å jobbe med hjerneslag. 
Deltakelse innebærer kun en gangs deltakelse- du vil ikke bli kontaktet senere med spørreskjemaer 
eller lignende. Forskeren vil ha behov for å snakke med deg i kanskje maks en time, trolig ikke mer 
enn en halvtime. Din deltakelse vil ikke strekke seg over mer enn en enkelt arbeidsdag. 
 
Verdt å vite 
Vi minner om at deltakelse er frivillig, og at du når som helst kan trekke deg. Av og til skjer det 
endringer underveis i et forskningsprosjekt. Vi skal holde deg informert om endringer som kan føre til 
at du vil trekke deg underveis.    
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Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien og er villig til å delta i den.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signatur, dato, telefonnummer) 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signatur Flemming Trondsen, dato) 
 



 

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om arbeidshverdagen din! 
 
Navnet mitt er Flemming Trondsen, og jeg er masterstudent ved Universitetet i Oslo. Jeg 
skriver en masteroppgave om rehabilitering av hjerneslagpasienter. I den forbindelse trenger 
jeg å snakke med dem som vet hvordan det er å jobbe med akkurat dette, nemlig deg og dine 
kolleger.  
 
Delta i et anerkjent forskningsprosjekt om sykdommer! 
Masteroppgaven min er del av et større forskningsprosjekt som for tiden pågår ved 
Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet mottar støtte fra Norges Forskningsråd.  I dette 
overordnede prosjektet ligger fokus på sykdommers prestisje- det at sykdommer rangeres etter 
hva slags anseelse de har. Prosjektet ledes av professor Dag Album, som har lang erfaring 
innen helseforskning.  
 
Fortell meg om arbeidet ditt! 
I min oppgave ønsker jeg å høre med deg og dine kolleger om hvordan det er å jobbe med 
pasienter som rehabiliteres for hjerneslag.  Det vil innebære at jeg kommer til avdelingen og 
intervjuer deg om arbeidshverdagen din. Intervjuet tar maks en time, og jeg kommer ikke til å 
kontakte deg med oppfølgingsundersøkelser. 
 
Hvorfor bør jeg bli med? 
Forskningsprosjektet er viktig fordi vi tror at sykdommers prestisje påvirker prioriteringer i 
helsevesenet. På sikt kan forskning om prioriteringer i helsevesenet føre til bedre behandling 
og mer effektiv organisering av arbeidet. 
 
Er det skummelt å være med? 
Jeg biter ikke, og er ikke ute etter å bedømme arbeidet ditt. Jeg er bare interessert i å høre på 
hva du har å si om jobben din. I tillegg er det greit å huske på at du når som helst kan trekke 
deg fra prosjektet. Opplysningene du gir vil bare bli brukt i dette aktuelle 
forskningsprosjektet, og slettes når masteroppgaven er ferdig. Du vil bli anonymisert, og 
navnet på arbeidsplassen din vil heller ikke fremgå av den endelige oppgaven.   
 
Send en e-post til adresse flemming.trondsen@gmail.com hvis du vil være med, eller har 
spørsmål. Du kan også ringe eller sende melding til mitt telefonnummer 95775161. 
Alternativt kan du kontakte meg mens jeg er på avdelingen, eller fylle ut en av slippene. 
 
 
 
Mvh 
 
 
Flemming Trondsen 
Masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo 

mailto:flemming.trondsen@gmail.com


Intervjuguide hjerneslag-sykdommers prestisje 

 

Yrkesvalget/forholdet til andre felter: 

-Beskriv hvordan du kom til denne jobben? 

-Antall år i jobben/på arbeidsstedet. Alder. 

-Hvilke andre retninger/jobber vurderte du? 

-Hva tenker du om ditt yrke i fremtiden? Konkret: hva gjør du om fem år? 

-(Hva kunne du tenke deg å jobbe med, hva kunne du IKKE tenkte deg å jobbe med) 

-Har du vurdert å jobbe på sykehus/har du jobbet der? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

 

Om å arbeide med hjerneslag 

Beskriv sist du behandlet en hjerneslagpasient? 

(Hjelpe på vei: Hva skjedde når pasienten kom, typisk dag, hva var utfordringene, hva gjorde 
man for å behandle-trinn for trinn?) 

Gå gjennom noen typiske markører for slike pasienter, høre om hvordan du forholder deg til 
det? 

Siklet pasienten, griset med maten? 

Var pasienten inkontinent? Avføring? 

Gikk pasienten ustødig? 

Hadde pasienten avføring? 

Kunne pasienten gjøre rede for seg, språklig? 

Hvordan synes du det er å snakke med en hjerneslagpasient?  

Gjorde du dette alene, eller var du sammen med noen?  Hvordan synes du det gikk å 
samarbeide (med for eksempel ergoterapeuten, legen, sykepleieren) 

Hvordan forholder pårørende seg til hjerneslagpasienter (probe med ulike symptomer) 

Hvordan forholder du deg til de pårørendes reaksjoner til slike pasienter? 



Hva slags kontakt hadde du med de pårørende? (Generalisere). Er det noen forskjell på 
pårørende for hjerneslagpasienter og pårørende for andre grupper?  

Hva synes du er fint med å rehabilitere for hjerneslag? (Generalisering, be om å utgreie) 

Hva synes du er mindre ålreit med å rehabilitere hjerneslagpasienter?  (Generalisering, be om 
å utgreie) Sammenlikne med eks lårhalsbrudd, demens, psykiatri. Eks pasientens motivasjon. 

Hva er forskjellen på å skrive ut en hjerneslagpasient og andre typer pasienter? 

 

Forholdet til andre sykdommer 

Er det noen pasientgrupper du foretrekker å jobbe med fremfor andre? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Konkretisere: Hva slags type pasienter er det mest lystbetont å jobbe med? 

Er det noen oppgaver du godt kunne tenke deg å slippe? 

  

Organisering 

Hvem bestemmer hva som skal gjøres med pasienten? Hvordan ble det bestemt? Hvordan 
følges det opp? 

Hvordan vil du si at avdelingen er tilrettelagt for rehabilitering av slagpasienter? (ressurser, 
organisering, bemanning, utstyr) 

Hva oppfatter du som avdelingens mål? Hva er det dere jobber etter? 

Hva er målet med en hjerneslagpasient som kommer inn? 

Hva er målet med for eks en lårhalspasient som kommer inn? 

Hender det at målet endrer seg underveis? 

I hvilken grad synes du at dere når disse målene? Diskutere årsaker. 

Hva skulle du helst fått mer tid til å gjøre?  

 

Det historiske: 

Hva er de viktigste forskjellene på hvordan hjerneslagrehabilitering er før og nå? (Styre inn 
mot det at hjerneslagbehandling er blitt annerledes med tiden). Aktiviteter.  

Hva har blitt bedre? Hva har blitt verre? Hvorfor (åpne probinger om ulike elementer: 
Ressurser, personell, pasientene, kunnskap, kollegene) 



Hvis du går noen år tilbake i tid, hva vil du si er den viktigste forskjellen på avdelingen før og 
nå? (Konkretiser: Organisering, personell, pasienter etc.) 

Hvis jobbet andre steder/avdelinger: Hva er forskjellen på å jobbe her og der du jobbet før? 

 

Relasjonene til andre felter 

-Hva sier folk når du forteller at du jobber med rehabilitering? 

-Til sykepleiere: Hva sier andre sykepleiere når du forteller at du jobber med rehabilitering? 

-Til sykepleiere: Hva sier andre sykepleiere når du forteller at du jobber på sykehjem? 

-Hva slags status mener du yrket ditt har? Hva synes du om den vurderingen?  

-Hva slags status hadde yrket ditt før? 

-Hva slags status mener du rehabilitering av hjerneslagpasienter har? Og før? 
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