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Teoretisk ramme

• Bourdieus ‘praxeologi’: Læren om praktik: praktik-teorien

• Hensigt at afdække den symbolske praktik, for at forklare dennes 
virkning

• Når noget virker symbolsk, er det skjult og ubevidst indlejret i vores 
kroppe og handlinger 

• Det er knyttet til vores habitus – baseret på vores erfaringer over tid –
og kommer til udtryk som en praktisk sans i handling



To spørgsmål

• Hvor kommer poli,kker og strategier ,l styring fra?

• Hvordan virker det på sykepleie som en selvstændig profession og 
med et eget virkefelt?



Velfærdsstaten under tilpasning

• Reformer af den skandinaviske velfærdsstatsmodel inspireret af en ny-
liberalistisk model eller ‘konkurrencestatsmodel’

• En konsekvens af den globale påvirkning og etablering af videnssamfundet 
• Fokus på Rational Action Theory (RAT), som grundlag for New Public 

Management  (NPM), New Public Governance (NPG), TQM, Lean etc.
• Som resultat af en generel demografisk udvikling i alle vestlige lande, 

herunder visionen om at et generelt øget sundhedsniveau er vejen til at 
reducere det økonomiske pres på staten 

• Ikke en ny problemstilling, men modsat den historiske udbygning af 
velfærdsstaten i det 20. århundrede (specialisering og uddifferentiering)



Politikker og strategier til styring

• Politikker oversættes og 
formes og tilpasses af 
dominerende professionelle 
i et komplekst system af 
institutioner – og udmøntes 
som strategier til styring



Ændring i styringsparadigmet i 
helsevæsenet
• Nyliberale reformer smelter politik områder sammen på 

helse-, social-, beskæftigelses-, integrations- og 
utdanningsområdet. 

• Der etableres en stærk alliance mellem helse og økonomi –
hvor f.eks. WHO’s strategi ‘Sundhed på tværs’ eller 
‘Tværprofessionel uddannelse og samarbejde’ eller
‘Rehabilitering’ – og meget andet – bringes til at passe 
sammen



Risiko for de-professionalisering



Professionsudviklingen

• I professionssociologien karakteriseret ved en relativ autonomi over et 
selvstændigt yrkesfelt, en afgrænsning, et selvstændigt vidensgrundlag: 
skelnen mellem Klassiske professioner/majorprofessioner og semi-
professioner

• Hvordan ser det ud for sykepleien?

• En langvarig kamp mellem praksisorientering og skoleorientering – og her 
skubber strategierne på ‘value for money’, anvendelse, færdighedstræning, 
prakticisme? – og det er en symbolsk repressiv kamp som vedligeholder de 
eksisterende hierarkier



Hvordan ser profesjonaliseringen ud for 
sykepleien som selvstændigt virkefelt? 

• Risiko for de-professionalisering
• Prakticisme-tænkning udgør en fare
• Nye kampe om positioner

• Et enstrenget videregående uddannelsessystem 
en fordel

• Masterutdannelse i operationssykepleie er en 
mulighed for at forfølge professionaliseringen 

• Fordi den er en mulighed for at opbygge en 
akademisk videnskab med teorier om 
operationssygepleje som en forudsætning et 
selvstændigt vidensfelt




