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Resumé
Masterprojekt af Birgitte Vølund, master i Gerontologi – uddannelsen, Syddansk
Universitet
Projektets titel: Ægtefæller til skrøbelige og svækkede ældre – hvordan tales der om dem?
Projektets emne: italesættelse af ældre omsorgsgivende ægtefæller i lovgivning, kommuners
servicetilbud, uddannelsesteoretisk materiale og konsekvenserne for social praksis i
kommuner.
Teori: Ældre ægtefæller yder uformel hjælp og omsorg til svækkede ægtefæller i eget hjem. I
Danmark har forskning i omsorgsgivning primært omhandlet formel omsorgsgivning.
Udenlandsk forskning angiver alvorlige helbredsmæssige konsekvenser ved uformel
omsorgsgivning. Ældre omsorgsgivere er som ældre selv sårbare i kraft af aldersrelateret
stigende risiko for kompleks morbiditet. Lovgivningen sætter rammen for kommuners politisk
vedtagne tilbud omsorgsgivere. Vurdering af behov foretages af visitatorer, der hyppigst er
sygeplejersker. Projektet omhandler, hvilken støtte, der gives og hvordan der tales om ældre
omsorgsgivende ægtefæller i lovgivning, kommunale tilbud og uddannelsesteoretisk materiale
og hvilke konsekvenser denne italesættelse har i praksis for omsorgsgivende ægtegæller.
Metode: Problemstillingen undersøges med kritisk diskursanalyse af empirisk materiale fra
lovgivning, kommunale kvalitetsstandarder, uddannelsesteoretisk materiale og
konsekvenserne for social praksis undersøges gennem analyse at konkrete
visitationsafgørelser i kommunal hjemmepleje.
Resultater: Ældre omsorgsgivende ægtefæller italesættes i en belastningsdiskurs.
Belastningen imødekommes kun sparsomt af konkrete tilbud om aflastning, hjælp og støtte.
Et gerontologisk fokus på ældre som omsorgsgiver er eksplicit fraværende i såvel tekster, som
i social praksis, der ikke vurderer ægtefællerne individuelt og med fokus på ældres øgede
sårbarhed over for belastninger. Der identificeres en særskilt demensdiskurs, der omfatter
demente og deres familie med positiv særbehandling, der udløses af demens som diagnose,
ikke på baggrund af individuelle behov.
Konklusion: Gerontologisk fokus bør medtages i konkret individuel vurdering af ældre
omsorgsivende ægtefællers behov for struktureret, målrettet hjælp og støtte. En forudsætning
for dette er øget gerontologisk fokus i uddannelse af sygeplejersker og at gerontologisk viden
bør være grundlaget for politiske beslutninger om udfyldelse af lovens rammer for støtte og
hjælp til omsorgsgivende ægtefæller.
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Summary
Master Project by Birgitte Vølund, Master of Gerontology – student, University of Southern,
Denmark
Project Title: Spouses of frail and disabled elderly – how are they spoken of?
Project subject: Elderly care giving spouses as discursive subjects in legislation, municipal
services educational theories and the consequences for social practice in the municipalities.
Theory: Elderly care givers support their disabled spouses with informal support an d help in
every day life. Danish studies in caregiving has primarily been studies of formal caregiving.
Foreign studies show explicit serious threats on health as a consequence of caregiving.
Elderly caregivers are, as elderly, vulnerable due to the risk of age related increasing of a
complex morbidity. Legislation sets up a frame for municipal policy of help and support
offered to caregivers. Assessment of needs for help and support are made by trained nurses as
assessors. The subject of this project is the question of what kind of support is offered, and
how elderly caregiving spouses are spoken about in legislation, municipal offers and
educational theoretical data, and which consequences this mention has for the caregiving
spouses in social practice.
Design: The subject is approached with critical discource analysis of empirical data from
legislation, municipal quality standards, educational theories, and the consequences in social
practice is approached by analysis of written home care assessments.
Results: The caregiving carried out by elderly spouses is identified as a heavy burden, a
burden which the public help does not meet with sufficient help and support. There is no
gerontological perspective identified neither in text nor in social practice. Spouses are not
assessed individually and assessors do not pay attention to age related vulnerability. A
separate dementia discourse is identified and the families of demented people are offered
special attention and better help and support than other families, due to the diagnosis and not
to the individual needs.
Conclusion: A gerontological focus should influence the individual assessments of the
elderly caregiving spouses and their need for an individually planned professional help and
support. This should be based on better professional gerontological knowledge which is also
fundamental for political municipal decisions in order to optimize help and support to elderly
caregivers.
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Kapitel 1 Indledning
1.1. Baggrund og problemstilling
”Pårørende til syge føler sig klemt”. Sådan kunne man læse i Politikkens artikel d. 6. juni,
2006, der gengav udsagn fra fire forskellige patientforeninger (Hjerneskadeforeningen,
Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen Bedre Psykiatri og Alzheimerforeningen, 2006). De
udtrykte samstemmende, at pårørende til syge og svækkede familiemedlemmer er udsat for
væsentlig fysisk og psykisk belastning, og at de føler sig oversete og dårligt informerede om
muligheder i det offentlige hjælpesystem. Formand for ÆldreForum, Povl Riis, har ved
gentagne lejligheder advokeret for pårørende, der drager omsorg for familiemedlemmer med
langvarige, uhelbredelige lidelser, fx i Jyllandspostens kronik d. 13. februar, 2004, under
overskriften ”Hård tørn for pårørende med døgnvagt i hjemmet”. Povl Riis anfører bl.a., at
pårørende betaler omkostningerne ved plejeopgaven med både sociale og helbredsmæssige
konsekvenser. De omtalte foreninger har således oprettet varierede støttende aktiviteter,
målrettet pårørende (foreningernes hjemmesider, 2006).
Men hvornår er man egentlig pårørende og hvad indebærer betegnelsen, pårørende? Jeg har
ved foredrag og undervisning spurgt tilhørere, om de var pårørende og har fået mangetydige
svar og spredte markeringer, der dog samstemmende har været kombineret med relationen til
et sygt, plejetrængende eller på anden måde ”klientgjort” familiemedlem. Ikke alle oplever sig
som pårørende, selv om de har familie. Denne noget uvidenskabelige, men dog reflekterede
tilgang til analyse af pårørendebegrebet, har jeg været opmærksom på i studiet af kilderne, der
ligger til grund for dette projekt. Her er jeg stødt på betegnelserne pårørende, uformelle
omsorgsgivere og familieomsorgsgivere om de, der drager omsorg for syge eller svækkede
familiemedlemmer. Uanset prædikat er der altså tale om en menneskelig relation, hvor den
ene giver og den anden modtager hjælp eller støtte, fordi vedkommende er syg eller svækket.
Som pårørende betegnes også de, der ikke drager omsorg for et familiemedlem, men som slet
og ret er nært relateret til en person, der figurerer som en ”sag” i et offentligt eller fagligt
system. Pårørendebetegnelsen opstår altså som kategorisering af disse bestemte personer i
mødet mellem ”system” og borger (Swane 1996). Et opslag i ”Ordbog over det danske sprog”
- dansk i perioden 1700 – 1950, forklarer ordet, pårørende som nærtstående person; næsten
kun: nærmere eller fjernere slægtning, og der angives eksempler på sprogbrug i
overensstemmelse med et slægts- eller familierelaterede forhold. Et opslag i Nudansk ordbog
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(1999) har tilsvarende ordforklaring, men angiver med sine eksempler et
”elendighedskriterium”: (…) indlagt på hospitalet, skulle han opgive navnene på sine
nærmeste pårørende og politiet (…)underrettede de pårørende om mandens død. Der er altså
tilsyneladende sket en forskydning af almindeligt sprogbrug fra en slægtsdiskurs til en
familierelateret ”elendighedsdiskurs”. Pårørendebetegnelsen er således uklar og derfor ikke
velegnet som genstandsfelt i videnskabeligt arbejde. Dette projekt handler om ældre
ægtefæller (eller samboende fæller) til syge, svækkede eller skrøbelige i eget hjem og
projektets betegnelse er omsorgsgivende ægtefælle eller ægtefælle. Hermed indskriver
projektet sig i forskning i uformel omsorgsgivning, omsorg der ydes af familien eller andre
nærtstående, til forskel fra formel omsorgsgivning, der udføres af ansatte. I det følgende
præsenteres relevant nyere forskning inden for projektets genstandsfelt.

1.2. Forskning i omsorgsgivende ægtefæller
De fleste studier omhandler uformel omsorgsgivning generelt, mens få studier undersøger
ældre ægtefæller som omsorgsgivere.
Lewinter (2005) og Haaning (2000) synes at være de to danske forskere, der med deres
respektive ph.d-afhandlinger fra hhv.1999 og 2000, mest direkte har forsket i uformel
omsorgsgivning. De anfører samstemmende, at dansk forskning primært har været rettet mod
formel omsorgsgivning i modsætning til udenlandsk forskning, der hovedsagelig har været
rettet mod uformel omsorgsgivning (ibid.). Det betyder, at vi i Danmark mangler
veldokumenteret viden om omfang, karakter og konsekvenser af den indsats, uformelle
omsorgsgivere yder. Lewinter (2005) anfører, at ægtefæller, hvis de findes, er først i hierarkiet
af uformelle omsorgsgivere, der overvejende er kvinder. I hendes studie tilhørte flest
aldersgruppen 42 og 56 år, og omsorgsgiver var hovedsagligt relateret til omsorgsmodtager
som datter, svigerdatter eller anden fjernere relation. Haaning (2000) fandt i sin research af
forskningskilder, at der, blandt de 70+årige var flest mænd som uformelle omsorgsgivere,
men generaliseres tallene for alle aldersgrupper, yder flest kvinder angiveligt uformel omsorg.
Lewinter (2003) skriver, hvordan det at give og modtage fundamentalt betinger gensidige
relationer mellem mennesker, som det er beskrevet indenfor antropologien, der med begrebet
reciprocitet indfanger gensidighedsprincippet (Swane 1993). Lewinter (2003) anfører, at
relationen som omsorgsgiver forbindes med frustration og belastning.
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I udenlandsk forskning i uformel omsorgsgivning viser mange nyere studier konsekvenserne
af omsorgsgivning. På Nordisk Gerontologisk Kongres, 2006 præsenteredes et endnu ikke
offentliggjort finsk studie blandt ægtefæller til demensramte (n=1214). Deres
gennemsnitsalder var 78,2 år.1/3 angav subjektivt dårligt helbred, og 61 % var utilfredse med
de offentlige ydelser, de modtog, og fandt, at det offentlige sociale system ikke tilgodeser
deres behov for støtte (Raivio et al. 2006). I den store British Household Panel Survey (Hurst
2005), gennemført i England i 1990erne, fandt man, at familiemedlemmer, der ydede omsorg
til en langvarigt syg i hjemmet, var i risiko for at udvikle symptomer på psykisk belastning og
psykisk sygdom. Ved behandling kom de sig langsommere end kontrolgruppen. Risikoen
øgedes progressivt med stigende tidsforbrug på omsorgsopgaven, og bl.a. de, som tog sig af
en ægtefælle, var specielt psykisk belastede. Hurst understreger behovet for effektiv støtte og
sundhedsfremme rettet mod omsorgsgivere. Et amerikansk prospektivt follow-up studie over
4 år understreger, at opgaven med at drage omsorg for en funktionssvækket eller syg
ægtefælle er belastende (Schultz et al. 1999). Studiets kohorte var i alderen 66 – 95 år, og
resultaterne er således særdeles relevant for dette projekts genstandsfelt. Undersøgelsen viser,
at overdødeligheden var 63 %, når ægtefællen subjektivt følte sig mentalt eller
følelsesmæssigt belastet. Overdødeligheden skyldtes undertrykkelse af egne symptomer og
behov.
Sammenfattende er der adskillige udenlandske vidnesbyrd om behov for professionel
opmærksomhed rettet mod omsorgsgivere. Det er ikke lykkedes at finde tilsvarende forskning
i danske forhold, der undersøger helbredsmæssige konsekvenser. Ægtefæller påtager sig
således en opgave med stor risiko for fysisk, psykisk og social belastning i det daglige samlivs
omsorg for en svækket eller skrøbelig ægtefælle, og dette udgør angiveligt en væsentlig
sundhedsrisiko.
Det er værd at bemærke, at omsorg for et svækket familiemedlem ikke kun opleves
belastende, men også, trods belastningen, ofte opleves som både meningsfuldt og
tilfredsstillende – afhængigt af forholdets forudgående kvalitet - og at det er en vigtig
mestringsmekanisme for omsorgsgiver at yde omsorg. Det meste af den hidtidige forskning i
uformel omsorgsgivning vedrører dog spørgsmål om byrde og belastning (Swane 1996;
Haaning 2000). I undersøgelser og litteratur, der ligger til grund for dette projekt, er, som
nævnt, kun få målrettet ægtefæller, men meget målrettet omsorgsgivere til personer med
demens. Der er ikke konsensus, hverken i engelsksprogede eller danske kilder, om en fælles
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betegnelse for den, der drager omsorg for et familiemedlem, ligesom der heller ikke er
konsensus om, hvordan omsorg eller omsorgsgivning nærmere bestemt defineres. Projektet
vil ikke analysere en bestemt type omsorg, men alene interessere sig for ægtefæller, fordi de
lever sammen med en syg, skrøbelig eller svækket ældre og derfor deler hverdagen i et
reciprokt forhold, der implicerer omsorgsgivning til den svækkede. Af sproglige årsager
vælges herefter betegnelsen svækkelse eller svækket om den omsorgstrængende ægtefælle som
et udtryk for, at det ikke er årsagen til svækkelsen, der er projektets omdrejningspunkt.
Svækkelse forstås, som det er beskrevet af L.M. Verbrugge og A.M. Jette i, ”The Disablement
Process”(1994), en model, der beskriver hvordan biologiske og fysiologiske tab igangsætter
svækkelse og tab af funktionsevne (se bilag 1).
Projektets genstandsfelt afgrænses til ældre omsorgsgivende ægtefæller, der bor med en
svækket hjemme og som samtidig modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje, idet
forskningsfeltet bl.a. er den kommunale hjemmepleje.
Projektet retter sig mod spørgsmålet om, hvordan omsorgsgivende ægtefæller italesættes i
lovgivning, politiske målsætninger, uddannelsesmateriale, beskrivelser af mulige kommunale
ydelser og i konkret visitation til kommunal hjemmepleje, fordi det, som beskrevet, har
betydning for den enkeltes livsvilkår og helbred.

1.3. Ældre omsorgsgivende ægtefæller i gerontologisk perspektiv
Stigende levealder og forbedret medicinsk teknologi (Jeune 2004; Christensen 2000) betyder,
at ældre lever længere, men med risiko for komplekse, aldersrelaterede lidelser, der stiger
eksponentielt med alderen og forekommer så hyppigt, at næsten ingen oplever alderdommen
uden (Hjort 2004). Blandt de hyppigste og stærkt invaliderende sygdomme er fx apopleksi,
hvor 85 % af de 10.000, der årligt rammes, er 60+årige (Olsen 2001) og demens, hvor mere
end 50.000 ældre lever med sygdommen i invaliderende grad, svarende til 6-7 % af de
65+årige (Gulmann og Voldsgaard 2004). Med stigende levealder følger flere par, der følges
ind i alderdommen. Oplysning fra Danmarks Statistik (2006) angiver antallet af ægtepar for
65+årige kvinder til godt ca. 82.0001. 195.000 65+ årige modtager varig hjemmehjælp
1

Antallet af ægteskaber for hhv. 65+årige mænd og kvinder er forskelligt, højst for mænd, som udtryk for, at
mænd oftest er gift med en kvinde, der er yngre end dem selv. Tallet for kvinder er valgt som et udtryk for at
ægteparrene i størstedelen af ægteskaberne begge vil være 65+ - årige.
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(Danmarks Statistik 2005). Det er ikke muligt at udtrække tal for hvor mange af disse, der
lever i et ægteskab / parforhold (Danmarks Statistik 2006).
Svækkede mennesker kan i dag blive i eget hjem så længe som muligt i kraft af en udbygget
døgnhjemmepleje. (Nolan og Lundh 2004). Det betyder, at familien og særligt ægtefællen,
hvis ikke denne selv er svækket – og selv da…(Swane, 2001 s. 72), kommer til at yde en stor
del af støtten og hjælpen til svækkede ældre. Nolan og Lundh (2004) anslår, at familien yder
helt op til 80 % af hjælpen. Ægtefællen er sædvanligvis selv ældre og lever derfor med eller i
risiko for aldersrelaterede sygdomme og tab af funktionsevne. Sygdom, svækkelse og
skrøbelighed i alderdommen reducerer hyppigt funktionsevnen sådan, at der opstår ubalance i
forholdet mellem hverdagens krav og ressourcer (Kirk og Schroll 2002), sådan at andre må
træde til med hjælp og omsorg. Hvis der er en ægtefælle, er det selvfølgeligt, at denne bliver
primær uformel omsorgsgiver, og ægtefællen yder hjælp til personlige gøremål, fx fysisk
pleje, hvor voksne børn oftere vil bistå med praktiske gøremål (Dwyer 1995). Det anføres fra
utallige kilder, at de uformelle omsorgsgivere har brug for fysisk, psykisk og social støtte og
aflastning for at magte opgaverne i forbindelse med et svækket familiemedlem i hjemmet
(Swane 2001; Nolan og Lundh 2004; Alzheimerforeningen 2006; Hjernesagen 2006). Ældre
omsorgsgivende ægtefæller vil altså være ”dobbelt– eksponerede” for både aldersrelateret
svækkelse og belastning på grund af omsorgsbyrden.

1.4. Ældreplejens udvikling – et kort tilbageblik
Ældreplejen har gennemgået en markant forandring som en direkte konsekvens af
velfærdsstatens udvikling og det postmoderne samfund. Derfor redegøres kort for centrale
sociologiske ændringer i postmoderne tid og den parallelle udvikling i ældreplejen.
Personer, der er trådt ind i den livsfase, vi kulturelt set betegner som alderdommen, har levet i
overgangen til det postmoderne samfund med hastigt forandrede livsvilkår og tilsvarende
forandring i værdier, normer, handlemåder og livsstil. Samfundet har aldrig før undergået så
hastig forandring, som indenfor de seneste årtier. Livet som gammel er således flertydigt og
modsætningsfyldt i forhold til de gamles mere traditionelle og stabile opvækst (Thorsen,
1998).
Det postmoderne samfund betegnes, i følge en markant nutidige, samfundsvidenskabelig
tænker, Anthony Giddens, (Kaspersen 2005) som en dynamisk struktur, hvor individets egen
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udvikling spiller en langt væsentligere rolle end tidligere. Mennesker opretholder identitet
igennem konstant skiftende valg og trufne beslutninger. Valgene træffes på baggrund af
stærkt refleksive processer, et forhold, der slår igennem i alle samfundsanliggender (fx
ældreområdet)(ibid.). I ældreområdet ses et markant fokus på individet og dets
valgmuligheder, en betydelig ændring i forhold til de dramatiske vækstår fra 1950erne frem til
1980, hvor Danmark principielt udviklede sig til det velfærdssamfund, vi kender i dag med et
solidarisk, skattefinansieret, socialt sikkerhedssystem og fx kommunal ældrepleje (Andersen
2002). Stærkt stigende fokus på individet og dets muligheder for at træffe
identitetsbestemmende valg har medført, at den offentlige sektor nu har mere fokus på
omstilling frem for vækst (Hansen 2005). Den offentlige sektor har været og er fortsat udsat
for kritik, bl.a. for at være ineffektiv og større end egentligt nødvendigt. Kritikken har fundet
god klangbund i den verserende ”liberaliseringsbølge”, hvor markedsmekanismer med
effektivisering, privatisering, udlicitering, standardisering og udpræget fokus på valgfrihed –
og muligheder er de moderne vilkår og krav (ibid.).
Stram ressourcestyring er en konsekvens af dette. Der er politisk krav om dokumentation og
kontrol og et stærkt fokus på individets retssikkerhed, af Andersen (1999) lidt ironiserende
betegnet ”millimeterdemokrati”, og ældreplejen har dertil udviklet forskellige standardiserede
værktøjer, som BUM2, kvalitetsstandarder, ydelsesbeskrivelser, Fælles Sprog, elektroniske
styresystemer og krav om konkret, individuel visitation på baggrund af behov og mulige
ydelser (Hansen og Vedung 2005). Da Ældrekommissionen i 1980 lancerede devisen, længst
muligt i eget hjem, medførte det udbygning af hjemmeplejen, sådan at der i dag er en
veludbygget døgnpleje. I 1987 fulgte ældreboligloven, der stoppede for opførelse af nye
plejehjem og tilskyndede til ombygning af de eksisterende til tidssvarende ældreboliger. Det
har betydet, at tilbuddene til ældre i eget hjem er øget markant. Langt flere svækkede ældre
kan nu blive boende i eget hjem med hjælp fra en effektiviseret og ydelsesstandardiseret
hjemmepleje (ibid.). De er derfor i større omfang end tidligere afhængige af netværket og
specielt familien, der som anført yder en stor del af hjælpen, fordi de ældre er i eget hjem.
Anne L. Blaakilde (2004) anfører, at der er nogenlunde fælles opfattelse af familiens
betydning for den enkeltes forståelse af sig selv. Moderne ældregenerationer har lært at
organisere sig, deltage i det offentlige liv, især med jævnaldrende. På den måde har de aflastet
2

Adskillelse af bestiller og modtager i hver sin organisatoriske enhed.
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familien som det eneste betydningsbærende fællesskab i deres liv. Men stadig udgør familien
et nærmest magisk tiltrækningsfelt for det nære, ”rigtige fællesskab” og forventningerne
vender sig stadig mod familien, når vi mennesker kommer ud i situationer, hvor vi har brug
for hjælp og støtte, hvad enten det er som børn, som forældre, som syge eller som svage
gamle (ibid.). Familien er fortsat et vigtigt socialt netværk, også selvom staten i langt højere
grad end tidligere institutionaliserer og regulerer det sociale liv. Familien yder fortsat en
meget stor del af omsorgen og hjælpen til svækkede ældre (Haaning 2000). Den økonomiske
værdi af hjælpen er aldrig opgjort for danske forhold, men beregninger på baggrund af
undersøgelser af 245 demente i Odense Kommune, estimerer uformel omsorgsgivning til
”milliarder” (Andersen et al. 1999).
Familiesolidaritet med der til hørende hjælp og støtte lever altså angiveligt i bedste velgående
på trods af det individualiserede postmoderne samfund, og der er tilsyneladende både
menneskelig, sundheds – og samfundsøkonomisk god grund til at værne om de uformelle
omsorgsgivere.

1.5. Begrundelse for valg af emne
Det er nærliggende at fundere over konsekvenserne af uformel omsorgsgivning for familierne,
og specielt for ældre ægtefæller, der mere eller mindre står til rådighed hele døgnet for en
plejetrængende, svækket person. Specielt synes det interessant at undersøge, hvilke støtte- og
hjælpemuligheder, der tilbydes, og hvilke forpligtelser og rettigheder, der tildeles disse
ægtefæller i politisk og professionel italesættelse af dem.
I projektet ”Undersøgelse af livssituationen for pårørende, der passer kronisk og langvarigt
syge i eget hjem”, funderet i Omsorgsorganisationernes Samråd, som jeg er projektleder for,
er markante forskelle i kommunernes støtte til ældre ægtefæller afdækket, fx i forhold til
aflastningsmuligheder og praktisk hjælp i hjemmet (Vølund under udgivelse). Resultater af
undersøgelsen viser, at professionelle hjælpere knytter forventninger til og vurderer
ægtefællers ressourcer, men kun sparsomt har mulighed for eller er opmærksomme på at
tilgodese behovene ved visitation til støtte og aflastning. Jeg undrer mig over den store forskel
i kommunale tilbud og støttemuligheder og har igennem interviews med 25 ægtefæller
konstateret, at de ofte oplever professionel støtte og opmærksomhed utilstrækkelig og
tilfældig og mere baseret på de professionelles personlige end faglige kompetencer.
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Ægtefællernes fortællinger bekræfter de indledende udsagn fra patientforeninger om, at de
ofte føler sig oversete, dårligt informerede om tilbud og hjælpemuligheder, og at støtte dem
ikke opleves højt professionelt prioriteret, svarende til et af fundene i det tidligere omtalte nye
finske studie (Raivio et al 2006).
Den kommunale hjemmepleje er forankret i national lovgivning, kommunale målsætninger og
retningslinjer og i faglige paradigmer, formidlet gennem uddannelse af professionelle aktører
i området. Hensigten er, at hjælpen funderes i faglige kompetencer og at skabe grundlag for at
styre og målrette indsatsen, der udmøntes igennem visitation til hjemmeplejeydelser (Lov om
social service 2002). Intentionen er således af skabe sammenhæng imellem hjemmeplejens
sociale praksis, overordnede politiske rammer og målsætninger og faglige antagelser.

1.6. Afgrænsning og problemformulering
Muligheder for aflastning og støtte er formuleret i kommunale målsætninger, standarder og
ydelseskataloger. Konkrete formuleringer om omsorgsgivende ægtefæller findes i
”pårørendepolitikker”. Disse er målrettet borgere i plejeboliger og plejehjem og ikke
hjemmeboende (KL 2005). Den overordnede lovgivning på området pålægger kommuner at
tilbyde ikke nærmere bestemt aflastning og afløsning ved pasning af en person med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne (Lov om social service, § 72 2002). Erfaring fra praksis og
resultater fra ovennævnte projekt indicerer, at ægtefællers behov for støtte og aflastning ikke
tilgodeses tilstrækkeligt i den kommunale hjemmeplejepraksis. Det er derfor relevant at
undersøge den politiske italesættelse af omsorgsgivende ægtefæller til svækkede ældre,
nationalt såvel som kommunalt, og de teoretiske, diskursive grundlag, der formidles igennem
uddannelse af fagpersoner om ægtefællers rolle, ansvar og behov, for endelig at undersøge,
hvordan disse processer udmøntes i visitationsafgørelser om hjemmeplejeydelser i
kommunerne.
Projektets problemformulering er derfor:
Hvordan italesættes ægtefæller til svækkede gamle i lovgivning, i kommunale målsætninger
og ydelsesbeskrivelser samt i sygeplejerskeuddannelsens teoretiske undervisningsmateriale?
Hvordan kommer denne italesættelse til udtryk i konkrete visitationsafgørelse
Sprogligt indeholdes ægtefælle oftest i det mere ubestemte pårørende i politisk og
professionelt sprogbrug. Derfor analyseres tekstmaterialet, hvor begrebet pårørende og / eller
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ægtefælle forekommer, og i visitationsafgørelser i forhold til ældre samboende ægtefæller.
Projektets genstandsfelt er som nævnt ældre ægtefæller, der yder omsorg til en svækket
ægtefælle hjemme, hvor aldersgrænsen er 65+årige, idet de fleste således er folkepensionister,
som udtryk for den officielle sociale indgang til livsfasen som ”ældre”. Projektets perspektiv
er derfor gerontologisk, selvom de udvalgte analysetekster ikke nødvendigvis har dette
perspektiv.
1.7. Formål
Projektet har til formål at tilvejebringe grundlag for forståelse af og viden om sammenhængen
mellem lovgivning, teori og konkrete visitationsafgørelser i forhold til ægtefæller til
svækkede ældre i eget hjem, uanset årsagen til svækkelsen. Denne viden vil blive formidlet til
såvel politikere som professionelle. Formålet er en kritisk analyse af italesættelse af
ægtefæller til svækkede ældre for at kvalificere politiske målsætninger og professionelles
faglige refleksioner og konkrete indsatser til støtte for ældre omsorgsgivende ægtefæller.

Kapitel 2 Diskursanalyse
2.1. Teoretisk ramme
Projektets metode er en diskursanalytisk tilgang til politisk, uddannelsesteoretisk og
kommunalt formuleret tekstmateriale, der viser hen til eller beskriver praksis. Hovedkilde til
diskursbegrebet og den valgte analysestrategi er Marianne Winther Jørgensen og Louise
Philips, Diskursanalyse som teori og metode (1999), der leverer et tilgængeligt overblik over
de større retninger inden for diskursanalyse. Bogens ærinde er både at belyse diskursbegrebet
videnskabsteoretisk og at præsentere konkrete analysemodeller med tilhørende eksempler på
diskursanalyser.
Nedenfor identificeres diskursanalyse som teori og desuden gives en kort redegørelse for
socialkonstruktionismens forståelse af virkeligheden, som en forudsætning for diskursanalyse
som metode. Efterfølgende defineres diskurs som begreb med en kort skitsering af den
sprogvidenskabelige kontekst, begrebet bygger på.
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2.2. Diskursanalyse som teori
Jørgensen og Philips (1999) forklarer en diskursanalytisk tilgang som et teoretisk og metodisk
hele, en pakkeløsning, der for det første indeholder filosofiske præmisser om sprogets rolle i
den kategorisering af verden, mennesker anvender for at skabe virkeligheden – vel at mærke
en virkelighed, der er et produkt af kategoriseringer og ikke den objektivt, målbare
virkelighed. For det andet indeholder ”pakken” videnskabsteoretiske modeller som grundlag
for diskursanalyse, for det tredje introduceres metodologiske retningslinjer for forskning og
endelig teknikker til analyse af sprog.
Diskursanalyse er netop en analytisk tilgang og betegnes i flg. Niels Åkerstrøm Andersen
(1999) som en analysestrategi og ikke en metode. Det begrundes i, at den metodiske tilgangs
afsæt forstås ontologisk som en iagttagelse af sand viden om en given genstand, og altså
stiller spørgsmålet, Hvad? Diskursanalyse som analysestrategi betegnes derimod af Andersen
(ibid.) som en epistemologisk orienteret videnskabsteori, der stiller spørgsmålet, hvordan?.
Fokus bliver dermed ikke at afdække et endegyldigt sandhedsregime, men derimod at
konstruere andres iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p. at beskrive, hvorfra de
selv beskriver (Ibid. s. 14). Andersen erkender samtidig, at man trækker på forskellige
metodologiske tilgange i tilrettelæggelsen af analysestrategien. Derfor beskrives nedenfor en
metodologisk tilgang til projektets analysestrategi.

2.2.1. Foucault og diskurs
Diskursbegrebet og diskursanalyse er først og fremmest udviklet af den franske professor i
filosofi og psykologi, Michel Foucault (Andersen 1999). Selvom Foucault eksplicit frabad sig
at danne skole for andre, står hans omfattende værker næsten monumentalt i sidste
århundredes idehistoriske landskab. I kølvandet af Foucaults arbejder har andre teoretikere ud
fra forskellige epistemologisk orienterede, videnskabsteoretiske tilgange udviklet mere
pragmatisk tilgængelige analysemodeller til konkret analyse af diskurs (ibid.). Det, som optog
Foucault, og som er fælles for teoretikere indenfor diskursteori, er spørgsmålet om, hvordan
sproget er organiseret i mønstre eller diskurser, hvor betydninger skifter fra diskurs til diskurs,
og hvordan disse mønstre konstrueres og forandres i diskursiv praksis. Dette er begrundelsen
for, at den konkrete kontekst, hvor sproget er i spil, er fokus for analyse af vedligeholdelse og
forandring af diskurs. Sandhed forstås ikke som entydigt, men som en konstruktion af
forskellige vidensregimer. I flg. Foucault findes der kun et vidensregime for hver historisk
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epoke. Dette anfægtes af senere diskursteoretikere, der, som udgangspunkt, opererer med
eksistensen af forskellige diskurser samtidig, og at disse er i indbyrdes eller sideløbende kamp
om at afgøre sandheden, i den ovenfor anførte betydning, i en hegemonisk kamp. Sandheden
ses dermed som en diskursiv konstruktion (Jørgensen og Philips 1999).
2.3. Socialkonstruktionisme
Diskursanalysen har således sit afsæt i socialkonstruktionismen og inddrager både filosofiske
præmisser i forhold til sprogets rolle i social konstruktion af verden, og opererer med
teoretiske modeller og metodologiske retningslinjer for forskningen. Socialkonstruktionismen
kan karakteriseres ved især fire nøglepræmisser (ibid. s.13-14):
1. En kritisk indstilling overfor selvfølgelig viden, i den betydning, at virkeligheden er et
produkt af vores måde at kategorisere verden på
2. Vi er grundlæggende historiske og kulturelle væsener, der forstår og repræsenterer
verden historisk og kulturelt specifikt
3. Der er sammenhæng mellem viden og sociale processer, forstået sådan, at viden
skabes i social interaktion, hvor man på den ene side opbygger fælles sandheder og på
den anden side også kæmper om, hvad der er sandt eller falsk, ud fra den betragtning,
at sandhed ikke er målelig eller faktuel. Der er altså en implicit kamp om ”magten”
4. Der er sammenhæng imellem viden og sociale handlinger. Forskellig konstruktion af
viden, sandhedsbegreber og verdensbilleder får derfor konkrete sociale konsekvenser
2.4. Definition af diskursbegrebet
Diskursbegrebet er ikke muligt at definere enkelt og klart. De mange teoretikere indenfor det
diskursanalytiske felt er enige om, at feltet for analyse af diskurser er sprogets forskellige
mønstre og menneskers udsagn og italesættelse af fænomener og begreber i varierende sociale
sammenhænge (Jørgensen og Philips 1999; Andersen 1999). I dette projekt anvendes en
forenklet definition for diskurs, formuleret af Jørgensen og Philips (1999): (…) diskurs er en
bestemt måde at tale om og forstå verden på. (…) at vores måder at tale på ikke afspejler
vores omverden, vores identitet og sociale relationer neutralt, men spiller en aktiv rolle i at
skabe og forandre dem.(ibid. S. 9).
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Denne definition implicerer, at diskurs på engang forstås som konstituerende og forandrende
af omverden, identitet og sociale relationer. Vores tilgang til virkeligheden, og dermed til
analyse af diskurser og social praksis, går gennem sproget.
Formålet med diskursanalyse er at undersøge, hvad der siges meningsfuldt om verden, og
hvilke sociale konsekvenser det har. Samtidig skal diskurs forstås som et analytisk redskab,
der anlægges som ramme for at kunne undersøge og fastlægge betydning og ikke som en
virkelig størrelse (ibid.).
2.5. Lingvistik
Diskursanalyse er derfor tæt knyttet til sprogvidenskab og trækker på strukturalistisk og
poststrukturalistisk sprogteori. Kort fortalt handler strukturalistiske sprogteori om sproget som
tegn og betydning, hvor bestemte ting knyttes til bestemte tegn og betydninger i kraft af deres
forskellighed fra andre tegn og betydninger. Disse tegn og deres betydning ses spændt ud i et
netværk af indbyrdes forbindelser, billedligt beskrevet som fiskenetsmetaforen (Fiske
1990).Roland Barthes udvikler den lingvistiske teori om semiotik, der omhandler tegn, deres
betydning og anvendelse. Denne teori inspirerer projektets senere tekstanalyse.
Poststrukturalisterne, som Barthes, ser tegnenes betydning ved forskelligheden fra andre tegn
med den væsentlige analytiske vinkel, at det, tegnene er forskellige fra, kan ændre sig, alt
efter hvilken sammenhæng, de bruges i. Der udvikles løbende nye links, der skaber ny
betydning afhængigt af, hvilken kontekst tegnet forekommer i (ibid.).
Jørgensen og Philips (1999) trækker den poststrukturalistiske forståelse af sproget sammen i
følgende overordnede nøglepræmisser:
•

Sproget er ikke en afspejling af en allerede eksisterende virkelighed

•

Sproget er struktureret i mønstre eller diskurser – der er altså ikke tale om ét generelt
betydningssystem (…), men om et antal systemer, hvor betydningerne skifter fra
diskurs til diskurs

•

Disse diskursive mønstre vedligeholdes og forandres i diskursive praksisser

•

Vedligeholdelsen og forandringen af mønstrene skal derfor søges i de konkrete
kontekster, hvor sproget sættes i spil

(ibid. s. 21)

17

2.6. Sammenfatning af diskursanalyse som teori
Som vist ovenfor trækker poststrukturalistisk sprogfilosofi og socialkonstruktionisme
videnskabsteoretisk på samme epistemologiske grundvilkår. Dette videnskabsteoretiske syn er
også udgangspunktet for dette projekt.
Diskursteorien forklarer med denne grundlæggende erkendelse af verden historisk, kulturelt,
socialt og sprogligt, hvordan diskurser og social praksis manifesteres og forandres i sociale
samspil. Diskursanalysen bliver derfor en analyse af, hvad der i en bestemt social
sammenhæng kan italesættes meningsfuldt, og hvordan dette aktivt er med til at vedligeholde
og skabe forandring (ibid.).

Kapitel 3 Metode
3.1. Præsentation af projektets metode
Med sprogets rolle i konstruktion af en meningsfuld virkelighed og de konstruerede
sandheder, vi indretter vores sociale verden efter, bliver det relevant at foretage
diskursanalyse af tekster, der forudsætter social praksis i forhold til ældre ægtefæller. Det
empiriske materiale består af udvalgt tekst fra Lov om Social Service (kaldet Serviceloven),
der eksplicit omhandler lovens formål og ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende
(Servicelovens § 72 2004) og desuden af udvalgt teoretisk litteratur fra sygeplejerske uddannelsen som en af hovedprofessionerne i ældreområdet. Denne faggruppe har
overvejende indflydelse på visitationsafgørelser, fordi flest visitatorer er sygeplejersker
(Hansen og Vedung 2005). Begrundelsen er endvidere, at faglige paradigmer og forforståelser, formidlet igennem uddannelsesperioden, har til formål at skabe og forme den
professionelle viden, der uomgængeligt er den enkelte professionelles kontekst i arbejdet med
bl.a. svækkede ældre og deres ægtefæller. Dette må forstås som selve formålet med faglig
uddannelse. Desuden foretages analyse af kommunale målsætninger og kvalitetsstandarder,
der udtrykker kommuners politiske beslutninger om ydelser og serviceniveau. Endelig
foretages analyse af konkrete visitationsafgørelser. Disse afgørelser har til hensigt at beskrive
konkrete, individuelle behov og tildelte ydelser. Som sådan implementerer de overordnede
politiske målsætninger, kommuners serviceniveau, faglige vurderinger og tildelte ydelser i en
beskrivelse af den intenderede sociale praksis. Analysemodellen skal ikke forstås hierarkisk,
men jf. teoriens implikationer, som et dialektisk samspil imellem diskursiv praksis og de
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diskursivt konstruerede sandheder, efter hvilke sociale praksis udspiller sig, her i konkrete
visitationer til kommunale ydelser. Projektets metode illustreres ved følgende model:
Lovgivning

Kommunale
Målsætninger

Vejledning

Kvalitetsstandarder
Diskursiv praksis

Diskursiv praksis

Visitationsafgørelser
Social praksis

Uddannelsesteori
Diskursiv praksis

Figur 1: Projektets analysemodel

3.2. Kritisk diskursanalyse
Jeg har valgt at anvende kritisk diskursanalyse, som er udviklet af Norman Fairclough. Den
betragtes iflg. Jørgensen og Philips (1999) som en særdeles anvendelig model til analyse af
diskurs som social praksis, hvilket er analysens anliggende, idet projektets diskursive
analysefelt er tekstmateriale, der viser hen til social praksis. Faircloughs model er en
tekstorienteret diskursanalyse, med henblik på empirisk forskning af sprogbrug i hverdagens
sociale interaktion.
Fairclough finder, at diskurser bidrager til at konstruere sociale identiteter, sociale relationer
og videns- og betydningssystemer. Han opfatter diskurser som ustabile og i løbende
forandring i deres kontakt med andre diskurser, og det er undersøgelse af denne forandring,
der er Faircloughs hovedinteresse. (Fairclough 1993). Fairclough opererer, ud over de
ovenstående, med et sæt begreber, der præsenteres, efterhånden som de forekommer, i næste
afsnit om hans tredimensionelle model.
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3.3. Faircloughs tredimensionelle model
Overordnet er udgangspunktet for diskursanalyse, at enhver sprogbrug er en kommunikativ
begivenhed. Den kommunikative begivenhed foregår indenfor en given diskursorden, der
defineres som summen af de genrer og diskurser, der er tilgængelige indenfor en social
institution eller et socialt domæne.(Jørgensen og Philips 1999). Ligesom diskurser påvirker og
forandrer hinanden igennem interdiskursivitet, vil også diskursordener konstituere og forandre
hinanden igennem interdiskursivitet på tværs af diskursordener. Som eksempel på dette er den
kommunale hjemmepleje velegnet. Indenfor de sidste ca.10 år har den ændret sig fra at være
et rent kommunalt anliggende til at være præget af markedskræfter og den generelle
liberalisering med private aktører. Dette har indflydelse på, hvad der meningsfuldt kan
italesættes inden for hjemmeplejens diskursorden om fx modtageren af pleje og omsorg.
Denne var tidligere klient eller borger, men betragtes nu mere i kunde- eller
forbrugerperspektiv, som forbruger af service og ydelser. Der er altså føjet elementer fra
markedets diskursorden til hjemmeplejens diskursorden, der på den måde er forandret. Den
trækker nu fx på en reklame- og konkurrencediskurs og anvender reklame som genre, hvilket
tidligere var helt utænkeligt.
Faircloughs model for kritisk diskursanalyse ser på brugen af sproget som en kommunikativ
begivenhed med tre dimensioner: tekst, diskursiv praksis og social praksis, og på den
baggrund har han udviklet følgende tredimensionelle analysemodel (ibid.):

Social praksis

Diskursiv praksis
Tekst

Figur 2: Faircloughs tredimensionelle diskursanalysemodel
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3.3.1. Tekst
På dette niveau interesserer analytikeren sig for tekstanalyse, tekstens egenskaber, dvs. de
formelle lingvistiske træk, der konstruerer diskursen. Fairclough kalder det selv form-and
meaning-analysis for at understrege, at form og mening er gensidigt afhængige af hinanden
(Fairclough 1993). Faircloughs opfattelse er, at tekstens lingvistiske træk former og påvirker
diskursen, både i tilblivelsesfasen og i tekstmodtagerens fortolkning og vice versa. De
lingvistiske træk former aktivt sprogbrugen, og kommer således til at påvirke produktion og
fortolkning af diskurser igennem sin behandling af identitet, begivenheder eller sociale
relationer. Tekstanalyse bliver derfor en vigtig kilde til at underbygge diskursanalysen (ibid.).
Som tekstanalytisk redskab anvendes elementer fra Keld Gall Jørgensens, Stilistik, håndbog i
tekstanalyse (1996), der anviser metoder til grundlæggende stilistisk analyse. Der fokuseres
på to niveauer i teksten med inspiration fra den semiotiske tekstanalysemodel (Fiske 1990).
Det denotative niveau: overfladeniveauet – hvad er det, og hvad kan man umiddelbart se i
teksten – hvad er den konkrete almindelige betydning af udsagnet?
Det konnotative niveau: hvordan fremstilles budskabet – herunder form, sproglige og
stilistiske virkemidler? Hovedvægten lægges på forholdet til modalitet, om modalverbers
intentionalitet og dermed tekstforfatternes grad af affinitet til budskabet. Andre stilistiske
virkemidler inddrages, når det er relevant for at underbygge analysen fx substantiverede
verber, der nedtoner forfatterens personlige afsæt i forhold til teksten (ibid.).
3.3.2. Diskursiv praksis
På dette niveau beskæftiger analytikeren sig med teksters produktion og konsumption.
Analysen ser på, hvordan sproget anvendes ved at identificere diskurser og interdiskursivitet,
dvs. hvilke allerede eksisterende diskurser en tekst trækker på, og hvordan disse spiller
sammen ud fra den betragtning, at man altid trækker på allerede etablerede diskurser. På
samme måde skal analysen identificere, hvordan teksten fungerer intertekstuelt, altså hvilke
andre tekster, den evt. trækker på, og hvordan de spiller sammen. Endelig ser analysen på,
hvordan de anvendte diskurser konstituerer eller forandrer diskursordenen inden for det
sociale domæne og dermed på den hegemoniske kamp, der dækker over den altid pågående
kamp om ”sandheden”, der således konstitueres og forandres diskursivt. Derfor er analyse af
diskursiv praksis også den dimension i analysemodellen, der forbinder tekst og social praksis,
idet diskurser afspejler, former og forandrer social praksis (Jørgensen og Philips 1999), jf.
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afsnit 3.3. om hjemmeplejens udvikling. Diskursiv praksis og social praksis indgår således i et
indbyrdes dialektisk forhold. Faircloughs syn på intertekstualitet og interdiskursivitet gør
modellen velegnet til formålet med projektets diskursanalyse ved at levere det syn på
anvendelsen af kritisk diskursanalyse, der er formålet med projektet og beskrevet i afsnit 1.7.
Fairclough ser det som essentielt at undersøge den diskursive praksis med henblik på at
afdække diskursens rolle i at vedligeholde ulige magtforhold i samfundet. Heri ligger det
kritiske i modellen. Hans mål er at skabe social forandring eller mere lige magtforhold (ibid.).
I Critical Language Awareness (Fairclough 1992), om en kritisk tilgang til uddannelse og
undervisning indenfor sprogvidenskab, siger han om den kritiske tilgang:
(…)given that power relations work increasingly at an implicit level through language, and
given that language practices are increasingly targets for intervention and control, a critical
awareness of language is a prerequisite for effective citizenship, and a democratic
entitlement.

(Fairclough 1992, s. 12)

Fairclough forklarer diskurs som værende i et dialektisk forhold til samfundet. Diskurs har på
én gang effekt på og skabes af samfundet, og dermed er en kritisk tilgang til sproget i
Faircloughs optik et vigtigt demokratisk element (ibid.).
3.3.3. Social praksis
På dette niveau analyseres, hvordan tekst og diskursiv praksis former og formes af den sociale
praksis, som er det egentlige formål med diskursanalysen: hvilke konsekvenser har diskursiv
praksis for sociale strukturer, for den bredere sociale praksis, politisk og ideologisk? Ideologi
er i Faircloughs optik indlejret i diskursiv praksis og han ser ideologi som en praksis, der
opererer i betydningsproduktions – processer i hverdagen, hvorigennem betydning
mobiliseres for at opretholde magtrelationer (Jørgensen og Philips s. 86). Betydning skabes i
fortolkningsprocesser og får konsekvenser for sociale praksis, som i projektet er
hjemmeplejens visitation, jf. problemformulering, afsnit 1.6.
Analyse af den sociale praksis implicerer anvendelse af sociologisk teori. Afdækning af den
sociologiske kontekst fungerer som ramme for den kommunikative begivenhed og som
grundlag for at vurdere diskursiv praksis’ dialektiske samspil med og indflydelse på social
praksis. Fairclough angiver ikke en bestemt metodik for dette analyseniveau. Analytikeren
bestemmer sit teoretiske afsæt på baggrund af relevans i forhold til analysens formål (ibid.).
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Projektets analyse af social praksis inddrager sociologisk teori om liberalisering,
markedsgørelse og magtforhold i mødet mellem borger og system. Den anvendte litteratur er,
Det magtfulde møde mellem system og menneske (Järvinen et al.2005), hvori danske
sociologer præsenterer studier af magtforholdet og magtens udtryk i mødet mellem
socialarbejder og borger. Desuden inddrages, McDonaldiseringen af samfundet (Ritzer 1996),
der beskæftiger sig med konsekvenserne af den igangværende effektivisering og
standardisering af samfundet og Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde(Høilund og
Juul 2005), der med et juridisk og etisk perspektiv bl.a. diskuterer socialarbejderes
dømmekraft i mødet med borgeren og konsekvenser for borgernes retssikkerhed i socialt
arbejde.
Kort sammenfattende kan man betragte Faircloughs tredimensionelle model som en kritisk
tilgang til analyse af politiske og sociale konsekvenser af en kompleks kommunikativ
begivenhed(Fairclough 1993).

3.4. Udvalg af empiri
3.4.1. National lovgivning
Den overordnede nationale lovgivning danner rammen for kommunernes sociale praksis.
Derfor analyseres først de paragraffer med tilhørende vejledning, der eksplicit beskæftiger sig
med omsorgsgivere i hjemmet. Det drejer sig om, Serviceloven, § 72, om kommunernes tilbud
om afløsning og aflastning til bl.a. ægtefælle eller nære pårørende og Socialministeriets
vejledning 59 af 6./3., 1998, om sociale tilbud til ældre m.fl., afsnit 5.2 om afløsning og
aflastning efter § 72. De nævnte paragraffer skal ses på baggrund af lovens overordnede
formål, § 1, og formål i forhold til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer, § 67. Disse inddrages derfor også i analysen. Ovenstående tekster
er hentet i Jurainformations lovbøger (2004a).(Se teksterne, bilag 2).
3.4.2. Kommunale standarder og ydelser
Til analyse af social praksis på det kommunale niveau anvendes materiale fra Kerteminde
Kommune, som er min bopælskommune, fordi den, med sine 11.000 indbyggere, gør det
muligt at overskue undersøgelsesfeltet og få overblik over praksis. Kommunen har velvilligt
stillet materiale til rådighed udover det, der er hentet på hjemmesiden (Kerteminde
Kommunes hjemmeside, 2006).
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Analysen omfatter kommunens Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte, omsorg og
pleje. Den beskriver formål, kvalitetsmål og ydelser til brugere (som modtagere af hjælp
benævnes) og medtager nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne (kvalitetsstandardens, s. 3, bilag 3). Desuden analyseres Kvalitetsstandard for
aflastningstilbud i Kerteminde Kommune, der beskriver aflastningstilbud efter servicelovens §
72 (bilag 4). Desuden analyseres kommunens særskilte Serviceinformation vedrørende
demens, som beskriver overordnede målsætning på demensområdet, særlige tilbud til demente
og indeholder et afsnit om tilbud til pårørende til demente (bilag 5).
Der findes ikke overordnede ældrepolitiske målsætninger i Kerteminde Kommune.
3.4.3. Uddannelsesteori
Teoretisk materiale fra sygeplejerskeuddannelsen er hentet i Fyns Amts CVSU for at udføre
analysen indenfor det amt, der omfatter Kerteminde Kommune. Studieordning for
sygeplejerskeuddannelsen (2004) anvender konsekvent begrebet pårørende uden nærmere
definition. Udvælgelseskriterier for teksterne er, at de hhv. italesætter sygeplejerskers arbejde
i hjemmeplejen, og at de indeholder et pårørendeperspektiv. Studieordningen beskriver
detaljeret pensum for de respektive syv semestre. Valget af tekster i det omfattende pensum
må betragtes som et analysestrategisk nedslag i noget, der stikker op og markerer en
forskel(…) (Andersen, 1999, s. 185).
Efter en overordnet gennemgang, har jeg valgt at foretage analytisk nedslag i pensum fra
fjerde og femte semester, der betragtes som et samlet forløb, og fra sjette semester
(studieordningen 2004). Der er anført i alt 54 kilder, hvoraf fem omhandler forhold
vedrørende hjemmeplejen, og to medtager pårørendeperspektivet. Analysetekster svarende til
udvælgelseskriterierne er Hverdagen som pårørende til hjemmeboende pasienter med
langkommen uhelbredelig sykdom (Sand 2002) og Rehabiliterende sygepleje til mennesker
med apopleksi (Bennedsgaard og Thomsen 2002). Teksterne begrænses til disse to, der
eksplicit omhandler primær sundhedssektor og må forstås som repræsenterende det
sygeplejefaglige paradigmes holdninger og værdier, fordi de er udvalgt som pensum i
uddannelsen.
3.4.4. Visitationsafgørelser
Til analyse af social praksis i kommunale visitationer har Kerteminde Kommune venligt
stillet 19 anonymiserede visitationsafgørelser til rådighed. Inklusionskriterierne for
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afgørelserne er samboende par i eget hjem, hvor en svækket hjælpes i dagligdagen af fællen,
og hvor den nedre aldersgrænse er 65+årige (jf. afsnit 1.6). Alle afgørelser omhandler
ægtepar, hvorfor betegnelsen omsorgsgivende ægtefælle kan anvendes entydigt. Afgørelserne
fordeler sig med hhv. 12 kvinder og syv mænd. Afgørelserne er udvalgt på baggrund af
ovenstående inklusionskriterier fra hele året 2005, hvor Kerteminde kommune i alt har
foretaget 275 nye visitationer og 746 revisitationer3.
3.5. Sammenfatning af projektets metode
Med anvendelse af Norman Faircloughs tredimensionelle model til kritisk diskursanalyse
foretages analyse af diskurser om omsorgsgivende ægtefæller i følgende:
•

Tekster fra Serviceloven og tilhørende afsnit i vejledningen, der omhandler det retlige
grundlag for kommuners tilgang til ægtefæller, der passer en svækket person hjemme.

•

Kerteminde Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende praktisk og personlig hjælp og
aflastningstilbud og Serviceinformation vedrørende demens.

•

Udvalgte teoretiske tekster fra sygeplejerskeuddannelse ved CVSU, Fyns Amt.

Analysen af diskursiv praksis kobles til konsekvenserne for sociale praksis igennem analyse
af 19 visitationsafgørelser fra Kerteminde Kommune. Social praksis analyseres med
inddragelse af sociologisk teori om postmodernitet, markedsgørelse og magtforhold.
Analyserne gennemføres i den rækkefølge, Jørgensen og Philips (1999) angiver: Ved først at
sætte rammen ved definition af den diskursorden, teksten indgår i. Derefter analyseres
diskursiv praksis, idet tekstanalysen implementeres løbende, hvor det forekommer logisk for
at underbygge analysen. Endelig analyseres social praksis med afsæt i analyserne af diskursiv
praksis og sociologisk teori.

3

Oplysning fra Kerteminde Kommunes Visitationskontor evt. dato.
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Kapitel 4 Analyse af diskursiv praksis
4.1. Serviceloven
Serviceloven er en rammelov med overordnede retningslinjer for de sociale områder,
kommuner udfylder med ydelser og tilbud. Serviceloven trådte i kraft 1. juli 1998 og erstatter
Lov om social bistand fra 1976. Serviceloven uddybes i vejledninger, der udsendes fra
Socialministeriet i kølvandet på ny eller ændret lovgivning (Jurainformations lovbøger,
2004a). Særskilte vejledninger uddyber de forskellige indsatsområder. Vejledning om sociale
tilbud til ældre m.fl. dækker som nævnt de udvalgte lovtekster.

4.1.1. Diskursorden: Serviceloven
Folketinget er som landets lovgivende forsamling det sociale domæne, hvor Serviceloven er
blevet til. Folketingets beslutningsprocesser og vedtagelser danner en både konstituerende og
foranderlig diskursorden, jf. Fairclough (afsnit 3.3) med et mangfoldigt, omfattende
centraladministrativt apparat, valgte politikere fra partier med divergerende opfattelser af
sandhed (i socialkonstruktionistisk betydning), lobbyister, ekspertudvalg og øvrige
interessenter i samfundet. Folketinget har bl.a. igennem Lov om kommunernes styrelse,
Forvaltningslov og Lov om restsikkerhed og administration på det sociale område
(Jurainformations Lovbøger 2004b) fastsat de juridiske rammer og betingelser for kommuners
praksis i forhold til borgerne og har samtidig angivet juridiske rettigheder og betingelser for
den enkelte borger. Folketingets beslutninger kommunikeres til kommuner og samfundet i
øvrigt igennem lovtekster, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og skrivelser, der som
sådan udgør deres egen juridiske genre. De udvalgte lov - og vejledningstekster repræsenterer
således den genre, der formulerer Folketingets hovedformål, at lovgive og kommunikere dette
til omverdenen. Folketingets diskursorden består af de diskurser og genrer, der er til rådighed
for dette formål.

4.1.2. Servicelovens formål
Serviceloven indledes med artikulering af en række overordnede formål. Her hedder det i § 1,
stk. 3, Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
Formuleringen fastslår en helt grundlæggende diskurs om det demokratiske retssamfund og
individets autonomi, forstået sådan, at den enkelte er ansvarlig for sig selv og sine handlinger
som grundlag for den personlige frihed. Sideløbende impliceres diskursen om familien som

26

det bærende fællesskab, hvor familiens individer forpligtes på hinanden. Hvor langt denne
familieforpligtelse rækker, artikuleres ikke.
I Servicelovens § 67 anføres formålet med indsatsen for voksne med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Teksten trækker interdiskursivt på
diskurser om den danske velfærdsmodels (Sigvaldsen 2002) ved overordnet at forpligte det
offentlige til at hjælpe borgere med fysiske, psykiske eller sociale problemer.. Dermed
fastlægger loven borgernes retssikkerhed og inddrager samtidig de social- og sundhedsfaglige
domænes diskurser. Den anvender diskursen om borgeren som autonomt individ og dets
udviklingsmuligheder og livsudfoldelse, der kendetegner værdier og målsætninger i det
danske samfund og inddrager dermed en ”livskvalitetsdiskurs”, der ligeledes knytter an til
diskursen om velfærdssamfundet. Denne artikuleres markant i teksten, (…) helhedsorienteret
indsats med serviceydelser afpasset efter den enkeltes særlige behov(…). Teksten præciserer
desuden midler til fremme af dette, når den konkret anfører kontakt, tilbud om samvær,
aktivitet, behandling, omsorg og pleje, men præciserer ikke det konkrete indhold i ydelserne,
der således, efter lovens hensigt, er overgivet til kommunerne. Teksten inddrager desuden
diskursivt forebyggelsesbegrebet,(…) forbygge at problemerne for den enkelte forværres og
elementer fra den markedsdiskurs, der, som tidligere nævnt ( afsnit 3.3), har forandret
hjemmeplejens diskursorden og i loven kommer til udtryk igennem udtrykket servicetilbud,
om kommuners markedsgjorte forpligtelser til hjælp efter denne lov.
Tekstanalytisk er der denotativt tale om lovtekst opdelt med en overordnet tekst om lovens
målgruppe, og nedenfor i fire punkter er formålet specificeret. Der er kun to
informationstunge sætninger. De to sætninger definerer dels målgruppe, dels formål med den
kommunale indsats. Modaliteten i sætningerne er kategorisk og dermed er kommuners
forpligtelse indiskutabel, idet teksten anvender modalverberne skal og er i de to
hovedsætninger. Teksten lægger vægt på effekter og mål, der er anført i punkter og som
nævnt bundet sammen med formål af verbet er. Derfor ses en tæt sammenhæng imellem
lovens formål og mål, men uden at denne forholder sig konkret til handlinger eller processer,
understreget af nominaliseringer som livsudfoldelse og udviklingsmuligheder, der medvirker
til at usynliggøre processer og handlinger. Dette er helt i tråd med lovens intension om at
danne legitim ramme om kommuners konkrete indsatser. Med artikulering af muligheder for
livsudfoldelse, nemlig (…) kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
for den enkelte(…) yde en helhedsorienteret indsats (…) har Folketinget markeret et valg,
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baseret på en demokratisk beslutningsproces, der underbygger diskursen om det danske
velfærdssamfund.
Teksten konstruerer således borgere med fysiske, psykiske og særlige sociale problemer med
social identitet som objekter for de mål og effekter, kommunen som aktivt handlende retter
sine serviceydelser imod, for at forebygge problemer og skabe livskvalitet.
Sammenfattende italesætter de to formålsparagraffer borgernes retssikkerhed og forpligtelser
overfor sig selv og sin familie og kommuners forpligtelser til at skabe mulighedsbetingelser
for borgere med de anførte problemer i overensstemmelse med værdierne i den danske
velfærdsmodel. Midlerne er servicetilbud, der skal forebygge problemer og forbedre
livsudfoldelse og udviklingsmuligheder, og borgere er italesat som forbrugere af kommuners
servicetilbud.
Da loven trådte i kraft, var forebyggelse og serviceydelser nye diskurser, inddraget som
udtryk for Folketingets beslutning om forandring af social praksis i kommunerne, kongruent
med den generelle liberalisering af samfundet og fokus på større individuel frihed,
valgmuligheder, selvbestemmelse og indflydelse på egne forhold. Man kan sige, at især
diskurserne om service og ydelser er slået igennem i kommunerne. Derfor er teksten udtryk
for forandring i forhold til den gamle bistandslov, jf. Faircloughs forståelse af høj grad af
interdiskursivitet som udtryk for forandring (Jørgensen og Philips 1999).

4.1.3. Servicelovens, § 72 og Vejledning, afsnit 5.2 om afløsning og aflastning
Denotativt formulerer denne lovtekst kort og præcist indholdet: Kommunen sørger for tilbud
om afløsning eller aflastning til ægtefælle(…), der passer en person med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne. § 72 er således specifikt målrettet projektets genstandsfelt, ægtefæller.
Gennem forpligtende modalitet, (…)sørger for(…) reartikuleres retssikkerhedsdiskursen for
målgruppen og kommuner forpligtes på ydelserne, afløsning eller aflastning. Teksten har
dermed afsæt i den belastningsdiskurs, som omsorgsforskningen indikerer, men uden at dette
er formuleret eksplicit.
Det tekstanalytiske argument herfor findes ved at betragte afløsning og aflastning gennem
deres modsætninger. I teksten anvendes verbet at passe, der sammen med afløsning udgør en
modsætningsfigur, fx i plejefaglig terminologi om at afløse en person, der er på vagt. Mere
indlysende er det at sammenstille modsætningsfiguren aflastning og belastning. Sidstnævnte
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understreges af vejledningens tekst, der eksplicit uddyber, at det kan være en stor belastning –
både fysisk og psykisk – at passe en plejekrævende person i hjemmet.
Vejledningens uddybende tekst, der argumenterer for kommuners forpligtelse til at sørge for
tilbud om afløsning eller aflastning, har verbet kan som omdrejningspunkt. Det kan være en
belastning, der kan tilbydes og det kan være en forudsætning for, at en person (…) kan blive i
hjemmet. Teksten peger dermed på mulige problemstillinger og faglige opmærksomheds punkter, der sprogligt konstruerer forholdet imellem ægtefællen og afløsning eller aflastning
ved en mindre grad af sikkerhed. Modalverbet kan indikerer desuden, at ægtefællen
konstrueres i en social magtrelation, hvor myndighedens tilladelse udløser afløsning eller
aflastning efter loven. Belastningsdiskursen reartikuleres derved, men er modereret i forhold
til lovens tekst. Magtdiskursen understreges ved formuleringen om , at ydelserne kan tilbydes
efter en konkret individuel vurdering af behovet, som udtryk for kommuners legitime ret og
pligt til at vurdere og give tilladelse til ydelser. Omfang og indhold i afløsning eller aflastning
defineres ikke i teksterne. Ubestemte nominaliseringer understreger lovens ærinde som
rammelov, der fastlægger effekter, men overlader konkretisering til kommunerne. Afløsning
og aflastning optræder sideordnede i teksterne og er føjet sammen med konjunktionen eller, et
lille ord, der får stor betydning for kommunens konkrete udmøntning af lovgivningen, som
analysen af kvalitetsstandarden for § 72 viser (afsnit 4.2.4.).
Vejledningen forekommer i øvrigt påfaldende i sin formulering, den form for hjælp kan være
en forudsætning for at en person(…) kan blive boende i hjemmet. Forebyggelsesdiskursen, der
her artikuleres, synes rettet mod den svækkede og kun underforstået mod den omsorgsgivende
ægtefælle. Den positive analyse af dette er myten om hjemmet, som det bedste sted at være og
dermed om den svækkedes livskvalitet. Tekstens formulering åbner imidlertid for en mere
kritisk analyse (i Faircloughs forståelse af kritisk, beskrevet i afsnit 3.3.2) ved at underforstå
en diskurs om ressourcer. Det er i kommunens interesse af økonomiske årsager, at flytning til
plejebolig som et dyrere alternativ undgås (Danmarks Statistiks hjemmeside 2006).
Ægtefællen italesættes således i det lys som en ressource, der hindrer den svækkedes flytning
til plejebolig.
Vejledningen beskriver endelig indikativt, at afløsning gives i hjemmet, men uden nærmere
definition, og at aflastning gives udenfor hjemmet. Teksten nævner eksplicit eksemplerne,
dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig som aflastningstilbud. Dermed
præciseres forskellen på afløsning og aflastning.

29

Sammenfattende italesættes ægtefæller i lovtekst og vejledning som måske-belastede, og
dermed eventuelle brugere, der kan få adgang til afløsning eller aflastning efter kommunens
vurdering og tilladelse, og de forstås implicit som en ressource, der gør det muligt for den
svækkede at blive i eget hjem.

4.1.4. Delkonklusion: Analyse af Serviceloven.
Lovtekster og vejledningen bestemmer samlet set borgernes retssikkerhed til ydelser efter
loven og de overordnede rammer for kommuners praksis i forhold til borgere med fysiske,
psykiske eller særlige sociale problemer og inddrager eksplicit i målgruppen de ægtefæller,
der passer en svækket ægtefælle hjemme. Serviceydelser, der tilbydes, skal forebygge
problemer og forbedre livsudfoldelse og udviklingsmuligheder for et liv efter værdier og
normer i den danske velfærdsmodel. Den diskursive praksis institutionaliserer tilbud om
afløsning eller aflastning som de konkrete ydelser, måske-belastede ægtefæller, der er
ressourceperson for en svækket ægtefælle, efter myndighedens vurdering kan få adgang til,
for at den svækkede kan blive i eget hjem. Diskursiv praksis konstruerer dermed borgeres og
myndighedens retsstilling og konstituerer betydningen af relationen imellem kommuners
myndighed og borgerne, der som ideologisk konsekvens bestemmer et asymmetrisk, i juridisk
forstand, formelt magtforhold. Således konstruerer lovgivningen diskursivt følgende:
•

En velfærdsdiskurs, om formålet med hjælpen som mulighed for et liv efter den danske
velfærdsmodels værdier

•

En myndighedsdiskurs, om kommuners legitime ret til at vurdere behov og tildele ydelser
efter kommunens politisk besluttede serviceniveau

•

En ressourcediskurs, om ægtefæller som betingelse for at den svækkede kan blive i
hjemmet længst muligt

•

En belastningsdiskurs, om de ægtefæller, der kan tilbydes afløsning eller aflastning, hvis
de er belastede

4.2. Kerteminde Kommunes kvalitetsstandarder og serviceinformation
4.2.1. Kerteminde Kommunes hjemmepleje
Den kommunale hjemmepleje udgør et sociale domæne i den kommunale administration og er
i Kerteminde Kommune organiseret som en afdeling i socialforvaltningen under navnet
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Ældre- og Serviceafdelingen. Kommunen tilrettelægger hjemmeplejens organisering, funktion
og serviceniveau på baggrund af gældende lovgivning, lokale forhold og lokalpolitiske
beslutninger.

4.2.2 Hjemmeplejens diskursorden
Kommunalpolitikere beslutter kommunens serviceniveau og formidler dette til borgere og
ansatte igennem kvalitetsstandarder, der redegør for indhold, omfang og udførelse af hjælp
efter Servicelovens § 71. Formålet er dels, at borgerne kan orientere sig om kommunens
serviceniveau, og dels at kvalitetsstandarden anvendes som grundlag for daglig social- og
sundhedsfaglig indsats overfor borgerne(Jurainformations Lovbøger 2004a). Hjemmeplejens
diskursordenen inkorporerer således meningsfuldt lovgivningsdiskurser, social- og
sundhedsfaglige diskurser samt lokalpolitiske diskurser. Kvalitetsstandarder er én af mange
genrer, anvendt indenfor hjemmeplejens diskursorden. I vejledningen til lovgivningen om
kvalitetsstandarder vægtes kvalitetsstandardens funktion som grundlag for
myndighedsopgaven, som væsentligt for opretholdelse af politisk vedtaget kvalitet i konkrete
ydelser og som politisk styreredskab. Kvalitetsstandarden skal derfor indeholde politiske
målsætninger og konkrete mål og planer for, hvordan disse føres ud i livet (ibid.).
Kvalitetsstandarden tillægges altså afgørende betydning for borgere, myndighedsfunktion,
leverandører af serviceydelser og kommunalpolitikere. Kvalitetsstandard som begreb må i sig
selv betragtes som en diskursiv konstruktion med afsæt i politiske og økonomiske krav om
stram ressourcestyring, ensartethed i afgørelser og forenkling af procedurer, altså i en servicemanagementdiskurs, og har, som sådan, været udsat for kritik, bl.a. for at producere
uhensigtsmæssig regel- og detailstyring og derfor at være uforenelig med værdierne,
fleksibilitet, omsorg og nærvær som plejens kerneområde (Andersen 2002). I analyse af den
sociale praksis diskuteres kvalitetsstandarder og deres indflydelse på visitationen yderligere
(afsnit 5.3.).

4.2.3. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte, omsorg og pleje
Tekstanalysen afgrænses til de dele af kvalitetsstandarden , der eksplicit vedrører
pårørendeperspektivet. Denotativt svarer teksten til lovgivningens formelle krav til
kvalitetsstandarder ved at beskrive kommunens formål med hjælpen, (…) give borgeren et
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tilbud om tryghed og kvalitet på en sådan måde, at borgeren altid er i centrum, og at redegøre
mere detaljeret for kommunens tilbud efter § 71. Under formålet artikulerer teksten, hvordan
dette opnås igennem (…) en bred vifte af tilbud, og det værdisæt, hjælpen hviler på. Pårørende
omtales dels i det beskrevne formål, dels i afsnittet om ansøgning om hjemmehjælp og
endvidere kort under en detaljeret redegørelse for kommunens hjælp til nødvendige praktiske
opgaver. Endelig indeholder teksten et enkelt afsnit om afløsning til ægtefælle, hvilket er
iøjnefaldende, fordi tilbud om afløsning, som nævnt ovenfor, gives efter § 72, men teksten
refererer ikke til eller indeholder denne paragraf.
Teksten trækker manifest på Servicelovens diskurs i sin reproduktion af lovens § 71 som
grundlaget for kvalitetsstandarden. I to afsnit om formål og ansøgning impliceres pårørende i
en familiediskurs, idet de italesættes som samarbejdspartnere - ikke som målgruppe for
hjælpen - men i kraft af pårørenderelationen til brugeren. Kommunen vil yde hjælp, der hviler
på størst muligt samarbejde med den enkelte bruger og dennes pårørende. Den stilistiske
anvendelse af subjektet vi, der personificerer kommunen som agent, og verbet vil, konnoterer
til kommunens klare hensigt med at betragte brugeren i relation til pårørende og trækker
dermed på diskursen om familien som ressource og bærende fællesskab for
omsorgstrængende ældre, jf. afsnit 1.2. om forskning (Lewinter 2005, Haaning 2000) og
svarende til Servicelovens formål, som vist i afsnit 4.1.2. Desuden introduceres en diskurs om
ligeværdighed ved eksplicit at ville et samarbejde, også med pårørende, der hermed tillægges
en betydningsfuld rolle i samspillet med brugeren og med hjælpere. Samarbejde konnoterer til
gensidighed og dermed italesættes mødet med pårørende i en forventning om samspil og
samarbejde. Samarbejdsdiskursen nedtoner eller reducerer den formelle magtdistance imellem
kommunens ansatte og bruger / pårørende. Diskursen om kommunen som myndighed
manifesteres i formuleringen under afsnittet, Ansøgning. Her brydes teksten stilistisk, idet
kommunens myndighed de-personificeres i visitationsprocessen, idet visitationskontoret som
subjekt er handlende i visitationen og ikke visitatorerne. På den måde reetableres den
juridiske diskurs’ formelle magtrelation imellem myndighed og bruger / pårørende.
De to afsnit italesætter således pårørende som ligeværdige samarbejdspartnere i en
konstruktion af familien som bærende socialt netværk for den svækkede og med pårørende
som kommunens samarbejdspartnere i forhold til brugere, visiteret til hjælp.
Afløsning til ægtefælle er overskrift for et korte afsnit, Nære pårørende, der passer en person
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for tilbud om afløsning i hjemmet
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efter individuel aftale. Teksten er denotativt en lettere omskrevet udgave af servicelovens §
72, men refererer ikke til denne lovhjemmel og uddyber ikke muligheden for tilbuddet
yderligere. Overskriften og brødteksten divergerer i forhold til målgruppen med ægtefæller i
overskriften og nære pårørende i brødteksten og giver således det indtryk, at de er
synonymer. Det har ikke umiddelbart betydning for målgruppen, ægtefæller, der uden besvær
kan forstå sig som nære pårørende, men kritisk analyseret kan det have betydning for andre
pårørende, der passer en svækket person i hjemmet. Formuleringen rejser sprogligt tvivl om
den præcise målgruppe. (Kun en konsumptionsanalyse hos brugere vil dog kunne
dokumentere denne antagelses validitet i praksis). Konnotativt slører teksten desuden billedet
af borgerens retsstilling og kommunens myndighedsforpligtelse ved at konstruere sætningen
med minimal affinitet, har mulighed for tilbud om afløsning i hjemmet efter individuel aftale
og ved at undlade henvisning til § 72. Teksten efterlader indtryk af et vanskeligt tilgængeligt
tilbud, understreget af kommunens usynlighed som agent og ved samtidig at have borgeren
som objekt i ubestemt form. Den øvrige tekst opererer overvejende med enten kommunen, vi,
eller brugeren, De, som personificeret subjekt. Aftalebegrebet signalerer den tidligere
introducerede ligeværdsdiskurs og forekommer paradoksalt i forhold til ovenstående analyse
og i forhold til myndighedsforpligtelsen til at vurdere behovet. Servicelovens
belastningsdiskurs reproduceres kun svagt, idet tilbuddet præsenteres uden uddybning og
fjernet fra den oprindelige sammenhæng.
En forsigtig konklusion på analyse af dette korte udsnit er, at omsorgsgivende ægtefæller har
usikker adgang til at kunne aftale afløsning i hjemmet, og at tilbuddet ikke er hjemlet i
lovgivningen eller i bedste fald er impliceret i § 71. Dette underbygges af kvalitetsstandarden
for § 72, der eksplicit omhandler aflastning og ikke afløsning.
Analyse denne kvalitetsstandard afsluttes teksten, Hvis De har en rask ægtefælle eller voksne
børn i hjemmet, kan De kun undtagelsesvis få praktisk hjælp, der findes i standardens
uddybning af hjælpen til praktiske opgaver.
Teksten reproducerer servicelovens diskurs om familien som forpligtende fællesskab.
Samtidig placeres ægtefæller i en diskursiv formation med afsæt i et patogenetisk4 perspektiv,
illustreret ved aksen syg – rask.. Teksten implementerer dermed ikke værdien nævnt under
4

, Patogenese omhandler sygdommes opståen og helbredelse, ved salutogenese forstås ideen om, hvordan
mennesker forbliver sunde (Jensen og Johnsen 2000).
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formålet, (…) så den enkelte bruger bevarer sundhed og livskvalitet, der trækker på en
diskurs med afsæt i et salutogenetisk perspektiv, illustreret ved aksen sundhed – ikke
sundhed. Teksten trækker således ikke på sundhedsfremme- eller forebyggelsesdiskurser, og
belastningsdiskursen er ligeledes fraværende i forhold til ægtefæller, der angiveligt vurderes
på helbredstilstand i medicinsk forstand.
Sammenfattende tillægger kvalitetsstandarden eksplicit pårørende værdi som brugerens
bærende netværk og har som intention at samarbejde ligeværdigt med disse uden eksplicit at
tillægge relationen mellem brugere og pårørende anden betydning. Kommunens
myndighedsforpligtelse reproduceres og manifesteres i et asymmetrisk formelt magtforhold i
relation til bruger og pårørende. Tilbud om afløsning til ægtefæller kan muligvis forekomme,
men på ukendte kriterier og et usikkert aftalegrundlag. Endelig er praktisk hjælp til brugeres
ægtefæller forbeholdt de syge med ukendte undtagelser.

4.2.4. Kvalitetsstandard for aflastning efter § 72
Kerteminde Kommune har udarbejdet kvalitetsstandard for § 72, selvom det ikke er et
lovkrav. Anvendelsen svarer til de lovbestemte kvalitetsstandarder.
Kvalitetsstandarden præsenterer som indledning Servicelovens § 72 i sin fulde ordlyd.
Teksten indikerer dermed, at kvalitetsstandarden trækker direkte på lovens diskurs og er
kommunens intenderede praksis for § 72. Dette modsiges delvist af tekstens eksplicitte
formulering i afsnittet under lovteksten om, at kvalitetsstandarden udelukkende omhandler
aflastning. Konjunktionen eller i lovens tekst får, som tidligere omtalt (afsnit 4.1.3.), således
betydning for diskursiv praksis, idet kommunen angiveligt har valgt at formulere tilbud efter §
72 udelukkende som aflastning, understreget af den ovenfor omtalte korte og upræcise
italesættelse af tilbuddet om afløsning. (Lidt kuriøst er det omtalte eller i lovteksten her
gengivet som et og).
Denotativt er kvalitetsstandarden opbygget efter samme skabelon, som den ovenfor
beskrevne. Kvalitetsstandarden beskriver kommunens intenderede praksis med beskrevet
formål og målgruppe og en række konkrete og praktiske informationer til brugere af
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aflastningsophold. Analysen afgrænses til formål og målgruppe som relevant for projektets
problemstilling.
Formålet beskriver aflastning som, et midlertidigt ophold, hvor vi – i samarbejde med
borgeren og eventuelle pårørende – yder hjælp afpasset efter den enkeltes behov for at sikre
en tilstrækkelig personlig pleje / behandling.
Formålet forventes både intertekstuelt og interdiskursivt at trække på § 72, men diskursen om
ægtefællers og nære pårørendes mulige belastning, og dermed behov for tilbud om aflastning,
er usynlig. I stedet trækker teksten på en personlig pleje -diskurs (svarende til § 71), idet
formålet angiveligt ikke har afsæt i ægtefællers behov, men er at tilbyde midlertidigt ophold i
plejebolig, udløst af den svækkedes behov. Familie- og samarbejdsdiskurserne fra
ovenstående kvalitetsstandard reartikuleres i forhold til eventuelle pårørende, der figurerer
som samarbejdspartnere og ikke som målgruppe for aflastningstilbuddet, understreget af
netop formuleringen eventuelle pårørende. Aflastning efter lovgivningens § 72 forudsætter
pårørende. Pårørendes omsorg for en svækket person i hjemmet er altså ikke betingelsen for
aflastningstilbud, og kohærensen til § 72 brydes hermed helt. Teksten trækker i stedet på en
pleje- og omsorgsdiskurs og drejer konstruktionen af aflastningsdiskursen imod den
svækkedes perspektiv. Kommunen fremtræder personificeret som, vi yder i formålets
formulering om samarbejde og trækker dermed, som i ovenstående analyse, på diskursen om
det ligeværdige samarbejde. Kommunen forbinder sig i øvrigt med lav affinitet til teksten, der
konnoterer til juridisk sprogbrug med en upersonlig tilgang til borgere i ubestemt form og
aflastning og ophold som sætningernes subjekt. De ideologiske konsekvenser er, at teksten
interdiskursivt og dominerende trækker på kommunens formelle magtposition som
myndighed og kommunens politiske beslutninger om serviceniveau.
Målgruppen defineres i prioriteret rækkefølge i fire punkter, efter hvilke aflastningstilbud kan
tilbydes. Her reetableres intertekstualiteten til § 72 i den sidste prioritet, hvor borgere, hvor
familien skal aflastes i en periode figurerer som sidste prioritet.
Aflastning synes dermed primært at fremtræde som en institutionaliseret betegnelse for
midlertidigt ophold i plejebolig, baseret på svækkede borgeres forskellige behov, og at
prioritere rehabilitering, hospicefunktion og pleje forud for aflastning af ægtefæller eller nære
pårørende. Aflastningsbegrebet ses således diskursivt forandret i forhold til betydningen,
artikuleret i § 72.
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Kvalitetsstandarden fremtræder sammenfattende som et tilbud med afsæt i andre diskurser
end den lovtekst, den overordnet trækker på. Aflastning er primært institutionaliseret som
begreb for midlertidigt ophold for borgere med personlige plejebehov. Ægtefæller eller nære
pårørende prioriteres sidst til kommunens aflastningstilbud, og kvalitetsstandardens
italesættelse af omsorgsgivende ægtefæller og nære pårørende indikerer ringe mulighed for
aflastning af disse. For demensområdet er der imidlertid andre forhold gældende, som
analysen af serviceinformationen om dette nedenfor vil åbenbare.
4.2.5. Kerteminde Kommunes Serviceinformation om demens.
Serviceinformationen om demens er kommunens eneste specifikke information om et bestemt
sygdomskompleks og samtidig den eneste, der benævnes, Serviceinformation. Demens
omfattes i denne af en særskilt overordnet målsætning. Demenssygdomme indtager således en
særstatus med rod i diskursen om sygdommenes alvorlige konsekvenser for hverdagslivet.
Offentligheden omfatter tilsvarende demens med særlig opmærksomhed. Folketinget har
gennem de sidste godt 10 år øremærket betydelige midler til demensområdet både til
Forsknings- og udviklingsprojekter, fx DAISY- projektet. (Hukommelsesklinikkens
hjemmeside 2006). Landets kommunalpolitikere har ikke kunnet undgå at forholde sig
politisk til demensproblematikken, og mange kommuner har formuleret en demenspolitik6.
Der er gennemført stort anlagte informationskampagner (senest i 2004) om demens, og
medierne holder sig ikke tilbage med kritik af og krav til kommunerne om forbedret indsats,
når fx en demensramt ulykkeligvis, men sjældent, savnes eller findes omkommet.
Alzheimerforeningen er landsdækkende udbygget med lokalafdelinger og frivillige tilbud om
rådgivning og støtte til demensramte og pårørende. (Alzheimerforeningens hjemmeside
2006). Demensproblematikken udgør således sin egen diskursorden, hvor Kerteminde
Kommunes serviceinformation ses som en konsekvens heraf.
Denotativt gengiver serviceinformationen lovgrundlaget for indsatsen (§ 71 og 72) og
præsenterer kommunens overordnede målsætningen og konkret tilbud, der skal efterleve
denne. Demens forklares kort, efterfulgt af afsnittene, Tilbud til pårørende til demente og
Hjælp og støtte til demente og deres pårørende, der analyseres som relevante for projektet.

6

Egen iagttagelse gennem uddannelse af mere end 300 demenskoordinatorer, ansat i en stor del af landets
kommuner.
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Desuden præsenteres andre særlige tilbud til demente, fx et særligt dagcenter.
Serviceinformationen afrunder med at redegøre for andre muligheder for hjælp og støtte med
henvisning til Alzheimerforeningens lokalgruppe og Rådgivnings- og kontaktcentret for
demensramte og pårørende i Odense. Kommunen markerer dermed sit samarbejde med
frivillige organisationer indenfor demensområdet. Serviceinformationen italesætter således
overbevisende en diskurs om demens som et område med særlige problemstillinger, der har
kommunens bevågenhed.
I det overordnede formål artikulerer teksten, at der skal være mulighed for aflastning. Med
henvisning til ovenstående analyse af kvalitetsstandarden for aflastning er det ikke
umiddelbart muligt at identificere, hvorvidt aflastningstilbuddet udløses af den demensramtes
eller den pårørendes behov.
Serviceinformationens korte oplysningstekst om demens afrundes med den kategoriske
konstatering, at demens får konsekvenser for pårørende. Kommunens høje affinitet til dette
budskab efterfølges af de tilbud til pårørende, der med lige så høj affinitet understreger
diskursen om de uafvendelige konsekvenser for pårørende og kommunens ønske om at styrke
støtten til disse igennem konkrete indsatser under overskriften, Tilbud til pårørende til
demente. Kommunen oplyser om demens, giver tilbud om pårørendegrupper og støtter den
lokale Alzheimerforening. Pårørende får øjensynligt denne service stillet til rådighed uden
visitation. Serviceinformationen divergerer dermed fra de ovennævnte kvalitetsstandarders
distancerende magtrelation imellem myndigheden og pårørende.
Afsnittet, Hjælp og Støtte til demente og deres pårørende artikulerer en række behov for
hjælp og støtte, demente og deres pårørende samlet set kan have. Verbet kan indikerer
behovene som muligheder, der ikke udelukker andre. Eksplicitte behov kan være praktisk og
personlig hjælp(…), råd og vejledning (…), hjælp til at varetage omsorgen (…), støtte til at
undgå isolation, den støtte(…) i at være sammen med andre med de samme problemer og
aflastning og derved få tid til sig selv. Teksten trækker dermed på diskursen om den
omsorgsgivende, belastede familie, der aldrig har fri - en genkendelig diskurs fra et væld af
faglige såvel som populære bøger og beretninger om pårørende til demensramte. Samtidig
italesættes familien som socialt fællesskab og de behov, der knytter sig til fællesskabet,
betragtes angiveligt som familiens og ikke kun individets. Også her markerer
serviceinformationen en forskel fra kvalitetsstandarderne, der primært artikulerer
familieperspektivet i samarbejdsdiskurser. For at afhjælpe de nævnte behov tilbyder
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kommunen, kategorisk formuleret, en række konkrete tilbud, bl.a. aflastning på plejecenter,
der således forekommer højt prioriteret i kraft af kategorisk modalitet, og synes selvfølgeligt
og indiskutabelt. Iøjnefaldende er intertekstualiteten til § 72, idet afløsning eksplicit angives,
men tilbuddet synes at være stærkt modificeret i forhold til den tidligere analyserede tekst om
afløsning (afsnit 4.2.3.) ved kursivering af i begrænset omfang og formuleringen mulighed for
tilbud (..) efter individuel vurdering og aftale. Alle tekstuelle sejl synes at være sat til, for at
familierne ikke får kategoriske forventninger til afløsningsmuligheden, der minimaliseres
væsentligt i formuleringen. Samlet set markerer serviceinformationen et brud med den øvrige
diskursive praksis ved at italesætte demensproblematikken med særstatus og pårørende som
særligt belastede med adgang til aflastningstilbud. Muligheden for afløsning i hjemmet synes
dog at være minimal. Hjælp og støtte gives med afsæt i familien som socialt fællesskab, fordi
demens har konsekvenser for familien.

4.2.6. Sammenfatning af analyse af kommunale kvalitetsstandarder og
serviceinformation
Kvalitetsstandarder er kommunens juridiske forpligtelse til at beskrive sit serviceniveau som
grundlag for hjemmeplejens sociale praksis og som information til borgere. Kommunen
italesætter primært eventuelle pårørende med identitet som brugernes netværk og kommunens
samarbejdspartnere, og relationen imellem pårørende og brugere er i øvrigt usynlig.
Ægtefællers adgang til aflastning prioriteres lavt, idet aflastning er institutionaliseret som den
svækkedes midlertidige ophold på plejecenter, primært udløst af den svækkedes pleje- eller
omsorgsbehov. Praktisk hjælp i hjemmet gives ikke, hvis pårørende er raske. Afløsning i
hjemmet italesættes uden en diskurs om ægtefællers belastning, præsenteres uden for sin
juridiske sammenhæng og er svagt og usikkert italesat med sløret juridisk beslutnings grundlag. Divergerende fra kvalitetsstandarderne ses serviceinformationen om demens at
omfatte pårørende med en identitet som integrerede i familiens sociale fællesskab, hvor
familien rammes af sygdom, når et medlem har demens. Pårørende forstås i et
belastningsperspektiv, der udløser en række særlige ydelser uden forudgående
myndighedsvurdering. Afløsning i hjemmet sløres dog i forhold til kvalitetsstandarderne og
fremtræder som en svært tilgængelig og begrænset ydelse.
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4.2.7. Delkonklusion: Kvalitetsstandarder og serviceinformation
Der kan således identificeres følgende diskurser i de kommunale kvalitetsstandarder og
serviceinformationen om demens:
•

En myndighedsdiskurs, om kommunens legale magt til at vurdere og tildele ydelser

•

En ressourcediskurs, hvor ægtefæller italesættes som den svækkedes netværk og
familiemedlem med et distanceret, ikke-belastet forhold til den svækkede. Praktisk hjælp
ydes ikke til raske ægtefæller.

•

En samarbejdsdiskurs, om evt. pårørende som kommunens samarbejdspartnere i plejen.

•

En belastningsdiskurs, om den svækkedes midlertidigt ophold på plejecentre, kaldet
aflastning. Familiens aflastningsbehov er lavt prioriteret.

En særlig demensdiskurs omfattende følgende:
•

En demens - familiediskurs, hvor ægtefæller til demensramte italesættes som del af en
socialt integreret familierelation, og hvor hele fællesskabet tilbydes særlig hjælp og
opmærksom. Til disse særligt belastede tilbyder kommunen hjælp og støtte for at reducere
belastningen.

•

En demens- belastningsdiskurs, hvor aflastning og støtte er målrettet pårørende til
demensramte.

I en foreløbig konklusion på analyse af kommunale tekster synes demensdiskursordenen
interdiskursivt at konstruere et sandhedsregime om demens og pårørende til demente som
vanskeligere stillede end ældre mennesker med andre sygdomme og deres ægtefæller /
pårørende. Hvilke konsekvenser dette har for den sociale praksis, anskueliggøres under
analysen i kapitel 5.

4.3. Analyse af sygeplejerskeuddannelsens teoretiske tekster
4.3.1. Diskursorden
Uddannelse af sygeplejersker har til hensigt at kvalificere studerende til selvstændig
handlekompetence med afsæt i fag–paradigmatiske og samfundsmæssige værdier og
befolkningens behov (Studieordningen 2004). Jf. uddannelsens pensumlister og beskrevne
praktikophold trækker denne på komplekse diskursive og sociale praksisser fra et stort antal
forskelligartede diskursordener og sociale domæner (ibid.). Det teoretiske uddannelsesforløb

39

ses som en idealisering af de faglige paradigmers værdier og metoder. Nedenstående analyse
af diskursiv praksis i tekster om pårørende præsenterer dermed, ideelt set, fagets intentioner
for kommende sygeplejerskers sociale praksis.

4.3.2. Sygeplejerskeuddannelsen
De valgte tekster analyseres enkeltvis og sammenfattes til en delkonklusion for diskursiv
praksis i sygeplejerskeuddannelsens teoretiske tilgang til ældre omsorgsgivende ægtefæller.
4.3.2.1. Rehabiliterende sygepleje til mennesker med apopleksi (Bennedsgaard og
Thomsen 2002)
Teksten er denotativt en teoretisk redegørelse for sygeplejehandlinger, metoder og værdier i et
rehabiliteringsforløb for personer med apopleksi i et forløb fra sygehusindlæggelse til
dagligliv i hjemmet. Teksten er opbygget med et teoriafsnit og efterfølgende underbygget af
et velbeskrevet praksiseksempel, omhandlende det ældre ægtepar, Mads, ramt af apopleksi og
hustruen, Signe. Teksten er skrevet på let forståeligt dansk med få faglige termer og opdeler i
teoriafsnittet indsatsen på forskellige dimensioner, hhv. en fysisk, en pædagogisk, en psyko social og en koordinerende dimension.
Forfatterne italesætter sygdom som familiens problem, og formulerer indsatsen rettet mod
familien samlet set og familiens individer hver for. I afsnittet, den pædagogiske dimension,
italesættes familien som en ligeværdig, aktiv samarbejdspartner. Indsatsen retter sig imod
patienten og familien sammen, understreget af konsekvent anvendelse af
sideordningskonjunktionen og imellem patient og familie. Mål for rehabiliteringen drøftes fx
med patienten og familien og indsatsen er centreret om støtte og vejledning m.m. til patienten
og familien, hvor verbet centreret konnoterer til familiens fællesskab som fokus for indsatsen.
Tekstuelt understreges dette af høj affinitet imellem sygeplejersken og hendes overvejelser og
handlinger rettet mod patient og familie ved anvendelsen af indikativ modalitet og
overvejende finitte verber i aktiv form, fx side 164, Sygeplejersken skal bidrage (…), Hendes
indsats er centreret(…) (s. 165). Afsnittet artikulerer desuden med eksempler sygeplejerskens
støtte til familien særskilt, begrundet i, at familien kan befinde sig i et vakuum, der metaforisk
anskueliggør familiens oplevelse af stress, sorg og krise. Teksten trækker dermed på
diskursen om familien som belastet og følelsesmæssigt ramt af patientens lidelse og indikerer
dennes behov for faglig intervention.
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Afsnittet, Den psyko-sociale dimension sætter fokus på sygeplejerskens indsats over for det
enkelte familiemedlem og familiemedlemmernes indbyrdes relationer og ressourcer.
Ægtefæller omtales eksplicit i forhold til deres oplevelse af og dagligdag med den svækkede
ægtefælle og belastningsdiskursen artikuleres som sygeplejerskens opmærksomhedsfelt,
udtrykt som passende pauser, ferie?, men med mindre sikker affinitet, idet den aktivt
handlende sygeplejerske erstattes af et ubestemt man. Endelig italesættes ægtefællen eller
andre i netværket som den eller de ressourcer, der kan styrke den apopleksiramte, og som
sådan har brug for både aflastning og dialog med sygeplejersken om egne behov for fx støtte
og forklaring på ægtefællens sygdom. Affiniteten i forhold til sygeplejerskens aktive indsats
er høj igennem brug af kategorisk modalitet og vægt på gensidighed i forholdet mellem
sygeplejerske og apopleksiramt familie. Artiklens øvrige afsnit trækker interdiskursivt på de
samme forhold og bidrager ikke yderligere til at nuancere analysen.
Praksiseksemplet illustrerer lige så stort fokus på Signe som en integreret del af
problemstillingen som på Mads og beskriver den faglige indsats rettet mod ægteparret som
par og mod individerne hver for sig. Den underbygger dermed forbilledligt de italesatte
diskurser.
Sammenfattende italesættes den svækkede og ægtefællen / familien som et fællesskab, der er
mål for sygeplejerskens faglige indsats. Ægtefællen / familien italesættes desuden som en
ligeværdig samarbejdspartner, der samtidig har brug for individuel støtte til at mestre
belastning, stress, sorg, krise og den nye livssituation i samlivet med en apopleksiramt. Dette
skal ske på baggrund af individuelle ressourcer og følelsesmæssige belastninger. Artiklen
implicerer således afsæt i en etisk fordring om anerkendelse af familien som enkeltindivider
og som familie. Apopleksi rammer hyppigst ældre (Olsen 2001), som det også ses i
eksemplet, men et gerontologiske perspektiv artikuleres ikke eksplicit i artiklen.
4.3.2.2. Hverdagen som pårørende til hjemmeboende pasient med langkommen
uhelbredelig sykdom (Sand 2002)
Teksten refererer denotativt til et kvalitativt studie af pårørendes hverdag med omsorgsansvar
for hjemmeboende patienter med langvarig, uhelbredelig sydom. Studiets informanter er 11
pårørende til hjemmeboende med de alvorlige, livstruende lidelser, kræft og amyotrofisk
lateral sclerose. Artiklen betragter pårørende generelt med citater og referencer til personer
med forskellig familiær relation til den syge. Forfatteren præsenterer tidligt i artiklen en
model, illustrerende et komplekst sæt af problemstillinger, der alle italesætter en
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belastningsfyldt hverdag for pårørende. Som centralt budskab artikulerer teksten imperativt,
se også meg, som en appel til fagpersoner. Tekstanalytisk virker udsagnet stærkt ved
personificering af pårørende og transformation af disse til ét enkeltindivids direkte appel til
fagpersoner, understreget af et dialektisk samspil med den efterfølgende ligeledes imperativt
formulerede opfordring til sygeplejersken, vær en fagperson med kunnskaper, hjerte og
hender. Artiklen bærer generelt præg af forfatterens eksplicitte, store personlige engagement i
og affinitet til problemstillingen ved løbende at kombinere beskrivelse af studiets fund med
personlige refleksioner og kritisk, retoriske spørgsmål og ved hyppig brug af kategorisk
modalitet, fx: Tenker vi nok på hvor tøft der er å være pårørende?, Pårørende har behov for
at blive set. Artiklens diskursive konstruktion af pårørende er utvetydigt belastningsdiskursen
og diskursen om familien som bærende socialt fællesskab, der er ramt af sygdom. Dette
underbygges med citater og referencer til informanternes udsagn om hverdagsliv og samspil
med fagpersoner. Eksempler og forfatterens analyse af interviewene nuancerer og
underbygger belastnings- og familiediskurserne i eksplicitte, differentierede,
problemstillinger. Budskabets indikationer underbygges af personificering af pårørende og
aktive verber med høje affinitets–modaliteter. Især ægtefæller påtager sig indsatsen fordi, vi
hører sammen, og derfor må jeg – og vil jeg (…).
Pårørende er emotionelt belastede af samlivet med en alvorlig syg person. Det er en sorg at se
den syge tape helse. Det gir dem dårlig samvittighed og skyldfølelse. Pårørende er bekymrede
og mangler viden om sygdom, prognose, behandling, og om hvordan de håndterer hjælpen til
den syge. Pårørende gjetter og prøver at sette sammen(…).
Efter samme stilistiske læst konstrueres pårørende med en livssituation, der indebærer et
omfattende ansvar, med opgaver som advokat for den svækkede, som ladt alene med deres
bekymringer og sorg, som opslidte og i risiko for helbredsmæssige konsekvenser af
omsorgsbyrden, i risiko for social isolation og som usynlige for de involverede fagpersoner.
Teksten tegner et komplekst og omfattende billede af belastningen. Derfor findes betegnelsen
elendighedsdiskurs bedre at kunne artikulere diskursen end de øvrige teksters
belastningsdiskurs. Budskabet er klart: Pårørende er massivt og komplekst belastede og
trænger til kvalificeret, faglig hjælp og støtte. Forfatteren afslutter artiklen med konkrete
opfordringer til fagpersoner om i større grad at se pårørende ved i handling at påtage sig
fagligt ansvar, ved at lette opgaven og holde jævnlige, opfølgende møder, sådan at familien er
fokus for den faglige intervention, og at pårørende bliver set som en vigtig ressource og
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samarbejdspartner. Som den ovenstående implicerer artiklen dermed et stærkt etisk
anerkendelsesperspektiv i forhold til pårørende, men heller ikke denne artikel artikulerer et
gerontologisk perspektiv.

4.3.3. Delkonklusion: Sygeplejerskeuddannelsen
De to teksters diskursive konstruktion af ægtefæller / pårørende kan sammenfattende
udtrykkes ved følgende:
•

En samarbejdsdiskurs, om familien som sygeplejerskens samarbejdspartner

•

En familiediskurs om ægtefællen / familien som socialt fællesskab, der rammes af den
svækkedes sygdom og har behov for sygeplejerskens faglige intervention

•

En elendighedsdiskurs, der forstærker den allerede etablerede belastningsdiskurs med
artikulering af mangfoldige emotionelle, helbredsmæssige og sociale konsekvenser for
pårørende

•

En anerkendelsesdiskurs, om de etiske fordringer i den faglige intervention overfor
ægtefællen / familien

Udover konstruktion at disse diskurser er en delkonklusion også, at teksterne ikke konstruerer
pårørende i forhold til alder som grundlag for at tilrettelægge den faglige indsats.

4.4. Sammenfatning, analyse af diskursiv praksis
De analyserede områders diskursive konstruktioner af ægtefæller / pårørende indsættes i
nedenstående skematiske oversigt til illustration af sammenfald af og forskelle på diskursiv
praksis for de respektive diskursordener. Mest iøjnefaldende er sammenfaldet af diskursen om
belastning, men med de respektive analyser in mente er dette sammenfald betinget. Desuden
illustreres et sammenfald imellem uddannelsens familiediskurs og kommunens diskursive
praksis for demensområdet. Lovgivningens og kommunens fælles træk på
myndighedsdiskursen og pårørende som ressource ses som en konsekvens af kommunens
ressourcestyring, effektivitetskrav og kontrol. Dette inddrages i analysen af den sociale
praksis i kapitel 5, hvor konsekvenser af de diskursive formationer inddrages i en vurdering af
hegemoniske kampe, og om konstitution eller forandring af sandhedsregimer.
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Skema 1 Analyse af diskursiv praksis, oversigt

Kapitel 5 Analyse af social praksis
5.1. Visitation
Visitatorer er organiseret i centrale visitationsenheder, der adskiller bestiller og udfører i
BUM-modellen med det formål at sikre borgernes retsstilling ved vurdering af behov for
hjælp (Hansen og Vedung 2005). Mødet mellem visitator, borger og mulige pårørende har
bl.a. til formål at kvalificere visitators grundlag for at træffe afgørelse om hjælp (ibid.).
Visitationsafgørelser forstås som diskursive konstruktioner af dette sociale mødes resultat,
hvor visitator trækker på diskurser fra lovgivning, faglige paradigmer og kommunalpolitiske
beslutninger i mødet med hverdagslivets diskursorden. Visitator ”fælder domme” ud fra et
formelt krav om individualiserede vurderinger og ydelser tilpasset den enkeltes behov og
anvender i mødet med borgeren standardiserede vurderingssystemer og tildeler ydelser efter
kvalitetsstandarder og lovgivning. Umiddelbart synes visitationen således at operere i et
krydsfelt af paradokser og indbyggede konflikter.

44

Analyse af sociale praksis vil interessere sig for hvilke diskursive praksisser, der reproduceres
for dermed at identificere de respektive diskursordeners indbyrdes hegemoniske kampe.
Hvilke diskursivt konstruerede ”sandheder” er de mest magtfulde. og hvordan influerer de på
visitators dømmekraft i mødet med omsorgsgivende ægtefæller? Magt og dømmekraft ses
dermed som centrale begreber i visitationen. I det følgende diskuteres elementer af
visitationens sociologiske kontekst med afsæt i disse begreber, inspireret af sociologiske
studier af magtforhold i mødet mellem ”system” og menneske (Järvinen et al. 2005) og
visitators dømmekraft i mødet med borgeren (Høilund og Juul 2005). Endvidere inddrages
sociologiske overvejelser om konsekvenserne af standardisering i hjemmeplejen for visitation
som sociale praksis med afsæt i begrebet McDonaldisering (Richter 1996).

5.2. Visitationens sociologiske kontekst
Järvinen et al.(2005) introducerer magtbegrebet igennem bl.a. Foucaults teorier om magt og
viden. Centralt for Foucault er hans forståelse af sandheden, som defineret af de, som har
viden og dermed magt til at definere. Han opererer med begrebet sandhedsregimer for de
systemer og processer, der differentierer sande diskurser fra falske, og som diskursivt sande
konstruktioner fortrænger andre. Han hævder, at de sande diskurser institutionaliseres og
reproduceres igennem f.eks. uddannelse og praksis, så de opnår status af selvindlysende og
dermed indiskutable sandheder; fx sandhedsregimer for hvordan sociale problemer forstås.
Desuden anfører han, at vigtige redskaber for sandhedsregimer fx er registreringssystemer og
-metoder, der kategoriserer borgere, og at disse samtidig konstituerer professionelles status
som eksperter. Forfatterne hævder, at sociale eksperter i deres møde med borgerne fokuserer
skarpt på de sider af borgerens situation, der passer i systemets sandhedsregimer, der således
reducerer professionelles mulighed for reelle individuelle vurderinger.
Overført til visitation kan man, med Foucault, tale om udøvelse af legitim magt, i hans nyere
studier omfattet i begrebet pastoralmagt, om velfærdsstatens normaliserende disciplinering af
borgerne i bl.a. sundheds – socialforanstaltninger. Pastoralmagten kommer til udtryk på mikro
- niveau i mødet mellem systemets repræsentanter og borgerne(ibid.). Visitator vurderer
således behov og beslutter hjælp med de bedste intentioner og på baggrund af konstruerede
magtfulde sandhedsregimer. Som aktør i et politisk styret system er visitators muligheder
begrænset af lovgivning, økonomiske rammer og kommunalpolitiske beslutninger, udtrykt i
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økonomiske rammer, kvalitetsstandarder, og standardiserede vurderingsredskab til afdækning
af borgeres behov. Visitatorer er dermed selv underlagt begrænsende magtstrukturer, der iflg.
Järvinen et al. (ibid.) har afgørende indflydelse på professionelles beslutning om hjælp.
Forfatterne anfører, at sagsbehandleres magt hverken er god eller dårlig, men at det afgørende
er, om magten udøves på en demokratisk, fagligt forsvarlig, gennemskuelig og produktiv
måde (ibid. s. 193).
Standardisering af ydelser og vurderingsredskaber ses som elementer i den generelle
rationalisering af det postmoderne samfundet, og udtrykkes markant i af George Richters i,
McDonaldisering af samfundet (1996). Her diskuteres rationalitets - princippernes indtog i
snart sagt alle samfundsanliggender med afsæt i McDonald- kædens globale standardisering
og effektivisering af fast - food industrien. Richter viser, hvordan dette har bredt sig, også til
sundhedsområdet, som en bestemt standardiseret måde at udføre opgaver på. Hans synspunkt
konnoterer dermed til kommuners kvalitetsstandarder og rationelle styringsredskaber. Det
teoretiske afsæt henter Richter i Max Webers teorier om bureaukratisering og den formelle
rationalitet, forstået som menneskets søgen efter optimale midler til opnåelse af givne mål,
formet af regler, reguleringer og mere overordnede sociale strukturer (ibid. s.38). Dette
overlades således ikke til individet, men eksisterer i allerede institutionaliserede strukturer og
regler. Som bureaukratiseringens potentiale refererer Richter (ibid.) til Webers fire
grundlæggende dimensioner:
•

Effektive strukturer, der strømliner processer og forenkler procedure, som i ældreområdet
med fx BUM – model og sagsbehandlingsprocedurer i visitationen og kvalitetsstandarder.
De ansatte har altså principielt begrænset handlefrihed for at sikre borgernes retsstilling.
Foucault diskuterer standarder i Overvågning og straf (Foucault 1977), hvor han anfører
risiko for, at standarder får status af tvangsprincip med kodificering af mennesket på
bekostning af individet. Set i projektets optik kan konsekvensen af kvalitetsstandarder
være, at der opstå koder for, hvordan f.eks. ægtefæller til svækkede ældre, inddeles i
kategorier og tildeles hjælp efter standardiserede koder frem for individuelle behov.

•

Kalkulerbarhed, der retter fokus mod kvantificering.(Richter 1996). Kvalitetsstandarder i
ældreområdet er underlagt krav om opstilling af præcise beskrivelser og operationelle mål
til at bedømme indsatsen (se afsnit 4.2.2.). De analyserede kvalitetsstandarder beskriver
opstillede kvalitetsmål, fx tidsfrister, antallet af forskellige hjælpere i hjemmet og hvor
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mange kvalitetsmål, der skal udarbejdes. Kvalitetsmålene er dermed netop kalkulerbare,
hvilket implicerer, at kvantitet synes at være lig med kvalitet. Kvalitetskontrol kan
foretages ved simpel registrering og implicerer således et tayloristisk (Richter 1996) syn
på kvalitet.
•

Forudsigelighed, der på den ene side sikrer borgeren viden om, hvad de kan forvente og
på den anden side ensarter tilbuddene, sådan at borgernes behov tilpasses standarderne og
ikke omvendt. For medarbejderne bliver opgaveløsningen forenklet og dermed lettere, og
organisationen kan forudsige ressourcebehov med lettere styring og kontrol som
konsekvens. Som negativ konsekvens hævdes, at rutiner og procedurer reducerer
engagement og virker sløvende og demotiverende for medarbejderne. Følger man
tankegangen, kan kvalitetsstandarderne demotivere visitatorers engagerede, fagligt
velovervejede visitationer og reducere omsorgsgivende ægtefællers behov til dem, der
passer ind i standardens konstruktion.

•

Kontrol beskrives som en konsekvens af ovenstående, når regler og ikke-menneskelig
teknologi erstatter menneskelige skøn. De ansatte kontrolleres igennem registrering på
baggrund af regler og strukturer for udførelse af funktioner, sådan som det fx foregår i
nogle kommuner med indførelse af stregkoder og elektronisk registrering. Richter finder,
at borgerne på samme måde kontrolleres, idet gennemsigtighed i de tildelte ydelser sikrer,
at de modtager præcist det, de er visiterede til.

Richter anfører, at indførelse af rationelle bureaukratiserede systemer risikerer at sætte
menneskeligheden i fangenskab og skabe umenneskeliggørende arbejdsbetingelser, når
rationelle systemer hindrer mennesker i at opføre sig som mennesker. Max Weber (ibid.)
betegner denne proces som et rationalitetens jernbur, der berøver mennesker deres basale
menneskelighed, og hans frygt var angiveligt, at disse systemer ville brede sig endeløst til alle
samfundsanliggender. Richter tegner et stærkt overbevisende, men samtidig relativt
unuanceret billede af McDonaldiseringens store udbredelse og konsekvenser.
Standardiseringen har holdt sit sejrrige indtog – også i ældreområdet, som vist ovenfor, og
området har ændret sig historisk markant efter indførelse af frie markedskræfter og rationelle
styringsprincipper. Men det er stadig mennesker, der møder og visiterer svækkede ældre og
deres ægtefæller til kommunale ydelser. Visitator fælder dagligt sine ”domme” - det er hendes
job som myndighedsperson, og de beror ikke kun på rationelle systemer, men på visitators
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dømmekraft i hver enkelt visitation. Analysen af diskursiv praksis har identificeret, hvilke
diskurser, der meningsfuldt italesættes i det univers, ”domfældelsen” foregår i, og har dermed
belyst nogle af de ”for-domme”, visitators dømmekraft beror på i mødet med borgeren.
Dette møde er emnet for bogen Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde (Høilund og
Juul 2005). Forfatterne diskuterer bl.a. begrebet dømmekraft med udgangspunkt i, at den
magt, socialarbejdere forvalter, udspiller sig i et spændingsfelt mellem personlig, institutionel
og social dømmekraft. Den personlige dømmekraft beror på livserfaring og uddannelse og er
indlejret i den enkeltes måde at anskue verden på. I det professionelle arbejde påvirkes denne
af såvel institutionens som af samfundets værdier og rammer. Visitatorer er således influeret
af personlige værdier og livsanskuelser, af lovgivningen og af de kommunalt
institutionaliserede rammer og målsætninger, der udfolder sig i institutionens praksis og
reproduceres i dennes fortællinger. Høilund og Juul (ibid.) sammenfatter dette i begrebet,
institutionel dømmekraft, der fungerer som faglig, moralsk kode for praksis overfor borgeren.
I mødet kommer også borgerens fortælling i spil. Samspillet mellem denne og visitatorers
personlige og institutionelle dømmekraft konstruerer begrebet, den sociale dømmekraft.
Visitator afvejer sin egen, institutionens og borgerens fortællinger i sin sociale dømmekraft,
der i høj grad er afhængig af den fortrolighedskundskab, der opstår i mødet mellem borger og
visitator, forstået som visitators evne til at bygge sin visitation på forståelse af borgerens
situation. Forfatterne finder, at socialarbejdere særligt lydigt reproducerer institutionens
dømmekraft, der har sit afsæt i økonomiske og politiske krav om effektivitet og styring. De
benævner dette, lydighedens etik og anfører som argument, at socialarbejdere sjældent stiller
spørgsmål til politiske beslutninger og næsten lidt for ihærdigt (citat fra interview med
socialudvalgsformand, (ibid. s. 76) udfører disse beslutninger. De finder, at der er ubalance
imellem lydighedens etik og etiske og juridiske fordringer, der angiveligt har tabt terræn til
politiske og økonomiske styringsidealer.
De tre teoretiske værker repræsenterer markante vidnesbyrd om en kompleks social praksis i
det postmoderne samfund generelt, og specielt i mødet mellem kommunens medarbejdere og
borgerne. Analyse af de konkrete visitationsafgørelser nedenfor vil identificere, hvordan den
sociale praksis trækker på de diskursive konstruktioner og diskutere konsekvenserne i lyset af
den sociologiske kontekst.
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5.3. Visitationsafgørelser som social praksis
Empirien består af 19 visitationsafgørelser, der vedrører ældre ægtefæller. (Se skematisk
fremstilling af afgørelserne, bilag 5 og eksempel på visitationsafgørelse, bilag 6) I otte
afgørelser er hjælpen visiteret til en omsorgsgivende ægtefælle og i de øvrige til den
svækkede. Det er ikke muligt at identificere forskelle i visitationerne i forhold til
omsorgsgiverens køn. Alle afgørelser reproducerer myndighedsdiskursen med henvisning til
hvad, i hvilket omfang, efter hvilken lovgivning og kvalitetsstandard, der er visiteret.
Kommunens besluttede serviceniveau følges i alle afgørelser med henvisning til, at hjælp
ydes efter gældende norm.
Visitationsafgørelserne indikerer, at diskursive konstruktioner fra lovgivningen om
kommuners kvalitetsstandarder først og fremmest reproduceres i den sociale praksis. Der er
angiveligt diskursivt fokus på ægtefæller til personer med demens, der jf. service informationen om demens, udgør en kategori for sig selv (jf. Foucault 1977)og tildeles
ydelser, svarende til ”demenskoden”. Ni ægtefæller er bevilget rengøring som aflastning på
baggrund af deres fysiske funktionsnedsættelse og kan derfor kategoriseres som undtagelsen,
der tildeles praktisk hjælp i hjemmet, fordi de selv er syge, jf. analyse af kvalitetsstandard for
§ 71, afsnit 4.2.3. Aflastende rengøringshjælp hver 14. dag at synes at udgøre sit eget
kodificerede standardsvar på syge, belastede ægtefællers aflastningsbehov. Aflastningsophold
gives primært til personer, der er visiteret til plejebolig som venteforanstaltning.
Familiediskursen reproduceres i seks afgørelser, der eksplicit formulerer, at hjælpen skal
understøtte ægteparrets gode fælles hverdag og ikke kun som del af demensdiskursen, som
analysen af diskursiv praksis for serviceinformationen fandt (afsnit 4.2.5.). Samarbejds- og
ressourcediskurserne fra kvalitetsstandarderne findes ikke reproduceret i afgørelserne.
Det er ikke muligt at identificere den massive belastning, udtrykt i elendighedsdiskursen eller
anerkendelsesdiskursen fra sygeplejerskeuddannelsen, selvom flere afgørelser omhandler
ægtepar med svært komplekse problemstillinger.
Der er ikke belæg for at konkludere, hvorvidt hjælpen i praksis indeholder andre former for
støtte eller implicerer andre diskurser, idet afgørelserne kun kortfattet udtrykker formålet med
hjælpen, som fx at aflaste ægtefællen, da hun hjælper sin mand(…).
Hverken kvalitetsstandarder eller visitationer udfylder lovens rammer, idet afløsning i
hjemmet og aflastningsophold på baggrund af ægtefællens behov ikke ydes. Fysisk og
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psykisk belastning eller stress vurderes eksplicit i tre afgørelser. Disse tildeles
standardydelsen, rengøring. Desuden vurderes ægtefællers behov angiveligt kun individuelt,
hvis de selv har funktionsnedsættelser, og behov mødes med ét standardsvar (rengøring).
Lovgivningens diskurs om ægtefællers mulige belastninger synes dermed i praksis kun at
være knyttet til de omsorgsgivende ægtefæller, der selv har funktionsnedsættelser. De øvriges
eventuelle behov vurderes ikke eksplicit.
Visitation som social praksis synes således, med lydighedens etik in mente, at efterleve
kommunens rationelt standardiserede ydelser, og kodningen af ægtefællernes behov at være
tilpasset serviceniveauet som udtryk for, at institutionel dømmekraft og kommunens
økonomiske og politiske rationalitetskrav er konstituerede som visitationens hegemonisk
konstruerede sandhedsregimer. Interdiskursivt synes uddannelsesdiskurserne at være
underlagt og tilpasset kommunens rammer. De faglige paradigmer understøtter den sociale
praksis, men ses ikke anvendt eksplicit til at skabe forandring eller udvikling i indsatsen til
omsorgsgivende ægtefæller. De faglige paradigmers stærke fokus på ægtefællers belastning
og opfordringen til struktureret og højt professionaliseret støtte- og omsorgsarbejde synes
reduceret til kvalitetsstandardernes begrænsende rammer.
Den overordnede nationale diskurs om demens, som særligt belastende, synes at opnå
hegemoni i den sociale praksis og implicere særlige tilbud til demensramte familier, herunder
ægtefæller. Øvrige diskurser med afsæt i et gerontologisk perspektiv italesættes ikke eksplicit
i sociale praksis.
Konklusion på analysen bliver således, at ældre omsorgsgivende ægtefæller er kategoriseret
og italesat som andre pårørende i en diskurs, der implicerer lovgivningsmæssig og faglig
italesættelse af forskellige belastninger i livssituationen. Belastningsdiskursen i kommunen
ses primært at omhandle de svækkede eller ægtefæller med egne funktionsnedsættelser. Disse
belastninger er dog kun begrænset og i standardiseret udgave modsvaret af fagligt og politisk
fokus på at udnytte lovgivningens muligheder. Demens italesat i kommunens diskursive
praksis som særligt belastende, også for pårørende, slår hegemonisk igennem som social
praksis med særlige ”demenskodificerede” tilbud og ydelser. Således synes kategorisering og
standardisering, at være magtfulde i og influere stærkt på visitation som social praksis, og
analysen anskueliggør, at et gerontologisk fokus på ældre ægtefællers sårbarhed ikke er
italesat i sociale praksis.
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Kapitel 6 Diskussion
6.1. Analysens generaliserbarhed og validitet
Analysen kan ikke generaliseres til hele ældreområdet, idet kommunernes serviceniveauer
varierer, ligesom analyse af sociale praksis er begrænset af det empiriske materiale. Det kan
derfor synes reduktionistisk kun at forholde sig til skriftlige afgørelser, der ikke identificerer,
hvilke drøftelser og faglige observationer, der ligger til grund for afgørelsen. Analysen tegner
i det lys et forenklet, men, på det foreliggende grundlag, validt billede af en kompleks
virkelighed.
Det er heller ikke muligt at konkludere, om visitationsafgørelserne er udtryk for, at de ældre
ægtefællers behov faktisk svarer til standarderne, men det er sandsynliggjort, at italesættelsen,
som udtryk for social praksis, reducerer komplekse individuelle livsvilkår til behov, der kan
tilpasses standardiserede løsninger, og at der ikke er italesat et gerontologisk perspektiv som
grundlag for afgørelserne.
Analyse af uddannelsesteoretiske tekster italesætter en fremtidig intenderet praksis for de
kommende visitatorer og kan dermed virke tendentiøs som kritisk sammenligningsgrundlag
for nutidens sociale praksis, der udføres af overvejende erfarne fagfolk, med længere tids
praksiserfaring. Hvilken teoretisk, gerontologisk efteruddannelse, der evt. kunne kvalificere
det faglige fokus på ældre menneskers liv og helbred er ikke undersøgt, men analysen
indikerer, som nævnt, ikke faglig opmærksomhed på ældre ægtefæller som sårbare.
6.2. Kritisk diskursanalyse som metode
Faircloughs analysemodels force er, at den muliggør analyse af sociale praksis. Den er
samtidig et begrebsbombardement, der vanskeliggør håndterbarheden, ikke mindst fordi den
synes uklar i sin tilgang til netop sociale praksis, der ikke forklares med samme grundighed
som diskursive praksis, fx spørgsmålet om, hvornår en konstruktion er diskursiv eller ikkediskursiv, og hvordan social praksis analyseres (Jørgensen og Philips 1999). Det er overladt
til analytikeren selv at konstruere sin metode, hvilket kan vanskeliggøre validering af det
endelige resultat. Desuden findes modellens visuelle fremstilling at være diskutabel.
Diskursiv praksis forstås som medierende for tekst og social praksis og Faircloughs egne
analyser (ibid.; Fairclough 1993, 1995) indledes med analyse af diskursiv praksis og ikke med
teksten, som modellen og Jørgensen og Philips (ibid.) forklarende tekst implicerer. Denne
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fremgangsmåde har jeg også erfaret som optimal i projektets analyse. Jeg foreslår derfor den
visuelle model præciseret med tilføjelse af pile til illustration af diskursiv praksis som
medierende for tekst og social praksis:
Social praksis
Diskursiv praksis
Tekst

Figur 3. Forslag til præcisering af N. Faircloughs tredimensionelle diskursanalysemodel

Kapitel 7 Konklusion
På baggrund af den diskursive konstruktion, længst muligt i eget hjem er ældreområdet i dag
udbygget, så ældre med svækkelse eller sygdom kan blive i eget hjem med professionel støtte,
pleje og omsorg døgnet rundt (Nolan og Lundh 2004). Det er en mulighed, de fleste ønsker,
og som ”velfærds - Danmark” understøtter med skattefinansieret ældrepleje og lovgivning,
der bestemmer borgernes retssikkerhed og mulighed for hjælp, som vist i analysen af
diskursiv praksis i lovgivning, standarder m.m. Udviklingen har samtidig medført stærkt
stigende fokus på effektivitet, styring, dokumentation og kontrol af kommuners hjælp, pleje
og omsorg til ældre (Andersen 1999). I det postmoderne samfund vejer hensynet til individet
og individets udviklingsmuligheder tungt (Kaspersen 2005). Det skinner igennem i såvel
lovtekster som kommunale standarder, hvor den enkeltes ret til individuel behovsbedømmelse
er sikret utvetydigt.
Visitatorer, hvoraf flest er sygeplejersker, har deres sundheds - faglig baggrund for at foretage
kvalificerede vurderinger. Analysen af uddannelsens manglende gerontologiske fokus rejser
imidlertid spørgsmålet om vurderinger foretages på baggrund af uddannelsesteoretisk viden
om aldring og alderdommens kompleks af sociale, psykiske og fysiske konsekvenser, som
ifølge de to analyserede tekster er fraværende. Dette er påfaldende i lyset af, at ældre tegner
sig for flest sengedage på næsten alle slags hospitalsafdelinger (Poulsen, 2002), og som ordet
siger, er primær målgruppe for det kommunale ældreområde, og endelig peger ikke mindst
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den demografiske udvikling på støt stigning i antallet af ældre og særligt de ”gamle ældre”
hvis svækkelse, sygelighed og funktionsnedsættelse er størst (Jeune, 2002).
Analysen af visitationsafgørelser i Kerteminde Kommune viser, at der vurderes individuelt,
hvis - og kun hvis - den ældre ægtefælle selv har en funktionsnedsættelse. Det står mindre
klart, om visitatorerne ser og anerkender risikoen for ubalance i aldringens trekant hos
ægtefællerne (Kirk og Schroll, 2002), sådan som forskningen i ældre omsorgsgivende
ægtefæller viser.
Forskere og interesseorganisationer er enige om, at omsorgsgivende ældre ægtefæller er udsat
for fysisk psykisk og social belastning og i betydelig risiko for overdødelighed (Hurst 2005;
Schultz et al.1999). Deres livsvilkår er komplekse, bestående af både tilfredsstillende
omsorgsgivning (Swane 1996; Haaning 2000), og af helbredstruende belastninger (Hurst
2005), sammen med risiko for kompleksitet af aldersrelaterede lidelser (Hjort 2004). Det
seneste finske studie blandt ældre ægtefæller til demente (Raivio et al. 2006) underbygger, at
belastning er forbundet med omsorgsopgaven og samtidig også dette projekts konklusion om,
at der ikke tages tilstrækkeligt højde herfor i den professionelle, social - og sundhedsfaglige
indsats. Forskere er lige så enige om, at uformelle omsorgsgivere har brug for hjælp og støtte
til at magte opgaverne. Nolan og Lundh (2004) efterlyser et bredere fagligt perspektiv på
støtte til omsorgsgivere med afsæt i en konkret individuel vurdering af omsorgsgivers
ressourcer, mestring, styrker og svagheder, og at der udvikles systematisk planlagt og
målrettet indsats, tilpasset omsorgsgivers behov - sådan at disse føler sig anerkendt og
inddraget i beslutningsprocessen i et partnerskab med professionelle. Projekts fund
sandsynliggør, at konkret individuel vurdering og struktureret, individuelt tilpasset, hjælp og
støtte til ældre omsorgsgivende ægtefæller ikke finder sted i sociale praksis.
Tilsammen tegner projektet et billede af ældre omsorgsgivende ægtefæller, der bør tilgodeses
med opkvalificering af individuel, gerontologisk funderet, faglig vurdering og tilbydes seriøs
og ligeledes gerontologisk, fagligt velovervejet, individuel støtte og hjælp til at magte
opgaven og forebygge yderligere morbiditet og risiko for at igangsætte eller forværre
svækkelse og tab af funktionsevne hos dem selv, som Verbrugge og Jette viser i ”The
Disablement Proces” (1994) (se bilag 1).Projektets har fundet, at aflastning og afløsning, som
lovgivningens konstruerede metode til at imødegå belastning, kun udfyldes minimalt i social
praksis. Analysen af sociale praksis har vist, at ægtefællers individuelle belastninger mødes
med standardiserede ydelser, beskrevet i politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Disse medierer
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således borgers forventning til det politisk styrede system og dets eksplicitte fokus på
ressourceforbrug, styring og effektivitet. Hvorvidt ældre omsorgsgivende ægtefæller tilpasser
sig de mulige ydelser og undlader at stille krav, kan dette projekt kun gisne om. Ældre
menneske har levet i overgangen til det postmoderne samfund og er ikke opvokset med
samme fokus på tilfredsstillelse af individuelle behov og selviscenesættelse (Thorsen 1998),
som den næste ”68`er generation” der spås at ældreliv som temmelig ”besværlige” kunder i
ældreplejens butik.
Projektet har fundet, at demente og deres pårørende er inkluderet i en særlig diskursorden, der
implicerer positiv særbehandling af disse, herunder ægtefæller. Dette findes principielt fagligt
og etisk prisværdigt i lyset af demenssygdommenes alvorlige karakter. Andre lidelser hos
ældre kan imidlertid have lige så alvorlige konsekvenser for den svækkede og for ægtefællen,
som forskning i omsorgsgivning viser, men tilbud, begrundet i demenslidelsen, er eksplicit
højere politisk og fagligt prioriteret end tilbud til andre. I kraft af visitatorers lydige efterleven
af kommunale standarder og politiske beslutninger betyder dette konkret bedre muligheder for
faglig støtte til dementes ægtefæller. Denne demenskode synes dog etisk problematisk, idet
konsekvensen for hjælp og støtte til omsorgsgivende ægtefæller i praksis er udmøntning af
forskellige muligheder, begrundet i diagnosen, demens og ikke i konkret, faglig, individuel
vurdering, sådan som Serviceloven intenderer. Dette projekt har anskueliggjort, at denne
praksis synes at være til ugunst for omsorgsgivende ægtefæller uden demenskoden.
Projektets kritik af manglende individuelle vurdering af belastning ved ældre ægtefællers
omsorgsgivning betyder en tilsvarende begrundet opfordring til at vurdere disse med konkret
afsæt i en gerontologisk kontekst. Dette kan betyde, at ældre støttes og hjælpes anderledes end
yngre, hvilket ikke er udtryk for alderisme, men at alder tages alvorligt som en faktor, der
influerer på den enkeltes hverdagsliv som ældre omsorgsgivende ægtefælle.
En forudsætning for at ældre omsorgsgivende ægtefæller tilbydes behovsbestemt, kvalificeret
støtte og hjælp er:
•

at de professionelle har den nødvendig faglige viden om ældre og konsekvenserne af
belastninger i alderdommen og

•

at denne viden er tilgængelig som politisk beslutningsgrundlag for udvikling af reelle,
kvalificerede tilbud til gavn for ældre omsorgsgivende ægtefæller.
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Kapitel 8 Perspektivering
Der er sammenhæng imellem viden og sociale handlinger. Forskellig konstruktion af viden,
sandhedsbegreber og verdensbilleder får derfor konkrete sociale konsekvenser. Sådan lød en
af socialkonstruktionismens nøglepræmisser, præsenteret i projektets teoretiske kapitel.
Visitation som social praksis har endnu ikke været fokus for forskning i Danmark, og vi har
derfor ringe forskningsbaseret viden om dette. Projekt indikerer et begrænset individuelt og
gerontologisk fokus i visitationsafgørelser, men hvad sker der egentligt i det konkrete møde
imellem borger og visitator? Projektet peger på behov for kvalitative studier om, hvordan
visitator når frem til sine vurderinger, og hvilke personlige, faglige eller institutionelle
værdier, hun anvender som grundlag for afgørelsen. Hvordan vægtes juridisk sagsbehandling
og faglige, etiske fordringer i visitationen? Lige så oplagt er studie af mødets anden aktør som
ældre og dennes kvalitative oplevelse af visitationen. Er den manglende italesættelse af et
gerontologisk perspektiv udtryk for alderisme, når f.eks. sygeplejestuderende svigter
ældreområdet, som det er vist i artiklen, Studerende svigter ældreområdet (Gerontologi og
Samfund 2005) på baggrund af stigmatiserende forestillinger om ældre? I lyset af dette og et
svagt gerontologisk fokus i uddannelsens teoriundervisning er der behov for betydeligt bedre
vægtning af gerontologi, inkluderende sundhedsfremme - og forebyggelse i alderdommen i
uddannelsesforløbet, der i øvrigt er præget af norsk sygeplejelitteratur på alle pleje - og
omsorgsteoretiske områder. Sygeplejestuderende har som kommende sygeplejersker
indflydelse på de sandheder, der diskursivt konstrueres om ældre mennesker, og kun større
viden om ældre kan være med til at ændre det faglige ”verdensbillede” af disse og deres
individuelle behov.
Projektets problemstilling åbner desuden for forskning i relationen imellem ældre ægtefæller,
når den ene er svækket. Det er muligt, at relationen forbliver, som den altid har været, men
projektet åbner for spørgsmål om mestring i alderdommen i forhold til trussel om tab, når
ægtefællen bliver syg. Hvilke refleksioner om hverdagen og livets afslutning medfører dette
og desuden er temaet om tabuiseringer i forhold til døden et spørgsmål, der må optage
professionelle, der beskæftiger sig med ældre ægtepar. Italesættes døden i det aldrende
ægteskab, eller beskytter ægtefæller gensidigt hinanden, når sygdom og tab af færdigheder er
aktuelt? Hvordan forholder professionelle sig til svær sygdom og dens konsekvenser? Er de
ramt af tabuisering, eller drøfter de dette og den forestående død eller adskillelse ved en
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ufrivillige skilsmisse, når den ene flytter på plejehjem, måske forårsaget af at den andens
afmagt over for omsorgsopgaven? Samlet set er disse forskningsfoci kun et begrænset udsnit
af mulige gerontologiske studier. Med projektets konklusioner in mente, synes det
indiskutabelt, at viden om alderdommen generelt, og omsorgsgivende ældre ægtefæller
specielt, formidlet igennem uddannelse og til det politiske niveau, kan medvirke til at forbedre
indsatsen i kommunernes ældreområde sådan, at lovgivningens intention om en indsats, der
bygger på livsudfoldelse og udviklingsmuligheder for den enkelte, også kommer
omsorgsgivende ældre ægtefæller til gode.
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Bilag 1
L.M. Verbrugge og A.M. Jette, The Disablement Process (1994)

64

Bilag 2
Serviceloven §§ 1, 67, og 72 og vejledning nr. 59, afsnit 5.2.

Serviceloven, Kapitel 1 - Formål
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare
sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde
med den enkelte.
Kapitel 12 - Formål m.v.
§ 67. Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale
problemer, skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om
samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige
behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v., eller i botilbud efter
denne lov.
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§ 72. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller
andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vejledning nr. 59
5.2. Afløsning og aflastning
54. Kommunen har efter § 72 i serviceloven pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller
aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det kan være en stor belastning - både fysisk og psykisk - at passe en plejekrævende person i
hjemmet. En familie eller en person, der passer et barn eller en voksen med en nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan derfor - efter en konkret, individuel vurdering af
behovet - tilbydes afløsning eller aflastning efter servicelovens § 72. Denne form for hjælp
kan være en forudsætning for, at en person med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
kan blive boende i hjemmet.
Afløsning gives i hjemmet, mens aflastning gives udenfor hjemmet, fx i form af tilbud om
dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.
Afløsning og aflastning kan gives uafhængigt af, om betingelserne for at få midlertidig eller
varig hjælp efter § 71 er opfyldt.
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Bilag 3
Oversigt over visitationsafgørelser

Visitations Rengøring
- afgørelse

afhjælpe fysisk
belastning

1

Som aflastning

X

2

Som aflastning

X

3

Som aflastning

X

4

Som aflastning

5

Som aflastning

6

Som aflastning

7

Som aflastning

8

Som aflastning

X

9

Som aflastning

X

Aflastnings
diskurs?

afhjælpe stress / Demens
psykisk støtte
diskurs

Familie
diskurs

X

X
Frivillige
besøgsvenner

X

X

X

X
X

10

Demensdagcenter
tilbudt

X

11

Plejebolig,
aflastningsophold
i ventetid

12

nødkald

X

13

Plejebolig,
aflastningsophold
i ventetid

X

X

14

X

15

X

16

Ønsker
aflastningsophold

17
18
19

Som aflastning

X

X

X
X

Skematisk opstilling af diskursive formationer i visitationsafgørelser. De første otte er visiteret på baggrund af
ægtefællens nedsatte funktionsniveau.
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Bilag 4
Visitationsafgørelse
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