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INTRODUKTION

1.1. 

Baggrund
 

I Danmark er kun 3,5% af sygeplejersker mænd. Sygeplejefaget er dermed en stærk repræsen-

tant for den tradition for et kønsopdelt arbejdsmarked, som Danmark indskriver sig i. Halvdelen 

af alle mænd og kvinder, der er i arbejde, arbejder i fag, hvor der er 80 % af det ene køn ansat. 

Kun 15 % af alle arbejdende kvinder og mænd er i fag, hvor der er en nogenlunde lige fordeling af 

mænd og kvinder ansat.

En afgørende faktor, der går forud for det kønsopdelte arbejdsmarked, er det kønsopdelte uddan-

nelsesvalg. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2012 optaget 17.535 kvinder og 11.652 mænd på 

mellemlange uddannelser1. På bygningskonstruktionsuddannelsen blev der optaget 1.360 mænd 

og 383 kvinder. På sygeplejerskeuddannelsen blev der optaget 3.377 kvinder og 208 mænd. Der 

er en tendens til, at kvinder i højere grad vælger traditionelle mandefag, end at mænd vælger tra-

ditionelle kvindefag. Der er en række forskellige forklaringer på, hvorfor danske mænd og kvinder 

vælger uddannelse, som de gør – men spørgsmålet, vi stiller i dette projekt, er: Hvad kan man 

gøre for at ændre på det?  

1.

1 www.dst.dk
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1.2.
 
Projektets fokus og formål

Dette projekt fokuserer på sygeplejefaget og på at udvikle konkrete metoder, der vil bidrage til 

at antallet af mandlige sygeplejersker øges. I et rekrutteringsperspektiv kigges der nærmere 

på dem, der skal til at gøre sig de første tanker om uddannelsesvalg: erhvervspraktikanter i 9. 

klasse, som har en sundhedsfaglig interesse. Vi undersøger hvordan de unge møder sygeplejefa-

get gennem erhvervspraktikken, herunder om drenge og piger bruger og indgår i praktiksystemet 

på samme måde, samt hvordan dette møde med sygeplejefaget kan opkvalificeres. I et fast-

holdelsesperspektiv ses der på, hvilken rolle køn spiller for de færdiguddannede sygeplejersker 

og deres arbejdspladsmiljø/-kultur. Vi undersøger hvordan sygeplejersker (det vil jf. ovenstående 

sige kvindelige sygeplejersker) selv kan indgå i udviklingen af en fastholdelsesstrategi i forhold til 

mandlige kollegaer.

Der arbejdes således med at skabe forandringer blandt to aktørgrupper: erhvervspraktikanter 

og eksisterende sygeplejersker. Disse to grupper er valgt, da der allerede findes mange projekter 

og initiativer centreret om selve sygeplejerskeuddannelsen og den direkte rekruttering til denne 

(se litteraturliste). Ligeledes findes der kvalitative undersøgelser, der afsøger mandlige sygeple-

jerskers arbejdsmæssige trivsel, veje til faget m.m., og disse er også blevet inddraget i løbet af 

dette projekt som supplement og perspektivering. Sværere er det at finde undersøgelser af den 

tidlige interesse i de sundhedsprofessionelle fag såvel som undersøgelser af dem, som omgiver 

de mandlige sygeplejersker; patienter og kvindelige kollegaer.

Projektet består af to dele: en researchfase med dataindsamling og analyse, og en innovations-

fase hvor metoderne udvikles og i prototype-form afprøves i praksis samt evalueres. 

1.3. 

Projektets undersøgelser

Forud for metodeudviklingen blev der gennemført hhv. to kvalitative og en kvantitativ undersøgelse.

Derudover har vi afholdt et dialogmøde med UU-vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning) 

fra Region Hovedstaden for at få et indblik i 9. klasses elevers tanker om og ønsker til erhvervsprak-

tik set fra praktikformidlernes side. 
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Det skal understreges, at flere regioner bør involveres, før vores kvalitative undersøgelser kan 

udsige noget generelt og landsdækkende. 

Den kvantitative undersøgelse er lavet gennem Megafon, og de medvirkende er fra hele landet. 

Det skal også bemærkes, at vi i dette projekt har fokuseret på sygeplejersker, der er ansat på 

hospitaler og sygehuse. Det vil sige, at sygeplejersker, der er ansat kommunalt – i sundheds-

huse, ældreplejen og andet – samt privatansatte sygeplejersker ikke er omfattet af hverken 

undersøgelserne eller metodeudviklingen. 

1.4. 

Projektets organisering og involverede

Projektet er gennemført i et samarbejde imellem Tænketanken VM – Viden om Mænd, Rigs-

hospitalet og Dansk Sygeplejeråd, og har fået økonomisk støtte gennem Ministeriet for 

Ligestilling fra Puljen til fremme af ligestilling. Flere af partnerne har bidraget til delfinansiering. 

Projektejer er Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.

Tænketanken VM – Viden om Mænd har ved Marie Valentin Beck stået for den daglige projekt-

ledelse, herunder strategisk og konkret udviklingsarbejde, undersøgelser og evalueringer samt 

kontakt til samarbejdspartnere og rapportering. Rigshospitalet har gennem chefpsykolog Svend 

Aage Madsen, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, været ansvarlig for den 

faglige ledelse. Rigshospitalets udviklingsafdeling har hjulpet med at rekruttere informanter i 

form af erhvervspraktikanter på hospitalet. Region Hovedstaden har gennem Tværfagligt 

Videnscenter for Patientstøtte stået for at gennemføre kvalitative interviews med patienter. 

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har bidraget med den kvantitative undersøgelse gennem Megafon.

Vi har arbejdet sammen tæt med Region Hovedstadens afdeling HR & Uddannelse om 

ud-viklingen af et website til erhvervspraktikanter, som også har bidraget med opsætning 

af kvantitative evalueringer. Herudover har Københavns Kommunes UU-center bidraget til 

arbejdet med at skabe kontakt til regionens UU-centre og med rekruttering af informanter til 

undersøgelser. 

Projektets undersøgelser:
1) en kvalitativ undersøgelse af kønsforskelle i 9. klasses elevers erhvervspraktik 
på et hospital, herunder tilmelding, tilrettelæggelse og udbytte 

2) en kvantitativ undersøgelse af sygeplejerskers forventninger til og oplevelser 
med hhv. mandlige og kvindelige kollegaer

3) en kvalitativ undersøgelse af patienters forventninger til og oplevelser 
med hhv. mandlige og kvindelige sygeplejersker 



7 

Desuden har vi løbende været i kontakt med Sygeplejerskesstuderens Landssammenslutning 

(SLS), som medvirkede på dialogmødet med UU-vejledere. SLS har også orienteret os om 

udfordringerne set fra de studerendes synspunkt, og vi har i projektet ageret sparringspartner på 

SLS’s indsats ”Flere mænd i sygeplejen”. Projektet har også involveret to antropologistuderende 

fra Københavns Universitet, der som en del af deres speciale foretager observationsstudier af 

sygeplejersker i arbejde i et kønsperspektiv. De har fulgt den del af projektet, der arbejder med 

sygeplejersker i arbejde på hospitalsafdelinger, og bidrager i denne publikation med et forslag til, 

hvordan outputtet fra workshoppen kan implementeres i sygeplejerskers hverdag. 

Referencegruppe:

Endelig fulgte en videnskabelig referencegruppe projektets gang og rådgav omkring interviews, 
målgruppe og formidling. Referencegruppen bestod af Kenn Warming, specialkonsulent i Institut for 

Menneskerettigheder; Kenneth Reinicke, lektor på Institut for Samfund og Globalisering på RUC; Camilla 
Hutters og Niels Ulrik Sørensen, forskningsledere og lektorer på Center for Ungdomsforskning. 

Følgegruppe:
Til projektet var også knyttet en følgegruppe, som løbende gav sparring og input til projektets resultater 

og udfoldelse. Følgegruppen bestod af Helen Bernt Andersen, sygeplejedirektør på Rigshospitalet; 
Dorte Steenberg, næstformand i DSR; Carolina Magdalene Meier, leder af Tværfagligt Videnscenter 

for Patientstøtte; Sus Fusager, administrativ medarbejder i UU København; Bente Frederiksen, 
udviklingskonsulent i Rigshospitalets Udviklingsafdeling; Charlotte Vallys, fællestillidsrepræsentant på 

Rigshospitalet; Anne Bondesen og Thomas Graeser Kramp, hhv. enhedschef og sektionsleder i Region 
Hovedstadens Uddannelseshus.
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UNDERSØGELSER

Som nævnt er der i projektet gennemført tre dataindsamlende undersøgelser: en kvantitativ spørge-

skemaundersøgelse og to kvalitative interviewundersøgelser. Baggrunden for udformningen og 

designet af disse er en afsøgende gennemgang af eksisterende undersøgelser, forsknings-

litteratur, rapportudgivelser og analyser (se litteraturliste) samt interviews og samtaler med relevant 

administrativt personale og nøglepersoner. Dataindsamling og undersøgelsesresultater vil blive 

beskrevet nærmere i det følgende.

2.1. 

Erhvervspraktikanter – drenges tidlige møde med 
sundhedsfaglige professioner

2.1.1. Dataindsamling 
 
Forud for de kvalitative interviews med erhvervspraktikanter var vi i dialog med praktikansvarlige 

på forskellige hospitaler og med UU-koordinatorer fra Københavns Kommune om procedurerne 

for at komme i erhvervspraktik i en sundhedsprofession eller på et hospital. Herunder fik vi også

indsigt i antallet af pladser, hvem og hvor mange der søger, hvor ofte der søges samt en opgørel-

se over kønsfordelingen blandt praktikanter på Rigshospitalet fra 2006 til i dag.

2
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Vi har gennemført fem individuelle kvalitative interviews med drenge, der var i erhvervspraktik på 

et hospital i Region Hovedstaden. Interviewene er gennemført som individuelle interviews med 

semistrukturerede interviewguides og blev foretaget på det givne hospital i slutningen af praktik-

ugen. Det varierede, hvad drengene var i praktik som. Én var i praktik som radiograf, og de fire 

andre ville gerne have været i praktik som læge, men da dette ikke kunne lade sig gøre, var de ”i 

praktik på et hospital” eller som sygeplejerske. 

Vi har også gennemført en fokusgruppe med en gruppe praktikanter på Rigshospitalet, ligeledes 

i forbindelse med en praktikuge. Denne gruppe bestod – utilsigtet, men, skulle det vise sig se-

nere, kendetegnende – udelukkende af piger. 

2.1.2. Sammenfatning af resultater

Erhvervspraktiksystemet

Det varierer, hvordan man kan hhv. komme og være i erhvervspraktik på hospitalerne i Region 

Hovedstaden. For det første er det ikke alle hospitaler i regionen, der officielt udbyder mulig-

heden for at komme i en officiel og tilrettelagt erhvervspraktik, dvs. en uges fastlagt forløb, hvor 

man deltager på et hold sammen med andre praktikanter. En central ordning er så vidt vides 

under opbygning, men for nu er det op til hvert enkelt hospital, om og i så fald hvordan de vil 

forvalte erhvervspraktiktilbuddet. 

For det andet skelnes der mellem to typer af erhvervspraktikanter: ”selvskaffere” og officielle 

praktikpladser. De officielle erhvervspraktikforløb er en uges skemalagte aktiviteter, hvor man får 

en bred introduktion til sundhedsvæsenet og bl.a. får indblik i hospitalets virke, ser forskellige 

afdelinger, besøger uddannelsessteder m.m. Man er altså ikke i praktik som én profession – 

fx læge eller sygeplejerske – men i en generel praktik på et hospital, bl.a. også kaldet sundheds-

faglig erhvervspraktik. Man kan ansøge om en af pladserne på et sådant forløb, og dette kan ske 

gennem en UU-vejleder eller på egen hånd. 

Man kan imidlertid også, både på disse hospitaler og på de hospitaler, der ikke udbyder et fast 

forløb, møde praktikanter der via deres egne kontakter og ressourcer er kommet i erhvervsprak-

tik på et hospital. Det vil sige, at hvis den unge har familie eller en bekendt, der er ansat på et 

hospital, kan dette bruges som en adgang til at komme en uge med på arbejde på et hospital. 

Oftest er der her tale om en mere specifik praktik, enten har man været i praktik som en bestemt 

profession (fx læge, radiograf) eller på en bestemt afdeling (fx akutklinik). Disse praktikanter går 

under betegnelsen ”selvskaffere”. 

Der er altså tale om to forskellige og sameksisterende typer af erhvervspraktik og erhvervsprak-
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tikanter: den officielle og den uofficielle. Det er værd at bemærke, at ”selvskaffer”-praktikken er 

en tilgang, der også mere eller mindre direkte anvises af de UU-vejledere, hvoraf nogle oplyser de 

unge, at praktikpladser på hospitaler må man selv skaffe. Denne anvisning sker til dels som re-

sultat af, at UU-vejlederne er klar over, at antallet af officielle praktikpladser er stærkt begrænset 

i forhold til antallet af ansøgere. Dertil kommer, at UU-systemet er underlagt et krav fra Under-

visningsministeriet om at koncentrere sine ressourcer om de unge, som har brug for nogen eller 

massiv støtte. Det kan bevirke, at nogle UU-vejledere ”gemmer” de officielle pladser til unge med 

brug for mere hjælp, så at de, der med egne kontakter kan klare sig selv, gør det. 

Drenge i erhvervspraktik oplever professionen, 
ikke sundhedsvæsenet 

Der er både ligheder og forskelle mellem de drenge og piger, der er i erhvervspraktik på hospi-

taler. Lighederne knytter sig til kendskabet til sundhedsvæsenet og til professionerne deri, som 

for begge gruppers vedkommende er begrænset. Uanset hvilken type erhvervspraktik der er 

tale om, er den for både piger og drenge ofte det første møde med sundhedsvæsenet som en 

samfundsinstitution. De har orienteret sig mod et hospital ud fra den/de enkelte sundhedsfaglige 

profession/er, de kender og er interesserede i. For både drenge og piger gælder det også, at de 

primært bruger erhvervspraktikken til at få af- eller bekræftet, om lige denne profession er noget 

for dem – ikke til fx at afsøge, hvilke professioner i sundhedssektoren, som kunne være noget for 

dem.

Der er en tenderende kønsforskel i forhold til de sundhedsfaglige professioner, de unge orienterer 

sig mod. Måske ikke overraskende er det allerede i 9. klasse næsten udelukkende piger, der 

orienterer sig mod de kvindedominerede fag som jordemoder, SOSU-assistent, til dels læge og 

i særdeleshed sygeplejerske. Størstedelen af de drenge, vi har været i kontakt med, er inter-

esserede i at blive læger og kender derudover til sygeplejersker og måske en enkelt profession 

mere. Det gælder for både drenge og piger, at de stort set ikke kender til andre professioner end 

3-4 stykker hver, hvoraf læge og sygeplejerske uden undtagelse er to af dem.

Den hovedsagelige forskel på drenge og piger i erhvervspraktik på hospitaler består i måden, 

de er i praktik på. Det er kendetegnende for de officielle og organiserede praktikforløb, at langt 

de fleste deltagere er piger. Ud af praktikhold på 12-16 deltagere er der konsekvent enten ingen, 

en eller to drenge på holdet, mens samtlige af de drenge, vi fik kontakt til, var ”selvskaffere”. 

Man kan altså, lidt groft sagt, finde pigerne i de faste officielle forløb og drengene i de uofficielle 

”selvskaffer”-forløb (om der også er piger i ”selvskaffer”-forløb, og i så fald hvor mange, har vi 

ikke undersøgt i dette projekt. Et kvalificeret gæt er, at der er langt flere ”selvskaffer”-drenge end 

-piger, da der blandt pigerne i de formelle forløb også er flere med interesse i at blive læge). Og 

det betyder, at modsat de (piger), der deltager i den officielle praktik, får ”selvskaffer”-drengene 

ikke et bredt indblik sundhedsvæsenet og i de mange mulige professioner, der findes i sund-

hedsvæsenet. Det vil sige, at uanset hvilken profession drengene har som udgangspunkt for er-
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hvervspraktikken – og det er ofte læge – bliver dette unuancerede syn på karrieremulighederne 

i sundhedsvæsenet ikke udfordret. De bliver simpelthen præsenteret for få eller ingen andre 

alternativer til de professioner, de kender.

Et eksempel er Andreas på 15 år, som gerne vil være læge og har været i ”selvskaffer”-praktik. 

På spørgsmålet om, hvilke professioner han har mødt i løbet af sin praktik, svarer han: 

”Jeg har mødt sekretærer, og jeg har mødt læger. Ikke rigtig andet. Jo, og radiografer har 

jeg også set på.”

Et andet eksempel er Niels på 15 år, som ved hjælp af sin mor skaffede sig en praktikplads som 

radiograf. Han kender til radiografer, fordi han selv har været gennem et sygdomsforløb som lille, 

som indbefattede en del røntgenfotografering. I sin praktikuge har han, ud over radiografer, mødt 

radiologer og portører samt set ”nogle overlæger, der sad og diskuterede nogle billeder af en 

ryg” i et konferencerum. 

 

Det går ud over sygeplejerkerne specifikt 
– og sundhedsvæsenet generelt

At drengene i langt højere grad end pigerne går glip af en forberedt og bred introduktion til job-

mulighederne i sundhedsvæsenet, afføder i denne sammenhæng to væsentlige problematikker. 

Den ene knytter sig til sygeplejefaget specifikt: Der afsættes af gode grunde sjældent ressourcer 

til, at en afdeling eller personalegruppe kan tage særligt imod ”selvskaffer”-praktikanter, som kan 

komme – og kommer – når som helst og med vilkårlig hyppighed. ”Selvskafferne” er ikke i sy-

stem, der er ikke noget numerisk overblik over dem, og modtagelsen af dem afhænger i høj grad 

af de givne afdelingers travlhed og overskud i de aktuelle dage. Det bidrager til, at drengenes 

fokus forbliver på den profession, de er interesserede i, og det betyder også, at bl.a. den ofte 

noget stereotype og ensformige forståelse af sygeplejefaget også forbliver intakt. 

Lasse på 15 år, som gerne vil være læge, og som også har været i praktik som ”selvskaffer”, 

udtrykker det således:

”Det, jeg husker mest, er, at jeg har siddet sammen med lægerne og gået sammen med 

dem. Og selv om jeg ikke har brugt særlig lang tid på det, så er det dét, der sætter sig 

mest fast. De andre dage har jeg fungeret som sygeplejerske og som ernæringsassistent. 

Jeg gik rundt og tjekkede efter materialer, og når patienterne ringede på deres lille klokke, 

så var det mig, de sendte ind til at kigge til dem og se, om de havde mad og alt sådan 

noget. Sådan stikirenddreng-agtigt.”

Dette overfladiske engagement i sygeplejerskens opgaver bekræfter imidlertid hans opfattelse af 

sygeplejerskes arbejde, og han konkluderer at:

 ”… det eneste, jeg har lært omkring sygeplejersker, det er, at de ikke selv må udskrive 

medicin.”
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Sebastian på 15 år vil gerne være læge og har fået hjælp af sin moster til at komme i praktik. Han 

fortæller om, hvordan ugen forløb:

”Der var meget, hvor jeg fik lov til frit at gå rundt med folk. Så jeg kunne sådan spørge fx 

min moster – for hun sidder og skriver ph.d. – så sagde hun bare: ”Her går du på opera-

tionsstuen, her kan du se en tabel over, hvad folk laver, og hvornår de gør det, og hvornår 

de er i gang med at operere, så kan du banke på og spørge, om du må være med her”.”

Han synes, han har fået lov til at være med til mange forskellige ting, og fortæller om sit møde 

med sygeplejersker:

”Sygeplejerskerne? De er sådan rigtig venlige og går rundt og har en rigtig god humor 

og går rundt og snakker rigtig meget. Og de virker ikke, som om de er på job, men som 

om de er hjemme, fordi de hele tiden går rundt: ”Ih, Mia, har du kage med til os? Ej, hvor 

hyggeligt!!”. Og vi snakkede om, at der måske snart skulle komme nogle mænd her på 

afdelingen, og de ville godt snart have nogle brandmænd eller et eller andet.”

Niels, som var i praktik som radiograf og primært mødte radiografer og radiologer, svarer på 

spørgsmålet om, hvad sygeplejersker laver, således:

 ”Det ved jeg ikke. De hjælper vel patienterne med sådan at komme op af sengen, hvis nu 

de skal ud og gå eller et eller andet. Og så henter de mad til dem.”

Den anden problematik knytter sig til kønsfordelingen i sundhedsvæsenet mere generelt: 

Interviewmaterialet viser, at de drenge, der har drømme om at blive læge, ikke tænker i alterna-

tive jobmuligheder inden for sundhedsvæsenet, hvis ikke de kan blive optaget på medicinstudiet. 

Hvis ikke drømmen om at blive kirurg eller læge ser ud til at kunne gå i opfyldelse, bliver idéen 

om at arbejde i sundhedsvæsenet lagt på hylden:

Lasse: ”Altså hvis jeg ikke får snittet på gymnasiet … Så kan man lave et eller andet efter-

uddannelse, når man går ud af gymnasiet, hvor det ikke er snit, man får, men bestået/ikke 

bestået, så man kan komme ind alle steder. Har jeg hørt noget om. Men ellers så, ja, så 

ved jeg det ikke helt, så er der en masse andre ting, man kan blive til.”

Interviewer: ”Ja, hvad kunne det være?”

Lasse: ”Æh … Det er et godt spørgsmål …”

Interviewer: ”Tror du, det bliver på et hospital?”

Lasse: ”Muligvis, men det tror jeg ikke. Det er ikke noget, jeg kunne forestille mig. Men det 

har jeg faktisk ikke tænkt over, hvad jeg ellers kan jeg blive.”

Ligeledes fortæller Sebastian, at han også vil gå i en helt anden retning, hvis ikke karaktererne 

giver adgang til medicinstudiet:

”Jeg tror, at hvis jeg endelig skal være inden for medicin, så skal jeg nok være læge. Ellers 

tror jeg, at jeg ville vælge en anden form for uddannelse.”
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Erhvervspraktikkens betydning

Man kan således ane en sammenhæng mellem, hvor bredt og velforberedt et forløb praktikanten 

har deltaget i, og hvor stor interesse der er for sundhedsvæsenet ud over den specifikke 

profession, de har for øje. Et eksempel på, at en erhvervspraktik kan være øjenåbnende og 

idégenererende, er 15-årige Mikkels praktikuge. Han har med hjælp fra sin moster fået lov at 

komme i praktik, og han fortæller, at han synes, han har fået lov til at være meget med, og fået 

lov til enten at deltage praktisk eller se på i mange sammenhænge både hos sygeplejersker, 

bioanalytikere, radiografer og læger:

”Jeg har fået et meget bedre indblik i en sygeplejerskes hverdag … Hvad en sygeplejerske 

gør for en patient, der ligger på en afdeling, både fysisk og psykisk. Der er rigtig meget 

også sådan mental pleje fra sygeplejerske til patient, som også gør helt klart noget for 

patienten, som jeg jo også har været med til at se. Og så har jeg været to dage med nogle 

bioanalytikere, set, hvad de render rundt og laver. Hvor meget indflydelse de egentlig har 

på et hospital. Det vidste jeg faktisk ikke … Nu har jeg været på røntgen i dag, på radiolo-

gisk, og sådan [set] hvor meget større det er. Hvor mange medarbejdere der egentlig er, 

kun til dét. Altså, at komme ind og få taget et billede eller en scanning, og så sidder der 200 

mennesker inde bag alle de her rum og står og arbejder på højtryk. Altså, det er jo virkelig 

mange faggrupper, der er, kun herinde. Det fik jeg også at vide, der er næste 80 faggrup-

per, kun herinde. 80 forskellige jobs, kun på ét hospital! Det er også ret mange, ikk’?”

Mikkel kunne også helst tænke sig at blive læge, men vil ikke lægge sig fast på nogen uddan-

nelse eller et bestemt job endnu:

Mikkel: ”Altså, de læger jeg har set, det er meget sådan nogle spontane læger, de er sådan 

lidt over det hele, hvis de ikke lige er knyttet til én afdeling … [De er] hele tiden stand-in for, 

hvad de andre [ikke] vidste. Og det synes jeg kunne være ret fedt, at være den, der bare løb 

rundt og samtidig så også kunne udføre operationer, og så man ligesom kan det hele. Det 

gad jeg godt.”

Interviewer: ”Hvis det så ikke bliver læge …”

Mikkel: ”Så bliver det måske sygeplejerske, bioanalytiker eller … eller noget i den stil.”

Opsummering

Ovenstående indblik i interviewmaterialet viser, at introduktionen til og mødet med sundheds-

væsenet som potentiel arbejdsplads, har en betydning for hvilke muligheder erhvervsprakti-

kanterne knytter sig til. Jo mindre forløbet er tilrettelagt, og jo mindre de unge bliver opmuntret 

til at fatte interesse for andre professioner end den, de søger, jo mere ensporet tænker de om 

deres muligheder i sundhedsvæsenet. Dette gør sig gældende for både drenge og piger. Som 

nævnt er forskellen dog, at næsten ingen drenge er på de tilrettelagte bredt orienterede forløb, 

der eksisterer; de foretrækker – måske grundet deres interesse for at blive læger – at skaffe et 
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praktikophold selv. I forhold til køn i sygeplejen betyder det, at idéen om at kigge nærmere på 

sygeplejefaget skydes ned, før den er født. Mere generelt betyder det et bidrag til den voksende 

tendens til, at sundhedsvæsenet i stadigt stigende grad er en kvindearbejdsplads. 

2.2. 

Sygeplejersken som kollega i et kønsperspektiv

2.2.1. Dataindsamling

Gennem DSR har Megafon gennemført en kvantitativ undersøgelse af (kvindelige) sygeplejer-

skers holdninger og forventninger til, samt erfaringer med, mandlige sygeplejersker for projektet. 

1.305 sygeplejersker fra hele landet deltog i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse.

Som nævnt i introduktionen er kun 3,5 % af sygeplejerskerne i Danmark mænd. Ud af de 1.305 

af den kvantitative undersøgelses respondenter er knap 46 respondenter altså statistisk set 

mænd. Vi har derfor tilladt os i projektet at stille og analysere på spørgsmålene med udgangs-

punkt i, at respondenterne – sygeplejerskerne – er kvinder. Det bør nævnes, at der i overens-

stemmelse med dette valg er flere mandlige respondenter, der i kommentarfeltet gør opmærk-

som på, at de ikke syntes, de kunne besvare spørgsmålene ordentligt. 

2.2.2. Sammenfatning af resultater

Sygeplejersker om mandlige kollegaer

Med afsæt i eksisterende forskning og undersøgelser var formålet med undersøgelsen at få ind-

blik i sygeplejerskernes egne oplevelser med mandlige sygeplejersker, herunder hvornår og i hvor 

høj grad kendte stereotype forventninger og erfaringer optræder. Overordnet viser undersøgel-

sen, at mandlige sygeplejersker er en eftertragtet mangelvare, men at kønnets betydning for det 

kollegiale har en paradoksal karakter.

Langt de fleste sygeplejersker – 82 % – har eller har på et tidspunkt haft en mandlig sygeplejer-

skekollega. Det tyder på, at det har været en positiv oplevelse, for der er ingen tvivl om, at flere 

mandlige sygeplejersker er velkomne: 70 % af alle sygeplejersker ønsker flere mandlige kollegaer 

i teamet eller afdelingen. Dette stemmer også overens med, at så mange som halvdelen af alle 

sygeplejersker mener, at flere mandlige sygeplejersker giver en bedre stemning.
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De fleste sygeplejersker – 64 % – mener, at mænd og kvinder er lige gode og dårlige til sygeple-

jerskens daglige opgaver, herunder bl.a. at yde omsorg, daglige praktiske gøremål, planlægning, 

medicinuddeling og kropslig pleje. Dog skiller to opgaver sig ud, it-opgaver og at snakke med 

mandlige patienter, som hhv. 12 % og 15 % mener, mænd er bedre til end kvinder. 

På trods af denne oplevelse af, at mænd og kvinder kan og er lige gode til det samme, er der en 

tendens til at antage, at mænd er i sygeplejefaget af nogle mere traditionelle årsager. Mens 71 %  

af sygeplejerskerne svarer, at de selv valgte deres profession ud fra et ønske om at arbejde 

med omsorg og mennesker, tror kun 20 %, af det samme gælder for mandlige sygeplejersker. 

Til gengæld svarer 42 % af sygeplejerskerne, at de tror, mænd vælger sygeplejefaget ud fra et 

ønske om at arbejde inden for naturvidenskab, medicin, teknik, kemi m.v., hvorimod det kun 

gælder for 19 % af dem selv. 

Opsummering

Opsamlende kan man sige, at der optræder et paradoks mellem på den ene side opfattelsen af, 

at mænd og kvinder faktisk er lige gode til de forskellige opgaver, på den anden side antagelsen 

om, at mænd er i faget af nogle andre og mere traditionelt maskuline årsager end kvinder. 

2.3. 

Sygeplejersken som behandler i et kønsperspektiv

2.3.1. Dataindsamling

I projektet er gennemført kvalitative interviews med 11 patienter om deres forventninger til og 

oplevelser med sygeplejersker af forskelligt køn, og om hvilken betydning sygeplejerskens køn 

har og i så fald hvilken. Patienterne er fra forskellige afdelinger og med forskellige sygdomme, og 

interviewene er gennemført som individuelle interviews med semistrukturerede interviewguides.

2.3.2. Sammenfatning af resultater

Patienterne om betydningen af sygeplejerskernes køn

Der findes ifølge vores research ikke andre danske undersøgelser af patienters syn på syge-

plejerskernes køn. Denne første undersøgelse viser, at patienterne, ligesom sygeplejerskerne, 
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er enige om, at mænd er meget velkomne i sygeplejen. Men den viser også, at betydningen af 

sygeplejerskens køn er langtfra entydig, men tværtimod har en flydende, foranderlig og vari-

erende betydning for patienten. Sygeplejerskens køn er en kompleks størrelse, som kan få be-

tydning og miste sin betydning, nogle gange er betydningen stor, andre gange er den lille, nogle 

gange er den af stereotyp karakter, andre gange meget bredere. Én og samme patient kan have 

modsætningsfyldte forventninger til og oplevelser af kønnets betydning. Dvs. at patienten fx kan 

være af den overbevisning, at kønnet er ligegyldigt for rollen som behandler, men alligevel kan 

fortælle om situationer, hvor det faktisk havde en betydning – eller omvendt. 

Et eksempel på dette er en 32-årig mandlig kræftpatient, Mark:

Interviewer: ”Tænker du over, om sygeplejerskerne er mænd eller kvinder?” 

Mark: ”Overhovedet ikke. Det spiller ikke den store rolle for mig.”

Umiddelbart i forlængelse af dette udsagn fortæller han dog, at han, når det er en kvindelig syge-

plejerske, der skal hjælpe ham med at komme i bad, skruer op for sin morfin:

Mark: ”… for så er man lige ekstra smertedæmpet, så kan man godt vaske sig selv. Det er 

lidt meget min egen stolthed, sådan det der med, at man gerne vil være lidt mandig, man 

vil jo gerne være sådan lidt ”jeg kan godt klare mig selv”-agtig.” 

Interviewer: ”Hvordan er man mandig i det?”

Mark: ”Jeg tror, der ligger et eller andet helt begravet dybt inde i en selv, altså, sådan helt 

abeagtigt, hvor man sådan tænker, at en mand, han græder ikke over, at han lige blevet 

skåret op igennem, altså skåret på kryds og tværs af maven, det græder han ikke over, det 

kommer han hurtigt op at stå fra igen.”

Det viser sig altså, at sygeplejerskens køn har en adfærdsregulerende effekt på Mark, der føler, 

at han skal kunne klare mere, end han egentlig er i stand til, når han får hjælp af en kvindelig 

sygeplejerske. Han fortæller endvidere, at han med en mandlig sygeplejerske ikke føler sig så 

blottet og kan bilde sig ind, at han bare er i omklædningsrummet efter sport som så mange 

gange før.

På samme måde fortæller Lone på 50, som har brystkræft, at hun ikke skelner mellem sygeple-

jerskens køn:

”Ja, altså, at få fjernet sit bryst, det fylder jo relativt meget, når man er kvinde. Det er jo 

mere dét, der fylder: Hvordan kommer man til at se ud, og hvor pænt bliver det, og hvor 

grimt bliver det? Så om det er den ene eller den anden [mand eller kvinde], det betyder ikke 

så meget.”

Men andetsteds fortæller hun, at hun godt kunne forestille sig, at det er noget, hun ville tænke 

over:

”Fordi det er en brystoperation. Det er trods alt, når man er kvinde, noget relativt personligt. 

Det er noget andet, hvis det er hænderne eller tæerne (griner). Så ja, det ville jeg nok. Men 



17 

altså, hvis det er en mand, så er det jo sådan, det er, men der ville jeg nok distancere mig 

noget.”

Den ”omvendte” modsætning – at kønnet tillægges stor betydning og værdi for sygeplejerskens 

arbejde, men at oplevelsen med en god sygeplejerske kan vise sig at knytte sig til sygeplejer-

skens person eller til en bestemt situation – forekommer også ofte.

Ligesom Lone kender Mia på 16 år, som er kroniker, også til tendensen til at distancere sig, når 

sygeplejersken er en mand. Men det er gået væk:

”Johan, for eksempel, han er bare sådan helt vildt morsom at komme ind til, og så tror jeg 

bare, det betyder ikke så meget for mig. Der er jo også tit, når jeg skal have tjekket mine 

knæ, og jeg skal for eksempel tage mine bukser af, jeg tror bare, at, ja – jeg føler mig bare 

tryg ved det af en eller anden grund. (…) Ja, første gang, jeg skulle smide bukserne, der 

blev jeg sådan lidt ”Arh”, fordi det var en mand, men nu har jeg ligesom vænnet mig til det, 

og nu er det bare sådan, nu gør jeg det bare.”

Tim på 46 år, som er blevet opereret i hoften, oplever, at sygeplejerskens køn har en betydning 

for, hvor afslappet og fri man som patient kan være:

”Altså, når det er en pige, der kommer, så har man jo et andet sprog. Et mere afdæmpet 

sprog, vil jeg sige. Med mandlige sygeplejersker er man mere afslappet, ligesom om man 

taler mere frit. ”Så hold dog kæft”, for eksempel. Det kan man godt sige til en mand, ikk’?” 

Men han kommer ved nærmere eftertanke frem til, at det er, fordi de to, han og sygeplejersken, 

har lært hinanden bedre at kende. Det tillader en mere jovial stemning. Tim fortsætter: 

”Men for fa’en, det kan jeg ikke, eller … Arh, det var jo ikke lige i starten, fordi han kommer 

jo lige ind og så ser mig, der. Men nu, altså, nu tør han jo godt sige nogle ting til mig.”

 

Det forekommer også blandt flere patienter, at de binder specifikke kompetencer op på syge-

plejerskens køn. Altså fordi sygeplejersken er en kvinde, er der noget, vedkommende er bedre 

til end mænd – eller omvendt. Det varierer, om disse egenskaber bliver forklaret med biologiske 

(genetiske) eller sociale (minoritetsstatus) årsager, eller om de bliver forklaret overhovedet.

Kurt, 65 år og kroniker, mener fx, at kvinder har bedre forudsætninger end mænd for at være 

gode sygeplejersker:

”De kvindelige sygeplejersker, de fornemmer meget mere, helt ubevidst, hvad en patient 

har af psykiske problemer. Ikke kun det fysiske, vel, men også det psykiske, og hvad indfly-

delse har det nu på patientens forhold til familien og pårørende og alt sådan noget, at man 

lige pludselig ligger der og er ude af aktion, ikke? Der går der nok længere tid, inden den 

mandlige sygeplejerske vil have den samme observation.”

Det mener Oskar på 16 år, ligeledes kroniker, også:
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”Jeg tror, de kan nogenlunde det samme. Jeg tror bare, at kvinder har sådan en mere pæd-

agogisk attitude. Jeg ville egentlig føle mig mere tryg hos en kvindelig sygeplejerske. Jeg 

ved ikke hvorfor, jeg tror bare sådan rent psykisk, at jeg ville føle mig mere tryg ... Kvindelige 

sygeplejersker synes jeg bare har sådan en mere pædagogisk måde at fortælle tingene på 

ved at være afslappede og tage det stille og roligt og forstå en.”

Jeanne, 43 år og kroniker, er imidlertid af en anden overbevisning. Hun har rigtig god erfaring 

med mandlige sygeplejersker, som hun endda synes kan og gør noget ekstra:

”Jeg synes, de altid har været venlige. Og rolige. Og de udstråler et eller andet, ja, rolighed. 

Og jeg synes altid, de gør deres ting rigtig omhyggeligt. Altså, der er jo ikke så mange af 

dem. Eller jeg har ikke stødt på så mange af dem, men når man så støder på dem, så synes 

jeg bare, at dem kan du næsten mærke på, at de er i det job, fordi de godt kan lide det. Og 

så, jamen, så kan de godt snakke en lidt bedre tilpas, ikk’? Så jeg synes, de virker rolige. 

Det er jo nok, fordi der ikke er så mange, men det virker, som om at de er en lillebitte smule 

mere omhyggelige med de ting, de gør.”

Opsummering:

Som udgangspunkt kan man konkludere, at der hverken findes åbenlys eller skjult modstand mod 

mandlige sygeplejersker, snarere at de somme tider ligefrem foretrækkes. Umiddelbart er hold-

ningen til mandlige sygeplejersker positiv – der er bred enighed om, at flere mandlige sygeplejer-

sker er velkomne. Grundlæggende er der blandt patienterne nøjagtig de samme paradokser og 

modsigelser i forholdet til mandlige sygeplejersker og kønnets betydning blandt patienterne, som 

der er det blandt sygeplejerskerne selv. For når patienterne spørges mere i dybden, viser der sig en 

uoverensstemmelse mellem på den ene side forventningerne til betydningen af sygeplejerskens køn 

og på den anden side de reelle oplevelser og erfaringer med både mandlige og kvindelige syge-

plejersker. Når patienterne taler om forventninger eller holdninger, tegner der sig således et billede 

af, at betydningen af sygeplejerskens køn er meget kategorisk: Enten forventes kønnet slet ikke at 

have nogen betydning for sygeplejerskens arbejde og rolle som behandler, eller også forventes det 

at have en meget stor – og temmelig stereotyp – betydning, om sygeplejersken er en mand eller en 

kvinde. Men når det gælder oplevelser og erfaringer fra praksis med både mandlige og kvindelige 

sygeplejersker, er betydningen af sygeplejerskens køn mere kompleks end som så. Det skal dog 

nævnes, at der også findes patienter, for hvem forventninger og erfaringer stemmer overens. 

Dét, undersøgelsen viser, er, at når det gælder sygeplejerskernes rolle og relation til patienten, 

er køn en faktor, der kommer og går, der fylder meget og lidt, der skaber en bedre og dårligere 

behandler, der disciplinerer og frisætter omgangstonen – alt sammen på samme tid og i samme 

rum. Sagt på en anden måde stiller interviewene spørgsmålstegn ved, om man kan – og bør – 

knytte sygeplejerskens kompetencer og rolle som behandler sammen med køn, eller om kønnets 

flygtige betydning ikke snarere er et udtryk for, at personlighed, relationer og kontekst betyder 

endnu mere. 
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METODEUDVIKLING: 
KOMMUNIKATION OG 
BEVIDSTGØRELSE

3.1. 

Erhvervspraktikanter – kønsbevidst kommunikation   

Som vi fandt ud af gennem vores undersøgelser (2.1.2.), er hovedudfordringen, når man kigger 

nærmere på mulighederne i erhvervspraktik, at så få drenge optager pladserne ved de officielle 

praktikforløb og dermed forpasser muligheden for at få en bred introduktion til sundhedsvæsenet 

som helhed, herunder de mange mulige professioner, der findes – og herunder sygeplejerskefa-

get. Vi fandt også ud af, at der ikke er tale om et konsekvent system, hverken for erhvervspraktik-

ken på hospitaler eller for, hvordan der af UU-vejledere henvises til dem. Det gør det til et ud-

fordrende felt at arbejde med systematisk og forandringsorienteret. 

Fælles for de fleste af erhvervspraktikanterne er dog, at de selv researcher, om end i varierende 

grad, når de vil have en praktikplads. Vores undersøgelser af erhvervspraktikanternes muligheder, 

vores research af vejlednings- og praktikfeltet samt vores dialogmøde med UU-vejledere har 

derfor tilsammen dannet baggrund for idéen om at møde de unge netop dér – i informationssøg-

ningsfasen, i deres egen søgning efter et praktiksted og uddannelsesinformation.

3
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3.1.1. Sitet

Informationsøgning foregår for langt de fleste unges vedkommende næste udelukkende digitalt, 

og derfor faldt valget på udvikling af en hjemmeside. Med en hjemmeside kan indsatsen kom-

binere, hvad vi fandt ud af om praktiksystemet, og om hvordan drenge og piger går forskelligt i 

erhvervspraktik på hospitaler. Vi indgik således et samarbejde med Region Hovedstaden om at 

give deres digitale praktikinformation en ”make-over” – dvs. udarbejde et gennem-kønsbevidst 

site, der tydeligt viser målgruppen, inkl. potentielle selvskaffere, at det er hérigennem man kommer 

i sundhedsprofessionel erhvervspraktik. 

 

Sitet kan ses på http://www.regionh.dk/erhvervspraktik

Formål og målgruppe

Formålet med siden er at vise, i sammenhæng med erhvervspraktiktilbuddet, hvor mange 

forskellige faggrupper og karriereveje der findes i sundhedsvæsenet. Det indholdsmæssige 

udgangspunkt var erkendelsen af, at de unge ikke kender til de forskellige job- og karrieremu-

ligheder i sundhedsvæsenet. Sitet skal derfor – samtidig med at det formidler muligheden for at 

komme i erhvervspraktik på et hospital – vise, hvor mange jobmuligheder der findes i sundheds-

væsenet; og det på en måde, så disse jobmuligheder afspejler kønsmangfoldighed og taler til 

både drenge og piger. Selv om der er rigeligt med piger i de sundhedsprofessionelle praktikfor-

løb, og selv om formålet med siden er at få flere drenge ind i disse formelle forløb, har sitet både 

drenge og piger som målgruppe. Udover at det vil skære alle unge over en kam blot på bag-

grund af deres køn, risikerer det at virke for rekrutterende og forceret at fokusere på kun ét køn 

og det kan have den modsatte effekt på drengene såvel som pigerne. Desuden skal piger stadig 

føle sig velkomne i praktikken. Alternativet – at lave ét site til pigerne og ét site til drengene – ville 

alt andet lige tage afsæt i en kønssegregering i sundhedsvæsenet og -personalet som hverken 

er kønsmangfoldig eller ønskværdig. 

De drenge, der godt kunne tænke sig at blive læger, begrunder det med, at man så er uund-

værlig og uerstattelig, at man kan noget, ikke alle kan, og at man dermed gør en ekstra forskel. 

Ambitionen med sitet blev derfor også at formidle, at ingen i sundhedsvæsenet er uundvær-

lige. At alle er lige vigtige – og at der er mulige karriereveje, hvad enten man ønsker sig en kort, 

mellemlang eller lang videregående uddannelse. Dette bliver også en måde, hvorpå man kan 

konkretisere og illustrere sundhedsvæsenet – en sektor (eller et begreb, om man vil), som de 

unge ikke helt ved, hvad dækker over. 
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Indhold

Sidens kønsbevidste islæt er indarbejdet i alt sidens indhold, forstået på måden ”show it, don’t 

tell it”. Det vil sige, at frem for fx at skrive direkte, at både drenge og piger, mænd og kvinder, 

kan indtage sundhedsvæsenets forskellige professioner, vises kønsmangfoldigheden indirekte 

gennem indholdet: tekst, billeder og film. Det handler om at skabe identifikationsmuligheder og 

rollemodeller. 

 

En betydelig del af sitets indhold og 

informationer er formidlet gennem små 

film. Otte ud af de i alt ni film af ca. to 

minutters varighed introducerer seeren til 

otte forskellige professioner (ergoterapeut, 

klinisk diætist, sygeplejerske, jordemoder, 

fysioterapeut, læge, bioanalytiker og 

radiograf). I filmene præsenterer en ung 

medarbejder sit arbejde, fortæller om, hvorfor 

de har valgt lige netop det, hvad deres 

yndlingsfag i skolen var, om fritidsinteresser 

og andet, mål-gruppen kan relatere til. 

Desuden er halvdelen af de medvirkende unge mænd, halvdelen unge kvinder. Det er planen, at 

der hen ad vejen skal suppleres med flere professioner, som også skal repræsentere forskellige 

uddannelsesniveauer. 

Den niende film er en introduktion til sundhedsvæsenet som sektor og arbejds-plads og består 

af filmoptagelser og tekst med fakta om sundhedsvæsenet – antal ansatte, patienter, faggrupper 

m.m. 

De ”fødekæder” af forskellige professioner og opgaver i sundhedsvæsenet, som følger en 

patient fra ankomst til hospitalet til hjemsendelse, illustreres også ved en kort historie om Sofie. 

Sofie er en ældre dame, som indlægges med akutte vejrtrækningsproblemer. Læseren følger 

Sofies behandling fra læge til radiograf til bioanalytiker, fra hun ankommer og skal indlægges, 

til hun udskrives og får hjemmebesøg af ergoterapeuten. Også her er kønsmangfoldigheden 

indarbejdet i historiens persongalleri.

Til sitet er der også udviklet en test, ”Find dit job”. Her svarer de unge på spørgsmål om, hvilke 

fag de bedst kan lide, hvad de laver i deres fritid, hvordan de bedst kan lide at løse opgaver m.m. 

Når alle spørgsmålene er besvaret, får man sit resultat: et ”board” med tre professioner, der er 

relevante for testpersonen at se nærmere på, samt filmene, der hører til. Spørgsmål/svarmatrixen 

er bygget op med henblik på at give et nuanceret og forventningsafstemmende billede af, 
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hvilke faglige og menneskelige 

kvalifikationer de forskellige 

professioner spiller godt sammen 

med, og udrydde de myter og 

stereotype forventninger, vi 

stødte på i interviewene med 

både drenge og piger.

Endelig er der et ansøgningsske-

ma, hvor man ud over at oplyse 

stamdata skal skrive en kort 

begrundelse for, hvorfor man 

gerne vil have en af praktikplad-

serne. Dette er tilføjet for at bringe en vis ”status” ind over praktikugen og på den gøre det mere 

attraktivt end fx ”selvskaffer”-muligheden.  

3.2. 

Sygeplejersker – bevidstgørelse om mangfoldighed og 
kønnets betydning

I dette projekt undersøger vi hvordan sygeplejersker selv kan indgå i udviklingen af en fast-

holdelsesstrategi i forhold til mandlige kollegaer. Mulighederne for at gå ind og udviklingsmæssigt 

arbejde helt konkret og detailorienteret med sygeplejefaget i et kønsperspektiv på hospitals-

afdelinger varierer fra hospital til hospital og fra afdeling til afdeling. Præmissen for udviklingsfasen 

i dette projekt er derfor af mere grundlæggende og tværfaglig karakter: at viden om egen praksis 

og personlig udvikling er det første bidrag, som medarbejdere – og deres ledere – selv kan yde i 

forhold til at få flere mænd ind i faget. Derfra kan ledelsen mere konkret beslutte, hvordan den vil 

”anvende” og arbejde med denne nye bevidsthed.  

3.2.1. Workshoppen

Vi låner her elementer fra den metode, som man HR-fagligt kalder ”mangfoldighedstræning”. 

Institut for Menneskerettigheder definerer mangfoldighedstræning således: 

”Essensen i mangfoldighedstræning er bevidstgørelse gennem viden og forståelse, der har 

både en intern og en ekstern dimension. For at menneskers bevidsthed øges, har de brug 

for viden om sig selv og viden om forhold i deres omgivelser,” 
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og formålet med mangfoldighedstræning defineres således:

”Træningen har til formål dels at skabe personlig udvikling hos den enkelte leder, dels 

organisatorisk udvikling i form af større inklusion og mangfoldighed.”2

Vi etablerede derfor en ramme i form af en workshop, inden for hvilken vi gennem øvelser og 

diskussioner forsøgte at skabe en ny bevidsthed om kønnets betydning, bl.a. ved at bruge vores 

undersøgelser som et ”spejl”, der blev holdt op foran sygeplejerskerne. 

Formål og målgruppe 

Formålet med workshoppen var således, som en del af en fastholdelsesstrategi, at skabe en 

kollektiv bevidsthed om dét, som vores undersøgelser viste – at kønnet har en betydning for 

sygeplejerskernes dagligdag, og at denne betydning er mere kompleks og nuanceret end det 

umiddelbart forventes. Det vil sige at ledere og medarbejdere bliver bevidste om arbejdsplads-

kultur og egen praksis, om hvornår den er præget af kønsstereotype forventninger til andre og 

en selv, og om hvad de mere nuancerede erfaringer siger om kønnets betydning, herunder for 

behandler/patient-relationen. 

Workshopformen giver mulighed for at diskutere om og hvorvidt disse betydninger er med til at 

skabe muligheder og begrænsninger for mandlige kollegaer. Det er dermed ikke hensigten med 

workshoppen at drage konklusioner eller træffe beslutninger, men rettere at bringe viden om og 

nye perspektiver på kønnets betydning i spil i forhold til sygeplejerskens daglige opgaver, rutiner 

og relationer. 

Indhold

Workshoppen var arrangeret som et heldagsarrangement på det hospital, hvor deltagerne er 

ansat. Indholdet og forløbet var forberedt og organiseret af projektgruppen i samarbejde med en 

ekstern proceskonsulent, som også stod for at drive workshoppen. 

Vi inviterede afdelingssygeplejersker og tillidsrepræsentanter til workshoppen, da de som hhv. 

nærmeste ledere og arbejdsmiljøbevidste (blandt andre) er nøglepersoner i forhold til at skabe 

en forandring i praksis. Ca. 20 afdelingssygeplejersker og tillidsrepræsentanter deltog således i 

workshoppen, som var bygget op om en vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor deltagerne dels 

fik indsigt i vores viden om deres kollegaer og arbejde i et kønsperspektiv, dels selv kunne ud-

veksle erfaringer, erkendelser og ønsker. 

2 Manual til mangfoldighedsledelse og mangfoldighedstræning for HR-konsulenter; Institut for Menneskerettigheder, 2010
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På workshoppen kom vi i dybden med følgende emner:

• Hvad laver en sygeplejerske – nu og i fremtiden? Hvad betyder køn for dette arbejde?

• Mænd og kvinder i faget internt: Griber mænd og kvinder dagens udfordringer 

 forskelligt an? Hvordan og hvorfor?

• Mænd og kvinder i faget eksternt: Hvad er omverdenens billede af en sygeplejerske? 

 Hvordan er sygeplejersker selv med til at skabe dette billede? 

• Er flere mænd svaret – og på hvad? Hvorfor vil vi gerne have flere mandlige kollegaer? 

• Er kønsmangfoldighed vigtigere end andre former for mangfoldighed? Hvad med 

 etnisk og aldersmæssig mangfoldighed? 

Jf. formålet er workshoppens form ikke afgørende; det er ikke vigtigt, hvordan der veksles mellem 

øvelser og oplæg, eller præcis hvilke emner diskussionerne kan deles op i. Succeskriteriet er, at 

den nye viden om kønnets betydning bliver diskuteret og perspektiveret af deltagerne.

Sammensætningen af deltagere kan dermed også variere. Dog er det, som det også nævnes 

i forbindelse med mangfoldighedstræningen, essentielt for indkredsningen af den videre an-

vendelse og implementering, at der blandt deltagerne er ledere eller andre med organisatorisk 

beslutningskraft.
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EVALUERINGER OG 
EFFEKTMÅLINGER

4.1. 

Erhvervspraktik – hjemmesiden

4.1.1. Kvantitativ evaluering 

Den kvantitative evaluering af sitet blev gennemført som et elektronisk spørgeskema, som man 

kunne få adgang til via et link på sitets forside. Spørgeskemaet fokuserer både på sitets detaljer 

ved at spørge ind til hvilke dele af sitet, brugerne har læst, prøvet eller set, samt på det mere over-

ordnede formål ved at spørge ind til hvilken ny indsigt sitet har tilvejebragt. På baggrund af disse 

besvarelser kan nytteværdien og målgruppens tilfredshed og med siden som helhed udledes. 

Spørgeskemaet har været tilgængeligt i ca. tre måneder og der er gjort forskellige indsatser 

gennem bl.a. Region H og UU-København for at få målgruppen ind og besøge siden og svare på 

skemaet. 

4
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UDSAGN Helt 
enig/ 
Enig

Lidt 
enig

Uenig Intet 
svar

”Jeg synes informationen på siden var 
relevant for mig”

70,5 % 11,8 % 5,9 % 11,8 %

”Efter at have besøgt siden har jeg lært 
mere om, hvad sundhedsvæsenet er”

58,8 % 23,5 % 5,9 % 11,8 %

”Efter at have besøgt siden har jeg lært 
mere om, hvilke jobmuligheder der er i 
sundhedsvæsenet”

64,7 % 17,6 % 5,9 % 11,8 %

”Efter at have besøgt siden er jeg blevet 
interesseret i andre professioner, end jeg 
var inden besøget”

35,4 % 17,6 % 23,5 % 23,5 %

Respondenterne skulle ved en række udsagn tilkendegive om de var ”helt enige”, ”enige”, ”lidt 

enige” eller ”uenige”. Svarene fordelte sig således:

Den overordnede nytteværdi og tilfredshed med siden kan konkluderes at være relativt høj. Det 

er forholdsvis få brugere der ikke har fundet siden relevant og tilegnet sig ny viden om sundheds-

væsenet. I forhold til at have fået decideret interessere for nye fag, er det så mange som lidt over 

halvdelen af brugerne, der svarer positivt.  

4.1.2. Kvalitativ evaluering 

I forhold til de kvalitative evalueringer, har vi i projektet været udfordret af at arbejde med en 

målgruppe – sundhedsprofessionelt interesserede unge i 9. og/eller 10. klasse – som, især 

for drengenes vedkommende, er svær at få i tale og aktiveret. Endnu sværere bliver det, når 

målgruppen, som i dette tilfælde, ikke indgår i et system eller en fast informationsvej (jf. selvskaf-

ferne), så vi kan fange dem på et punkt de allerede befinder sig eller giver sig til kende. Vi har 

prøvet at etablere kontakt til informanter ad de veje, vi har til rådighed i projektet. Bl.a. har vi for-

søgt at rekruttere informanter gennem Region H’s de UU-vejledere og unge de har kontakt med, 

samt gennem UU-København som søgte efter informanter gennem nyhedsbrev og 15 vejledere. 

Det lykkedes desværre ikke at skaffe informanter nok til at kunne fremanalysere mønstre og 

temaer, så vi har måttet undvære kvalitative evalueringer af hjemmesiden. 
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4.1.3. Effektmåling

Udover at formidle den praktiske mulighed for at komme i sundhedsprofessionel erhvervsprak-

tik, var formålet med sitet at vise sundhedsvæsenets mange faggrupper og jobmuligheder (se. 

3.1.1.). Effekten af sitet skal derfor vurderes i forhold til om/i hvilken grad dette er lykkedes, og 

dette kan grundet ovenstående – og derfor med dette forbehold – kun tage udgangspunkt 

i de kvantitative evalueringer. På baggrund af disse kan det konkluderes, at siden har den 

overordnede tilstræbte effekt; langt de fleste af brugerne svarer positivt på spørgsmålene om 

hvorvidt de har lært mere om hhv. sundhedsvæsenet og jobmulighederne deri. Denne tilegnede 

viden har også en effekt, om end i noget mindre grad, i form af personlig interesse for nye fag. 

Lidt over halvdelen af respondenterne svarer positivt på spørgsmålet om de er blevet interes-

seret i andre professioner, end de var før de besøgte sitet.  

Som nævnt tidligere var det også en ambition med sitets ”make over”, at indholdet skulle for-

midles på en måde der taler til både drenge og piger. Om dette er lykkedes, kan desværre ikke 

dokumenteres i dette projekt, da det ville kræve at evalueringen blev delt op i svar fra drenge og 

svar fra piger. En sådan kønsopdeling ville have gjort det muligt at se om drenge og piger bruger 

siden forskelligt, og om tilfredsheden og nytteværdien er lige stor for drenge og for piger. På 

trods af at der indgår svar på spørgeskemaet fra både drenge og piger, vurderer vi, at der ikke er 

afgivet nok svar på den kvantitative evaluering, til at der kan foretages en sådan kønsopdeling i 

svarene. De to grupper vil blive for små til, at der kan siges noget generelt på baggrund af disses 

svar, og evalueringen og effektmålingen må derfor ses som værende baseret på målgruppen 

som helhed.
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4.2. 

Sygeplejersker – workshoppen

4.2.1. Kvantitativ evaluering

Efter endt workshop udfyldte alle deltagerne et spørgeskema, som på en skala fra 1 til 5, hvor 5 

er den mest positive score, målte deltagernes tilfredshed med workshoppen. Svarene fordelte sig 

således:

Som det kan ses af skemaet ovenfor, var der generel høj tilfredshed med form og indhold. De 

fleste svar ligger mellem et gennemsnit på 4,33 og 4,50 ud af 5. Responsen på udsagnet ”Work-

shoppen gav mig redskaber, jeg kan bruge i arbejdet” skiller sig ud ved at have en gennemsnitlig 

score på 3,64. Dette stemmer dog nogenlunde overens med præmissen for workshoppen 

– at formålet er at skabe bevidsthed frem for konkrete redskaber – og er derfor en forventelig 

respons. Dette bliver også udtrykt på forskellige måder i de kvalitative evalueringer. Det betyder 

imidlertid ikke, at det ikke er en væsentlig pointe, at der i forlængelse af workshoppen med fordel 

kunne følges en plan for implementering og praktisk anvendelse, som vi i afsnit 5.2. også vil 

forholde os til. 

 

4.2.2. Kvalitativ evaluering

Der blev foretaget individuelle kvalitative evalueringer med otte deltagerne, hvor der bl.a. blev 

spurgt ind til, hvad de bedst husker fra workshoppen, om de føler, den har bragt dem ny viden, 

hvad de kan bruge fra workshoppen, samt om de følte, den var relevant for dem. 

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
Indholdet i 

workshoppen 
var vigtigt

Workshoppen 
gav mig et ny 
indsigt i emnet

Workshoppen 
gav mig redsk-
aber, jeg kan 

bruge i arbejde

Måden, tingene 
blev fremlagt, 
passede mig

Fordelingen 
mellem oplag og 
gruppearbejde 
passede mig 

Jeg har fået 
godt udbytte af 

dagen

4.50 4.33 3,64 4.33 4.40 4.40 
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Jf. formålet med workshoppen er der ikke spurgt ind til deltagernes tanker om, eller hvad deres 

holdning er til, kønnets betydning. Som vores undersøgelser viser, har sygeplejerskernes køn 

ingen fast betydning i forhold til patienter og kollegaer, og derfor er det vigtige her ikke, hvad de 

tænker om køn, men at de tænker om og på køn. Det er således dét, evalueringen er bygget op 

om, og dét, de – indirekte – på forskellige måder er blevet spurgt om. 

Tema 1: ”Øjenåbnere”

Der tegner sig to overordnede temaer i evalueringen. Det første er, at workshoppen overordnet set 

tilvejebragte “øjenåbnere” og tankevækkelse hos deltagerne, og at der er en generel tilfredshed 

med muligheden for at se sig selv udefra. Det varierer, hvilke pointer og diskussionsemner der har 

gjort størst indtryk på deltagerne, men workshoppen har givet deltagerne stof til eftertanke. Et 

eksempel er denne deltager:

Interviewer: ”Hvad har du fået ud af den workshop, du deltog i?”

Deltager: ”Jamen, jeg synes, at en af de største aha-oplevelser, jeg havde i løbet af dagen, 

det var denne her enorme fokusering på kvinders tilgang og mænds tilgang til faget … Jeg 

tror, jeg har tænkt over det på en ny måde. Jeg har tænkt over det i forhold til, at når jeg 

sidder og skal lave stillingsopslag næste gang, så skal [jeg] prøve at sætte fokus på nogle 

af de nicher, som ligesom tænder i den mandlige ende af skalaen. Det tror jeg kan være en 

fordel. Det har jeg tænkt meget over i hvert fald. At prøve at sælge faget. For det var ligesom 

den største refleksion, jeg gik med derfra.”

En anden deltager fortæller om, hvad hun bedst kunne bruge fra workshoppen: 

”… Diskussionen omkring mænd og kvinder, og om de er forskellige, den har jeg nok tænkt 

lidt over … Selvfølgelig er der nogle forskelligheder, men man kan ikke bare sætte dem i bås, 

vel? Og det har jeg nok egentlig tænkt bagefter. Altså, der er ikke noget typisk mand eller 

kvinde, fordi det er meget personafhængigt også, ikke? Så man skal egentlig nok bare altid 

huske at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og ikke kønnet … Jeg ved ikke, om jeg 

måske ikke også havde tænkt det før, men det blev måske egentlig mere klart for mig. Altså, 

det er ikke noget, jeg sådan går og tænker over i min hverdag.”

Endnu et eksempel er denne deltager, som fortæller om, hvad hun kan bruge workshoppen til: 

”Der er ikke noget, hvor jeg specielt kan sige, at ”det har jeg lige fået ud af dét”, og ”dét kan 

jeg gå hjem og bruge på den måde”, men det var da en øjenåbner i forhold til, at jeg troede 

egentlig, at man var længere i, hvad for en opfattelse man har af mænd og kvinder som 

sygeplejerske. Det troede jeg, men det ...”

Det skal det også nævnes, at der blandt deltagerne også var enkelte, der ikke havde oplevet det 

store udbytte af workshoppen. Dette kom tydeligst til udtryk blandt de sygeplejersker, der allerede 

har flere mandlige kollegaer, fx denne deltager:
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”Jeg ved ikke, om jeg synes, at jeg har fået sådan specielt meget ud af den. Jeg er på en 

arbejdsplads, hvor vi har næsten 50 procent mænd …”

Tema 2: Opfølgning og konkretisering 

Det andet overordnede tema, der viser sig i evalueringen, er behovet for opfølgning og konkreti-

sering af implementeringsmuligheder. Dette ligger i oplagt forlængelse af oplevelsen af at have 

gjort sig nye tanker og erkendelser og er da også noget af det, der som beskrevet tidligere kom-

mer til udtryk i den kvantitative evaluering. En af deltagerne forklarer det således: 

”Men det, at vi sidder nu og ligesom kigger lidt tilbage, gør da også, at jeg tænker: 

”Hm, hvad er det lige, jeg skal fremadrettet?” (…) For det er jo nogle gange det, der er 

udfordringen ved en workshop, at du kan sidde og være enormt engageret her og nu, men 

så at komme hjem og også få den taget ud til et eller andet, det kan være udfordringen, 

ikke? (…) Hvordan vi kan bruge det og sådan noget, ikk’?”

En anden deltager udtrykker, hvad der kunne lyde som frustration over, at diskussionen og 

erkendelserne måske går tabt: 

Interviewer: ”Hvad har du fået ud af workshoppen?”

Deltager: ”Ja, altså, jeg gik jo derfra med en lidt ambivalent følelse. Jeg synes, vi havde en 

supergod dag, men det var ikke sådan, at det blev konkret for en; skal vi have flere mænd i 

sygeplejen eller hvad? Vi skulle ikke til at lave kvoter på mænd og sådan altså på den måde 

lave faget om.” 

Vi har som en del af projektet taget disse udmeldinger til efterretning og prøvet at udarbejde et 

oplæg til, hvordan en opfølgning kunne tage form (se mere i afsnit 5.2). 

4.2.3. Effektmåling

I forhold til at lave en vurdering af, hvor effektfuld workshoppen er, kan man gå ud fra succes-

kriteriet som parameter (se 3.2.1.). Om workshoppen har haft en effekt, skal derfor vurderes ud 

fra, om den nye viden om kønnets betydning er blevet diskuteret og perspektiveret af deltagerne. 

Baseret på både de kvantitative og kvalitative evalueringer kan man konkludere, at workshoppen 

har en effekt, forstået på den måde at deltagerne på baggrund af den tilvejebragte viden har fået 

ny indsigt og reflekteret over køn. 

Det er ikke muligt i dette projekt at give effekten en score eller fastslå, hvor ”stor” effekten 

kan siges at være. Ej heller kan vi i dette projekt sige noget om, hvad effekten bliver ude på 

afdelingerne efter endt workshop målt som fx større kønsmangfoldighed. 
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OPSUMMERING 
– IMPLEMENTERING 
OG ANBEFALINGER

Formålet med dette projekt er at udvikle metoder til, hvordan man kan få flere mandlige sygeple-

jersker. Vi har udviklet to prototyper på metoder, der knytter sig hhv. til rekruttering og fasthold-

else, og som er blevet afprøvet i Region Hovedstaden. Forhåbningen er, at andre regioner – og/

eller andre relevante aktører – vil tage disse metoder til sig, evt. tilpasse dem til de lokale eller 

regionale forhold, og anvende dem i en strategi for at få flere mandlige sygeplejersker. 

Dette afsluttende afsnit vil derfor tage form af opsummeringer af de pointer og erfaringer fra pro-

jektet, som vi i projektgruppen anbefaler danner udgangspunkt for implementering af strategierne 

i nyt regi. 

5.1. 

Erhvervspraktikanter

Erhvervspraktikken er vigtig

I forhold til en strategi for rekruttering er erhvervspraktikken en oplagt mulighed for at sætte ind 

med en forandringsorienteret indsats. Her er de unge ikke færdige med at gøre sig tanker om 

fremtiden og uddannelsesmuligheder, og de er modtagelige for indtryk og oplevelser. Erhvervs-

5



32 

praktikken er for de unge en mulighed for uforpligtende at prøve en profession af i praksis og for 

praktikpladsudbyderne en mulighed for at arbejde med, hvilken opfattelse fremtidens potentielle 

medarbejdere har af arbejdspladsen. 

Drengene møder ikke sygeplejersken

I et kønsperspektiv er den overordnede problematik i forhold til erhvervspraktikken, at der findes 

to former for praktikforløb: det formelle og tilrettelagte forløb, hvor man finder piger med interesse 

for forskellige professioner, og det uformelle ”selvskaffer”-forløb, hvor man finder drenge, der er 

interesserede i at blive læger. Drengene og pigerne oplever altså groft sagt ikke deres møde med 

det sundhedsprofessionelle felt på samme måde, og i forhold til at rekruttere mænd til sygeple-

jefaget er pointen, at drengene ikke får indblik i en sygeplejerskes arbejde og udfordringer. De 

får med andre ord aldrig det praktiske oplæg til at reflektere over, om sygeplejerskeprofessionen 

måske kunne være noget for dem. Man kan med rette indvende, at det alligevel vil være en ud-

fordring at skabe interesse for andre professioner hos de drenge, der har blikket stift rettet mod 

lægeprofessionen. Men set i lyset af, at disse drenge vil lægge planen om at arbejde inden for 

sundhedssektoren helt på hylden, hvis ikke de kan komme til at læse medicin, er der alligevel en 

pointe i at give dem motivation og input til eventuelle senere genovervejelser. 

Drengene bør indgå i det formelle praktikforløb

I projektet her blev udfordringen derfor at udarbejde en metode til at ”fange” drengene, inden 

de vælger praktikplads og -form, og få dem gennet over i den formelle og tilrettelagte praktik. Vi 

nåede frem til, at det giver god mening at opprioritere formidlingen af erhvervspraktikforløb og 

tidligt i praktikanternes researchfase vise dem, hvad det formelle og tilrettelagte sundhedsprofes-

sionelle praktikforløb indeholder – bl.a. et indblik i sygeplejerskefaget. Valget faldt på et website, 

men i denne fase side breder fokus sig fra sygeplejerskefaget til sundhedsvæsenet, ligesom sitet 

henvender sig til både drenge og piger. Sygeplejerskefaget præsenteres på sitet sammen og på 

lige fod med andre fag – men der indarbejdes en bred kønsmæssig repræsentation og dermed 

mangfoldige spejlingsmuligheder. Sitet kan i øvrigt med fordel promoveres yderligere proaktivt 

og på den måde gøre flere unge med sundhedsprofessionelle interesser opmærksomme på 

praktikforløbet. 

Bedre kommunikation, flere praktikpladser 
og et indholdsrigt forløb

På flere hospitaler udbydes p.t. det bedst mulige forløb under de givne vilkår, og der er ingen 

grund til at kritisere disse forløb – de ser ud til at være så gode, som de kan være. På baggrund 
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af vores indsigt i det sundhedsprofessionelle erhvervspraktikfelt vil vi fra projektgruppen som en 

opfølgning på projektet anbefale, at regionerne som praktikpladsudbydere bliver endnu mere 

opmærksomme på betydningen af praktikforløb og gør en indsats for, at der er afsat nok res-

sourcer til disse vilkår. Dels bør antallet af pladser øges, så man undgår ”selvskaffere” som følge 

af pladsmangel3, og dels bør det sikres, at de unge har et indholdsrigt og fordomsnedbrydende 

– men også realistisk, hvad angår typen af arbejdsopgaver og samarbejdskrav – møde med 

sundhedsvæsenet. Et møde, som imødekommer deres ønsker til et praktikophold mest muligt, 

og som indfrier de forventninger, en ny og appellerende præsentation af sundhedsvæsenet 

opstiller. Et vigtigt skridt på vejen med dette arbejde er altså, at barrierer og muligheder for at få 

oprettet flere praktikpladser i formaliserede forløb undersøges nærmere. På den måde kan man 

som praktikudbyder være med til på kort sigt at minimere antallet af ”selvskaffere”, på lang sigt at 

skabe større kønsmangfoldighed i sundhedsvæsenet, herunder i sygeplejefaget. 

5.2. 

Sygeplejersker – workshoppen

Øget bevidsthed er første skridt

Når man som en del af en fastholdelsesstrategi vil arbejde med de nuværende arbejdspladskul-

turer, bør første led være at skabe bevidsthed blandt medarbejderne om kønnets betydning i 

hverdagens arbejdspladskultur. Det vil sige at kunne se sin egen praksis som sygeplejerske i 

et kønsperspektiv, både som kollega og behandler. Som kollega handler det for den kvindel-

ige sygeplejerske om at blive bevidst om, hvornår man i det daglige arbejde selv kommer til at 

agere ud fra kønsstereotype forventninger til sine mandlige kollegaer. Som behandler handler 

det for sygeplejersken om, at medtænke sit køn i mødet med patienten og om hvilke stereotype 

forventninger, både hos patienten og en selv, der kan medtænkes for at skabe et endnu bedre 

behandler/patient-forhold. 

Lederne skal med

Kønnet har, som vores undersøgelser viste, en betydning for begge typer af relationer. På 

baggrund af disse undersøgelser kan en diskussion om, hvorvidt denne betydning er med til 

3  De praktikansvarlige vi har talt med, både på hospitaler og i regionen, ser det som problematisk, at der er en gruppe 
unge på hospitalet, der går ”frit” rundt og dels ikke har opfyldt de formelle krav til at begå sig på et hospital –  hygiejnekur-
sus, aftale om tavshedspligt m.m. – dels ikke med sikkerhed undgår at bevidne situationer og tilfælde, der kan være (for) 
voldsomme for en 15årig. Således er der en interesse fra flere uddannelsesmedarbejdere på hospitaler og i regionen, om at 
minimere antallet af selvskaffere. Denne interesse kan ikke imødekommes direkte fx i form af et forbud, da det ikke er muligt 
at forhindre hospitalspersonale i at tage en bekendt med på arbejde. 
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at skabe muligheder og begrænsninger for mandlige kollegaer i praksis, udfolde sig. Dette kan 

ske på en workshop, som giver mulighed for at arbejde sig frem til egne erkendelser og idéer. En 

sådan workshop kan afholdes både i regionalt regi og hospitalsregi, og indholdet og formen kan 

tilrettelægges forskelligt.

Den helt centrale pointe er, at der bliver talt om den betydning, sygeplejerskens køn har/bliver 

tillagt i det daglige sygeplejearbejde af kollegaer og patienter. Det er op til hver enkelt arbejdsplads 

at beslutte, hvordan den nye kollektive bevidsthed om betydningen, skal og kan skabe forandring 

i den organisatoriske praksis. Arbejdspladsen kan spørge sig selv: Hvilken betydning af syge-

plejerskens køn vil vi her hos os understøtte og give næring? Hvordan har vi mulighed for at 

tage fat på det i praksis? Det kræver en aktiv indsats at ændre arbejdspladskulturens køn og 

dermed skabe plads til (køns-)mangfoldighed, og netop derfor er en vigtig forudsætning for at 

workshoppen medfører synlige forandringer, at engagerede ledere deltager og følger op.

Opfølgning og implementering

De kvalitative evalueringer af workshoppen udtrykte som nævnt (i 4.2.2.) generel tilfredshed

 med workshoppen, og at den tilvejebragte “øjenåbnere” og tankevækkelse. Dog blev der også 

udtrykt et klart behov for opfølgning og implementeringsressourcer – anvisninger til, hvordan man 

kan bruge denne nyerhvervede viden til at skabe forandringer i den travle hverdag. Projektets prak-

sisnære orientering taget i betragtning har vi efter afprøvningen af workshoppen forsøgt at imøde-

komme behovet for opfølgning. Vi har således indgået samarbejde med to antropologistuderende 

fra Københavns Universitet, der som en del af deres speciale – men uden sammenhæng med 

projektet i øvrigt – har foretaget observationsstudier på Rigshospitalet. Her har de bl.a. observeret, 

hvordan praksis og social interaktion kommer i spil, når man beskæftiger sig med køn som objek-

tiv. Studiets tilgang er eksplorerende og forsøger at afdække, hvordan køn udøves og har betyd-

ning ift. arbejdet som sygeplejerske. På baggrund af denne indsigt i sygeplejerskernes hverdag 

har de til projektet udarbejdet et oplæg til de første opfølgende diskussioner ude på afdelingerne. 

Herefter kan de mere konkrete spørgsmål om praktisk implementering stilles og besvares. Som 

nævnt tidligere er ledelsesmæssig initiering og opbakning af afgørende betydning i denne fase.
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OPFØLGNING PÅ WORKSHOP:
- af Mette Kjær Damholdt Sørensen og Cecilie Friis

Mangfoldighed og rollefordeling 

Tematisk vil de opfølgende diskussioner koncentrere sig om at italesætte mangfol-

dighed og identificere, hvilke roller sygehuspersonalet henholdsvis internaliserer og 

tilskriver hinanden. I et forsøg på at identificere rollefordelingerne kan der eksperi-

menteres med at få de deltagende til at sætte ”køn på spidsen” for derigennem at 

få dem til at reflektere over, hvorvidt de karakteristika, de tilskriver køn, rent faktisk 

er kønsligt betingede. Det anbefales, at diskussionerne todeles, således at opfølg-

ningen henholdsvis koncentreres om sygeplejerskerne som isoleret faggruppe og 

sygeplejerskerne som en del af en større helhed. En potentiel måde at åbne op for 

diskussionen på kunne være at lade sig inspirere af en form for ”fremtidsværksted”. 

Metodisk er et fremtidsværksted karakteriseret ved, at problemstillingen processuelt 

åbnes gennem tre faser – en kritikfase, en utopifase og en virkeliggørelsesfase. I en 

sådan tilgang er der rum for at diskutere både, hvad der kan gøres anderledes, hvad 

det er for en virkelighed, man gerne vil opnå, og hvordan man når dertil. 

Mænd i hønsegård?

Under observationsstudier på Rigshospitalet er det blevet tydeligt, at sygeplejer-

skerne tillægger det forskellig betydning at arbejde i et ”kvindefag” og på en ”kvinde-

arbejdsplads”. Et udgangspunkt for opfølgningen internt i sygeplejerskegruppen 

kunne derfor være at tage afsæt i det kønsopdelte arbejdsmarkeds retorik om 

kønnede fag. En diskussion af faget og arbejdspladsens ”køn” kan åbne op for en 

debat om, hvem arbejdskulturen er attraktiv for, hvilke egenskaber der er attraktive 

for arbejdspladsen, og hvor rummelig den er ift. forskellige målgrupper – samt hvilken 

betydning dette har for henholdsvis mænd og kvinder.

Det opleves under observationsstudierne, at der ofte efterspørges flere mandlige 

sygeplejersker, og at dette er blevet en del af den sygeplejefaglige selvfortælling. 

Begrundelserne for dette lyder hyppigst, at flere mænd på arbejdspladsen skaber en 

anden dynamik, og at arbejdsmiljøet bliver mindre præget af at være en ”hønsegård”. 

Denne slutning forudsætter imidlertid en kønsstereotyp opfattelse, som ikke nød-

vendigvis afspejles i virkeligheden – nemlig at det altid er kvinder, der genererer en 
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“hønsegårds-stemning”. I stedet for at tale om behovet for at få flere mænd ind i 

sygeplejen kunne man rette fokus mod, hvad det er for et arbejdsmiljø, sygeplejer-

skerne ønsker – og sætte spørgsmålstegn ved, om dette nødvendigvis har noget at 

gøre med køn. Det er således relevant at få deltagerne til at reflektere over, hvorfor 

det er attraktivt at få flere mænd i sygeplejen, og hvad et øget antal af mandlige syge-

plejersker kan bidrage med. 

Den utopiske arbejdsplads

Den efterfølgende diskussions fokus er at få sygeplejerskerne til at overveje, dels 

hvilken arbejdsplads, de ønsker at være en del af, og dels den ønskede arbejdsplads’ 

rummelighed over for mangfoldighed. Gennem en sådan diskussion formodes det, 

at sygeplejerskerne kan få italesat nogle af de forskellige opfattelser, de måtte have af 

faget og arbejdspladsen, og dermed få åbnet op for eventuelle fastgroede forventnin-

ger til stereotype rollefordelinger etc.

Din, min og vores arbejdsplads

I forlængelse af ovenstående dialog internt i sygeplejerskegruppen anbefales det, at 

de øvrige faggrupper, som sygeplejerskerne samarbejder med i hverdagen, ind-

drages i opfølgningen, idet læger, portører mv. påvirker arbejdskulturen og den måde, 

hvorpå sygeplejerskernes roller forhandles. Det anses således som essentielt, at fag-

grupperne diskuterer måder, hvorpå de møder hinanden, og hvilke roller de gensidigt 

tildeler hinanden - fx hvordan man møder kolleger afhængigt af faktorer som køn, 

alder, erfaring etc., og hvordan dette påvirker arbejdskulturen. 

På baggrund af ovenstående diskussionstemaer kan sygeplejerskerne i samarbejde 

med de andre faggrupper afsluttende nærme sig en fælles fortælling om, hvilken 

kultur de ønsker at skabe på arbejdspladsen, som bedst muligt favner forskellighed.
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