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Forandring og træghed i den sygeplejefaglige 
diskurs er en let redigeret udgave af ph.d.-
afhandlingen af samme navn, indleveret til 
forsvar ved Humanistisk Fakultet, Køben-
havns Universitet i foråret 2003.  
   Bogen rummer en række analyser af et 
stort udsnit af sygeplejefagets tekstmasse. 
Analyserne kortlægger, hvordan sygeplejer-
sken, lægen og patienten gennem århundre-
det italesættes og hvordan relationerne mel-
lem disse ændres grundlæggende fra midten 
af det 20. århundrede.  
   F.eks. vises det, hvordan lægen samt hans 
viden, kliniske praksis og videnskabelige tra-
dition i 2. halvdel af århundredet ekskluderes 
af diskursen og erstattes af patienten, og 
hvordan relationen mellem sygeplejerske og 
patient italesættes som den afgørende for pa-
tienten og dennes situation. 
   Endvidere rummer bogen en række intensi-
ve læsninger af centrale sygeplejefaglige tek-
ster fra slutningen af århundredet, hvor faget 
i stigende grad italesættes som en akademisk 
disciplin. Her fokuseres på, hvordan begre-
ber fra andre fagområder ændres, når de 
indoptages i den sygeplejefaglige diskurs.  

    Bogen kan også læses som et bud på, 
hvordan en Foucault-inspireret arkæologisk 
analyse kan udvikles og gennemføres. 
    Bogen retter sig især til forskere og under-
visere inden for de mellemlange, videregåen-
de uddannelser, men egner sig også til brug 
i undervisningen – ikke blot i sygeplejerske-
uddannelsen, men i en række andre profes-
sionsrettede fag. 
 
 

 
PRIS OG BESTILLING 
Bogen kan bestilles ved henvendelse til  
Forlaget PUC pr.  

fax 8726 2688 /  
tlf. 8726 2600 /  
e-mail forlaget@viborgsem.dk 

     Pris pr. bog kr. 245,- incl. moms. Frit le-
veret ved køb over 5 bøger. Forsendelsesom-
kostninger ved levering af 5 bøger og herun-
der kr. 45,-  
     Ved samlet bestilling af mere end 20 bø-
ger gives 10% rabat.  
 
 

Bogen kan også bestilles på hjemmesiden www.viborg-seminariet.dk under Forlaget PUC 
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