
 

Velkommen til gå-hjem-møde 

Etnografi som metode i 
implementeringsforskning 

Onsdag d. 24. november 2021 kl. 14-16 

Plads: Lead – Enter Next Level, Overgaden Oven Vandet 10, 2. & 3. sal, 1415 København K – 
eller video 

Arrangør: Dansk Implementeringsnetværk – for Forskere (DIN-F) 

 

 

 

Etnografi er læren om kultur og mennesker og anvendes til at beskrive en kultur gennem 
feltarbejde, hvor deltagerobservationer og interviews er centrale metodetilgange. Etnografi er 
en hyppigt anvendt metode indenfor humaniora og socialvidenskab, men selvom det er 
velkendt indenfor implementerings-forskningsfeltet at kontekst og kultur har en stor betydning 
for succesfuld implementering, har man først for nyligt fået øjnene op for metodens 
anvendelsesmuligheder i dette forskningsfelt. Kom og hør hvordan etnografiske studier kan 
bidrage til en nuanceret forståelse af underliggende strukturer, mønstre og praksisser, som er 
medvirkende til udfaldet af en fremadrettet implementering.  

 

Program:  

 

14.00  Velkomst & info om DIN-F v. Torsten Conrad, kontaktperson for DIN-F  
 
 
Teoretisk perspektiv:  
 
14.05 Om etnografiske studiers indsigtspotentialer v. Tine Tjørnhøj-Thomsen, Professor, 

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.  
 
Dette indledende oplæg handler om, hvad der generelt kendetegner etnografi og etnografiske 
metoder som især feltarbejde og deltagerobservation. Der vil i den forbindelse være et særligt 
fokus på, hvilke former for indsigter og viden etnografiske studier kan bidrage med, og hvorfor 
det er så vigtigt som metodisk bestræbelse at -  for en tid -  dele tid og rum med de mennesker, 
hvis tanker og handlinger vi som forskere søger at forstå. 
 
14.50 Pause m. kaffe  

 

 

 

 



 

 

Empiriske perspektiver: 

15.05 ”Hvem har et alkoholproblem og hvem har ikke? - en kulturanalyse” v. Ditte Maria 
Sivertsen, ph.d. stud., Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital   

Til patienter med problematisk alkoholforbrug har man i mange år forsøgt at implementere 
screening og kort intervention i sundhedssektoren, men på trods af utallige randomiserede 
undersøgelser med påvist effekt, er det fortsat ikke implementeret i den kliniske praksis. Ved at 
anvende etnografi og følge læger og sygeplejersker i en Akutmodtagelse i deres daglige praksis, 
blev det muligt at undersøge den lokale kultur og dermed opnå en forståelse af deres 
håndtering af patienter med alkoholproblemer, hvilket kan anvendes i en fremadrettet 
implementeringsproces. 

 
15.20 ”Implementering af en fælles akutmodtagelse - studeret gennem brug af multisited 

etnografi” v. Jeanette Wassar Kirk, Seniorforsker, Klinisk Forskningsafdeling, 
Hvidovre Hospital   

Med afsæt i Region Hovedstadens hospitalsplan fra 2007 blev det fra politisk side besluttet at 
forbedre kvaliteten i det akutte beredskab, ved at enstrenge samt differentierer de tidligere 
skadestuer i hhv. akutklinikker og akutmodtagelser. Akutmodtagelserne i Danmark ligger på 
21 akuthospitaler og skal senest i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier oprette Fælles 
Akutte Modtagelser (FAM). Forskning omkring implementeringen af disse FAM’er er sparsom 
grundet høj kompleksitet hvor implementeringsprocessen samtidigt berører forskellige 
niveauer i organisationen, professioner og positioner og spørgsmålet rejser sig; hvor er felten?  
Gennem brug af ’multi-sited’ etnografi følges implementeringsprocessen af en FAM på 
Amager- og Hvidovre Hospital på tværs af geografiske steder. Igennem en 2-årig periode er 
spor, bevægelser og sammenhænge fulgt for at afdække hvor og hvordan centrale aktører, 
ting og begreber bevæger sig og i den proces båder former og omformer forskellige lokaliteter 
og implementeringsprocessen. 
 
15.35    Perspektiver fra salen og drøftelse  
 
16.00  Tak for i dag  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Implementeringsforskere og alle andre med interesse er velkomne.  

Deltagelse er gratis men tilmelding nødvendig, senest den 16. november. 

Tilmelding via https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WCCN6CCFLN15 

Evt. spørgsmål kan rettes til Cecilie Lindström, email: 
cecilie.lindstrom.egholm@rsyd.dk 

  www.implementering-dk.dk 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WCCN6CCFLN15

