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Fag og fagidentitet
Do-best forfatterne fabulerer over emnet ”fag og fagidentitet” og inddrager i denne artikel 
perspektiver fra flere afhandlinger og egne betragtninger.

Er det at udføre genbehandlingsopgaver i en sterilcentral relateret til en selvstændig profession? 
Og hvilke opgaver er forbundet med at udvikle en fælles fagidentitet?

For at kunne besvare disse spørgsmål er der lidt underbyggende teori, man kan støtte sig op ad. 

Definitioner:
1. En profession er normalt bl.a. karakteriseret ved en formel uddannelse, som derved er 

underlagt en lovgivning. Ifølge denne definition har sterilassistenter/sterilteknikere ikke en 
selvstændig profession. Men der er jo også andre definitioner man kan kikke på. Fx denne: 

2. En fag/profession kan også defineres ved, at det repræsenterer mennesker, der ‘gør’ noget
bestemt, eller at 

3. udførelsen af arbejdet er rammesat af sociale strukturer i form af bestemte fysiske 
rammer, overenskomster, faglige organisationer, etc.  

4. Fagidentitet kan også defineres som det, at man kan forstå sig selv som lig med sin gruppe 
og som forskellig fra de andre. Sagt på en anden måde betyder det, at den enkelte er 
bevidst om egen fagidentitet og at det gør det muligt at afgrænse egne kompetencer, 
inddrage andres og anvende forskelligheden.

Disse definitioner rammer lidt bredere, men er det nok til at sterilassistenter/sterilteknikkere kan 
udvikle en fælles fagidentitet? Og hvorfor er det vigtigt at have en sådan?

Vanlig procedure ved ansættelse:  
Sterilassistenter/sterilteknikere rekrutteres ofte fra andre faggrupper i sundhedssektoren 
(sygehjælpere, sosu. assistenter, sygeplejersker, servicemedarbejdere og lign.). I de senere år har 
der også været en tendens til at rekruttere medarbejdere til sterilcentralerne fra helt andre 
områder/arbejdskulturer.  Ingen, hverken af de internt eller af de eksternt rekrutterede, har i 
deres baggrund eller deres formelle uddannelse den teori som er grundlæggende for 
genbehandlingsopgaven, og sterilassistenterne/sterilteknikkerne har stadig ikke en ensartet 
teoretisk mulighed, til at få adgang til fagets videns felt. 

Sundhedssektoren, hospitalerne og dermed genbehandlingsenhederne har gennem tiderne sat sin
lid til, at der i uddannelserne hos det rekrutterede personale var et teoretisk, fagligt fundament, 
som fx mikrobiologi og infektionshygiejne i sygeplejeuddannelsen, og at den praktiske oplæring 
desuden lokalt ville give den nødvendige forståelse for bl.a. vigtigheden af at afbryde smitteveje, 
og alle de andre områder som er en del af den tilgrundliggende teori i en genbehandlingsenhed.   
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Det er klart at med udviklingen af både kirurgi og teknologi, centraliseringen af genbehandlingen, 
samt de ændrede rekrutteringsmønstre, fremtidens krav både til den individuelle og til 
organisationen gør at tilgangen til ”faget” må undergå en stadig forvandling. 

Med disse forudsætninger følger nogle store uddannelsesmæssige og kulturelle udfordringer. 
Gældende er det dog fortsat at en stor del af oplæringen/uddannelsen af 
sterilassistenter/sterilteknikere foregår ved en praktisk oplæring ved sidemandsoplæring og - i 
bedste fald - et teoretisk tilbud, enten i form af korte kurser, lokalt intern undervisning eller ved 
brug af e-learningsprogrammet Do-Best.  

Sidemandsoplæring er helt almindelig og anerkendt som en særdeles effektiv måde at uddanne 
kvalificerede praktikere. De færreste betvivler dette, og en del forskning de sidste år underbygger 
denne opfattelse som ressource for læring (Kvale & Nielsen 1999; Wenger 1998; Lave & Wenger 
1991). 

Men denne måde at organisere uddannelse af et fag på, har også sine svagheder. Svagheden er at 
praktikken udgør en meget stor del af uddannelsen og det betyder at det samtidigt både er en 
styrke og en svaghed. Styrken ligger i, at det er en effektiv måde at lære hvordan ting forstås og 
praktiseres i dag, men svagheden er, at metoden skaber problemer i forhold til at honorere 
kravene for i morgen. Desuden skaber sidemandsoplæringen grundlaget for at lære alle praksis 
delens sider. Både den nødvendige hverdagsviden såvel som antikverede hverdagsforståelser, 
solidarisk hjælpsomhed såvel som patriarkalsk undertrykkelse. Altså har denne form for 
uddannelsesmetode en tendens til at reproducere dygtighed såvel som ‘konservatisme’, som er en
central udfordring at overvinde, både for ledere og medarbejdere. 

For den enkelte sterilassistent/sterilteknikker er det dog en nødvendig forudsætning at kunne 
tilegne sig en række specifikke kompetencer, og at kunne lære at omsætte disse til praktisk 
handling og samtidig at gøre dette på en socialt accepteret måde. Det betyder, at den enkelte skal 
udvikle en faglig identitet, der matcher såvel fagets vidensgrundlag som fagets sociale praksis. 
Dette sker i kraft af de læreprocesser, der konstant foregår i mødet mellem den enkelte og de 
sociale omgivelser. For at uddannelsen af sterilassistenter/sterilteknikkere ikke blot skal være en 
reproduktion af praktikkens rutiner og konservatisme og som sådan alene vil være 
reproducerende, er det af betydning, at der skabes mulighed for alternative veje til faglig 
identitetsskabelse. (Smistrup 2003).

Ethvert ”fag” repræsenterer en afgrænsning, som kun giver mening når den ses på baggrund af 
den historisk kulturelle proces, som ”faget” er et produkt af. Når dette skal udfoldes og knyttes til 
genbehandlingsområdet gælder det især at området er forbundet til den resterende 
sundhedssektor, og hvordan denne er organiseret. De er altså et produkt af både tradition og den 
historiske udviklede arbejdsdeling (Laske 2001; Sigurjonsson 2002) 

I sundhedssektoren er det historisk og kulturelt alene igennem uddannelse og viden at den enkelte
får mulighed for at opleve det potentiale for selvrealisering, der er knyttet til ”faget”/området.  
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Realiseringen af en specifik ”nyttefunktion” er, ikke at forglemme også centralt for mange 
sterilassistenter/sterilteknikere og det at være en del af et system som traditionelt og kulturelt er 
værdsat og samfundsmæssigt respekteret, er ligeledes en vigtig faktor.

Udvikling af fagidentitet er både en kollektiv og en individuel læreproces, altså er faglig identitet 
både kollektiv og delt og unik og specifik. Det er heri, at en væsentlig kilde til faglige identiteters 
udviklingspotentiale og dynamik ligger. De elementer, der karakteriserer faget og er en betingelse 
for at lære dette på et højt niveau, er medvirkende til at forme den faglige identitet og skabe den 
kombination af praktisk færdighed og personlig helhedsforståelse, der kendetegner den ‘intuitive 
ekspertise’ (Dreyfus 1991).

Sagt på en anden måde siger fagidentitet noget om færdigheder og viden. Begrebet gengiver 
personens egen opfattelse af hvad kvalifikationer og fagligt kvalificeret arbejde er, og i hvilken 
grad man opfatter sig selv som værende kvalificeret. Fagidentitet er derfor det billede man danner
af sig selv som en faglig kompetent person.

Det betyder at sterilassistenten/sterilteknikeren til stadighed skal have mulighed for at aktualisere 
sine personlige erfaringer og gøre disse til en del af sin faglige praksis, og på denne måde medvirke
til at udvikle den kollektive selvforståelse. Der er således en indre forbindelse mellem at være en 
kompetent udøver af et fag og at have udviklet en sammenhængende faglig identitet. 

Svagheden ved de fleste forståelser af faglig identitet (Brown 1999) er, at de beskriver bestemte 
dominerende normer og fælles forståelser, som er karakteristiske for faget og fælles for de 
mennesker, der tilhører dette. Men sådanne tilgange fanger netop ikke, hvordan faglig identitet 
transformeres og reproduceres igennem de processer, hvor mennesker bliver gode til deres fag og
dermed bidrager til udvikling og fornyelse. At forstå en faglig identitet som en livslang 
læringsproces giver begrebet et mere dynamisk potentiale.
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Fagidentitet problematikken er således knyttet til de læreprocesser, der udvikler sig i 
spændingsfeltet mellem sociale normer og individuelle behov. Som sådan kan de betragtes som en
stadig læreproces og med læreprocessens fundamentale karakter af kontinuitet og forandring 
(Dewey 1963). Kilden til forandring gennem læring er den sociale interaktion (i dens videste 
forstand), og dermed er læring nært knyttet til de specifikke, kontekstuelle omstændigheder 
(Mead 1934; Goffman 1992; Wenger 1998).

Sterilassistenten/sterilteknikeren og omverdenen:
Arbejdet med fagidentitetsbegrebet er også en måde at arbejde med omverdenens respekt på. 
Gensidig respekt er nødvendig både for opgaveløsningen og arbejdsglæden. Set ud fra denne 
vinkel er det også nødvendigt at en ny og veluddannet stab af sterilassistenter/sterilteknikere har 
en stærk og fælles fagidentitet, idet de ellers kommer i konflikt mellem behovet for at fortjene 
respekten og omverdenens historiske værdisætning. Respekten angår ikke kun sterilassistenternes
sociale status, men en respekt for den faglighed, som mange står for.
 

Opsamling: 
Fagidentitet forstås som et produkt af to processer: såvel kommunikative og materielle 
praksisformer som personlig refleksion over disse erfaringer i forhold til den enkeltes samlede 
livserfaringer og vilkår. Et nøgleelement i oplæringen af nye sterilassistenter/steriltekniker 
er, at de skal sættes i stand til at foretage denne identifikation, så de med deres individuelle 
erfaringer og livshistorier kan indgå i den samlede gruppe af kolleger og vinde anerkendelse i 
denne. 

Fagidentiteten må opfattes som resultatet af deltagelse i en praksis, hvor der har været stillet 
ressourcer til rådighed der sætter den enkelte i stand til på en kollektivt accepteret måde, at 
deltage i den stadige konstruktion og rekonstruktion af disse forestillinger, normer, vurderinger og
handlemønstre på basis af teori og praksis. 
 
Udfordringen er at skabe miljøer, hvor disse ressourcer er tilstede. At se udviklingen af en faglig 
identitet og dermed en faglig dygtighed som en biografisk læreproces betyder at der skal vælges 
et perspektiv, der både ser på reproduktion og forandring af praksis, af sociale relationer og af 
egne selvforståelser. 

Faglig identitet medierer den måde vi relaterer os til arbejdsorganisationen og arbejdsprocesser 
og ikke mindst, hvordan vi tilegner os nye færdigheder og viden over tid. Bruner beskriver en 
skelnen mellem ‘learning about’ og ‘learning to be’. Denne skelnen kunne suppleres med en 
‘learning to participate’.
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