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INTRODUKTION

Velkommen til
Gjallerhorn 20
I forordet til Michel Foucaults berømte
værk Klinikkens Fødsel fra 1963 anføres
det, at lægevidenskaben ikke blev skabt
for at kunne forklare, hvordan mennesket
blev rask, men hvorfor det døde. Som
videnskab blev medicin afløseren for en
metafysisk forståelse af sygdomme og
deres essenser til fordel for en forståelse af sygdom som processer, der havde
udgangspunkt i kroppens væv. Dissekering af kroppen og dens organer var
grundlaget for udviklingen af patologien,
der på den måde blev paradeteknologien
for skabelse af ny viden om mennesket
og dets sygdomme.
Det usynlige blev synligt, men ikke på
grund af teknologiske landvindinger, eller
fordi lægeprofessionen udførte et fagligt
videnskabeligt kvantespring, som er den
officielle historie. Nybruddet skete, fordi
der ifølge Foucault skete en ændring af
lægernes måde at se og tale om kroppe
og sygdomme på, og som var resultatet

af en række sociale, politiske og institutionelle forandringer, hvor netop organiseringen af hospitalernes struktur var afgørende. Ny viden skaber nye perspektiver
på både individ og krop, og denne viden
skaber også nye måder at forstå og håndtere den institutionelle udvikling af medicin såvel som medicin som videnskab på.
Det medicinske blik på menneskers liv
og velfærd har sejret i en sådan grad, at
der ikke levnes megen plads til kritiske
eller udfordrende bidrag. Medicinen og
dermed det herskende syn på sundhed
og sygdom er grundlæggende knyttet til
politiske og økonomiske magtstrukturer
i samfundet, og vi kan nu både helbrede
befolkningen, overvåge den gennem registreringer, optællinger og diagnosticeringer, og samtidig styre den gennem selvregulering af borgernes sundhedsadfærd.
Velkommen til GJALLERHORN #20

w
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Strategisk optimal
leaniseringsdebilisering
Jakob Ørnberg,
overlæge, Børne- og
Ungdomspsykiatrisk
Center, Risskov

Nu er vi i mange år i det offentlige sundhedsvæsen blevet smurt ind i new speak
og spin-flommerier, hver gang monologmaskinerne har hylet – som musak i
supermarkederne – så jeg kører hårdt på.
Det er svesken på disken og det med tilbehør!
Jeg gør to grundantagelser, som for mig
er essentielle for arbejdet i sundhedsvæsnet:
-	Det kan betale sig at gøre det
ordentligt
-	Det kræver en høj faglig klinisk
kompetence
Ud over det etisk sunde i at behandle
mennesker ordentligt på alle måder, så er
der utallige undersøgelser, der bekræfter,
at der også er god økonomi i det. Senest

har velunderbyggede undersøgelser vist,
at samfundet kan spare mange milliarder,
hvis folk med ADHD får en relevant og
ordentlig behandling. For at kunne yde
en optimal behandling af mennesker har
sundhedsvæsnet været indlejret i akademiske rammer; den sundhedsfaglige
videnskab har været tæt knyttet til praksis i en gensidig interaktion, som vedvarende har drevet udviklingen fremad og
løftet den kliniske kompetence – til alles
bedste.
Den akademiske praksis er først og fremmest drevet af et vidensbegær, hvor det
umiddelbare mål er at blive klogere og
dygtigere; ikke at tjene penge, blive hurtig færdig eller få sat krydser på et akkrediteringsark!
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Den akademiske praksis er først og
fremmest drevet af et vidensbegær, hvor
det umiddelbare mål er at blive klogere
og dygtigere; ikke at tjene penge, blive
hurtig færdig eller få sat krydser på et
akkrediteringsark!

Det er udfordrende at skabe rammer om
en sådan akademisk praksis. Når den er
god, er den nybrydende, åbner perspektiver og skaber nye virkeligheder. Så ud fra
hvilken rationalitet kan man styre sådan
nogle rammer? Det skal i hvert fald være
en styring, som kan give plads til frihed,
kreativ tænkning og redundans. Lad mig
give nogle eksempler: Det hedder sig,
at nobelprismodtageren Jens Christian
Skou i mange år stod og kogte krabber
på fysiologisk institut i Århus, uden ret
mange forstod eller prisværdigede hans
forskning. Det er min klare antagelse, at
Skou aldrig havde overlevet i dag i hænderne på den rationalitetsforståelse, som
praktiseres på baggrund af excel-ark. I
firserne overvejede man i Danmark at

introducere atomkraftværk som energikilde. Den politiske administration på
Sjælland havde besluttet, at et atomkraftværk skulle ligge i Nordjylland! Det
udfordrede mange venstrebønders loyalitet i sådan en udstrækning, at de frivilligt
deltog i demonstrationer selv med ”hippier” fra Aalborg Universitetscenter. Hippierne prædikede om vedvarende energi,
bl.a. i form af vindmøller, hvilket mange
bønder ikke kunne se nogen mening i,
trods alt. Ikke desto mindre udgør vindmølleindustri en af de største indtægtskilder for dansk eksport i dag.
Public management blev introduceret
som et nyt paradigme til at styre ressourcer og aktivitet i det offentlige sundhedsvæsen med. Det er ved at ebbe ud i

Sverige (de er også ved at have overstået
inklusion-i-folkeskolen-fasen). 10.000
læger har offentligt skrevet under på
deres modstand mod økonomificering af
patientforløbet. Public management bygger på en enfoldig virkelighedsforståelse,
som er reduktionistisk og instrumentel.
Hele den akademiske praksis bliver konciperet som en monokausal produktionsenhed, hvor medarbejdere indgår på lige
fod med andet inventar. Hvis man mangler nogle psykiatere, så henter regionen
bare nogle fra Bulgarien. Voila – ligningen
går op, og vi produktionsmaksimerer.
Politisk populisme og djøf’ere med visionsvidde på størrelse med et excel-ark
har dannet grobund for et administrativt magtsegment, som i sin magtfuld-
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kommenhed eksekverer hvert forsøg på
dialog, som var det et voldeligt angreb.
Det kommer bl.a. til udtryk i manglende
debat i hverdagen og den meget konkrete loyalitetsforståelse, som praktiseres: Den hyppigste kommunikation
mellem leder og medarbejder er den
tjenstlige samtale!
Der er således over de seneste mange
år sket en fremmedgørelse af medarbejderne i det danske sundhedsvæsen. Her
ved jubilæet for Berlinmurens fald er vi
vidne til en topstyring, som ville få selv
den mest nypudsede Trabant til at hoste
af misundelse.
Jeg tror gerne, at nogle mennesker ser
sig selv som så godt begavet, at de på
ingen måde ville blive skræmt ved tanken
om at sidde på toppen ved det store skrivebord og bestemme og styre, hvad der
giver mening eller ikke giver mening i den
akademiske produktion. Spørgsmålet er

bare, om det er hensigtsmæssigt at give
sådan nogle mennesker mulighed for det.
En organisations faglige og etiske praksis kan være en yderst sårbar størrelse,
som nemt kan komme til at bære præg
af det faktum, at resultatløn ofte indgår
som incitament for den enkelte leder til
at få holdt budgettet.
Min mangeårige erfaring med ledere i det
offentlige sundhedsvæsen er generelt,
at deres primære kendetegn er deres
eget ønske om at være leder. Jeg mærker
meget lidt til visioner og engagement,
men rigtig meget til pseudo-kommunikation og krænkbarhed. Og så enkelte
faglige ledere, som en gang i mellem er
nødt til at ytre sig afmægtigt nedladende
overfor deres medarbejdere i diverse
sammenhæng. Hvis man som leder udelukkende anvender magt i sin ledelse, har
man allerede vist sin afmægtighed. Og
det er en meget upædagogisk og kontra-

produktiv ledelsesstil i en akademisk
praksis, er min påstand.
Jeg drømmer mig ikke tilbage til tider,
hvor en lettere selvoppustelig overlæge
kunne skalte og forvalte med ressourcer
og opgaver uden hensyntagen til offentligheden. Jeg har stor forståelse for, at
skatteydernes penge skal bruges redeligt
og effektivt. Men det er min oplevelse,
at den diktatoriske overlæge er blevet
erstattet af en administrativ maskine,
hvis mål ikke er udvikling, men produktion. Tænk hvis man kunne bygge en
administrativ forvaltning, der havde innovation og faglig udvikling som fokus; jeg
tror det ville være rentabelt.

w
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Alkohol,
genstandsgrænser
og livskvalitet

Verner Møller,
professor, Institut
for Folkesundhed,
Aarhus Universitet

Firmafodboldsæsonen var slut, og bryggeriet, der lagde navn til turneringen,
havde traditionen tro inviteret de deltagende hold til afslutningsfest, hvor der
blev servereret friskskummende fadøl
ad libitum. Det var en populær begivenhed. Vi ankom i god tid og nåede akkurat at kapre det sidste ledige bord. Kort
efter var festsalen fuld og køen ved
fustagerne lang, men personalet var hurtige ved hanerne, og snart var den første
runde øl hentet til bordet.

Der blev skålet, snakket, tygget chips og
ostepops, og tørsten tog til. Anden runde
var drukket og tredje på vej, da turneringsformanden tog ordet. Det var et tilbagevendende ritual. Formanden takkede
for sponsorstøtten, og vi skålede for bryggeriet i bundsjatten af fad nummer tre.
Så rejste bryggeriets repræsentant sig og
takkede formanden for ordene og samarbejdet. Vi skålede med ham ”for fodbold
og fællesskab” i fadøl nummer fire. Efter
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Det tog cirka tyve år før styrelsen blev
opmærksom på fadæsen, men så, i 2010,
blev der også rettet op og nye anbefalinger
lanceret.

det formelle gik snakken lystigt. Der blev
smidigt skiftet gear mellem sæsonens
oplevelser, anekdoter fra tidligere år, politik, privatliv og livets små og store genvordigheder, mens tomme plastickrus blev
erstattet af fulde. Det var hyggeligt, men
kun torsdag. Derfor var jeg noget tøvende,
da en af mine holdkammerater – en epidemiolog med forstand på folkesundhed – på vej til at hente nok en omgang,
spurgte, om jeg skulle have en med.
Dagen før havde jeg delt en flaske rødvin
med min viv i forholdet to til en. Altså fire
genstande, måske fem endda, for alkoholprocenten var ikke tolv, men trettenen-halv. Og allerede på ugens første dag
havde jeg deltaget i et seminar, der var
afsluttet med en tre-retters middag med
velkomst og generøst skænket vinmenu.
Mit forbrug lå altså på 11 genstande før
denne aften, og nu skulle jeg tage stilling
til fadøl nummer seks.
En almindelig flaskeøl på 33 centiliter
svarer til en genstand. Et krus fadøl inde-

holder cirka 50 centiliter. To fadøl svarer
altså til tre genstande. Hvis jeg takkede
ja til en sjette øl, ville mit samlede indtag denne aften løbe op i ni genstande.
Forbruget for ugen ville dermed nå op
på tyve inden weekenden, hvor der var
udsigt til yderligere alkoholindtag, da vi
skulle have middagsgæster fredag og var
inviteret ud lørdag. Jeg besluttede derfor
at renoncere.
– ”Jeg er alarmerende tæt på ugens tilladte 21 genstande, så jeg tror, jeg springer over,” sagde jeg i forventning om at
epidemiologen ville have forståelse for
det. Hans respons var øjenåbnende:
– ”Ved du, hvordan genstandsgrænserne
er fastlagt,” spurgte han. ”De bygger på
befolkningsundersøgelser, hvor man har
kigget på sammenhængen mellem alkoholindtagelse og levelængde og fundet,
at mennesker med et moderat alkoholforbrug lever længst. Faktisk var de
længstlevende mænd dem, der drak 21
genstande om ugen. Derfor landede genstandsgrænsen der.”

– ”Vil det sige, man kan drikke 42 genstande om ugen, hvis man er tilfreds med
kun at leve lige så længe, som hvis man
aldrig drak?”, spurgte jeg optimistisk.
– ”Ikke helt”, lød svaret. ”Når man kommer over de 21 genstande om ugen,
falder kurven hurtigt og rammer nul
omkring de 30 genstande.”
– ”Så bliver jeg nok nødt til at springe
over alligevel, for vi har middagsaftaler
både fredag og lørdag, så det bliver nok
vanskeligt at holde de 30 genstande for
ugen, hvis ikke jeg stopper nu.” Så smed
han kortet, der fik mig overtalt.
– ”Det reelle tal er næppe heller 30, men
35, hvis du vil leve lige så længe som en
afholdsmand. Når man spørger folk til
rygning, alkohol- og kalorieindtag, er der
nemlig en markant tendens til underrapportering. Så de, der rapporterede, at
de i gennemsnit drak tre genstande om
dagen, har nok nærmere drukket firefem genstande, og så forskydes kurven,
så det reelt først er ved 35 genstande, at
man kan forvente at gå i graven i samme
alder som afholdsmanden”.
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Det kan godt være, at forklaringen var
konstrueret til lejligheden og skal tages
med et gran salt, men at genstandsgrænserne er fastsat vilkårligt er hævet
over enhver tvivl.
Fra 21 til 14 genstande om ugen
Genstandsgrænserne på 21 og 14 for henholdsvis mænd og kvinder blev lanceret
af Sundhedsstyrelsen i 1989. Det er fristende at tro, at de bygger på et grundigt
studium af de helbredsmæssige konsekvenser af danskernes alkoholvaner, men
det gør de ikke. Sundhedsstyrelsen tog
ganske enkelt de engelske anbefalinger
og gjorde til sine egne. Og de engelske
tal var unægtelig praktiske, for de kunne
deles med syv, så folket kunne drikke
sine tre henholdsvis to genstande dagligt uden behov for at bide over. Hvad styrelsen ikke vidste var, at en engelsk ”unit”
kun indeholdt 8 gram alkohol altså kun to
tredjedele af en dansk genstand, der er
på 12 gram (Politiken 2010).
Det tog cirka tyve år før styrelsen blev
opmærksom på fadæsen, men så, i 2010,
blev der også rettet op og nye anbefalinger lanceret. Danske mænd og kvinder
blev nu rådet til at reducere deres maksimale ugentlige indtag med henholdsvis en tredjedel og halvdelen. Den anbefaling, de havde fået tudet ørene fulde
af i tyve år og lært var sundhedsmæssig forsvarlig, var nu pludselig omdøbt til
”højrisikogrænsen”. Det var en markant
offensiv på det alkoholpolitiske område.
Sundhedsstyrelsen viste oven i købet
tegn på selvstændighed. Det anbefalede maksimale indtag for danske mænd
flugtede rigtignok fortsat med den britiske anbefaling af makimalt 168 gram
om ugen svarende til 14 genstande. Men
hvor britiske kvinder anbefales at holde
sig under 112 gram per uge, lød Sund-

hedsstyrelsen anbefaling til danske kvinder, at de skulle holde sig under 84 gram.
Hvordan beslutningstagerne har sjusset
sig frem til det, får stå hen i det uvisse,
men mon ikke det atter har at gøre med
tallenes bekvemmelighed. 84 gram svarer lige præcis til 7 genstande, hvorimod
de britiske 112 gram svarer til det ulige tal
9,33, hvilket er noget bøvl at regne med.
Ud fra et ligestillingsperspektiv kunne
man have overvejet at anbefale 14 genstande til både mænd og kvinder. Dermed ville de danske anbefalinger ganske
vist have været godt fire genstande om
ugen over det britiske niveau svarende
til en god halv genstand om dagen. Men
mon det ville have gjort nogen mærkbar
forskel for folkesundheden? De danske
anbefalinger ville da blot ligge to genstande højere end de hollandske, portugisiske, spanske og irske anbefalinger på
maksimum 12 genstande og stadigvæk
ligge 4 under de italienske og 7 under de
franske anbefalinger på henholdsvis 18
og 21 genstande til kvinder (Alkohol.dk
2013). Og alle de nævnte lande har vel at
mærke en højere gennemsnitlig levealder
end den danske (WHO 2014).
21 genstande – en højrisikogrænse?
Aktuelt er Frankrig det land i Europa, der
har det mest liberale syn på alkohol vurderet ud fra landets genstandsgrænser. I
Frankrig anbefales maksimum 420 gram
alkohol til mænd og 252 gram til kvinder
om ugen svarende til henholdsvis 35 og
21 genstande (Alkohol.dk 2013). Har man
tillid til Sundhedsstyrelsens anbefalinger
må de franske anbefalinger forekomme
helt uansvarlige.
Som optakt til Sundhedsstyrelsens årligt
tilbagevendende anti-alkoholkampagne,
den såkaldte uge 40-kampagne, der i
2014 angreb midaldrende mænds drik-

kevaner under sloganet: ”Hold lidt igen –
og hold lidt længere”, bragte dagbladet
Politiken en artikel med den opsigtsvækkende overskrift: ”Midaldrende mænd
drikker alt for meget”. Ifølge Sundhedsstyrelsens tal drikker 10 procent af danske mænd over ”højrisikogrænsen” på 21
genstande, mens 21 procent drikker mere
end ”lavrisikogrænsen” på 14 genstande.
Hvad Sundhedsstyrelsen kalder ”højrisikogrænsen” – et begreb der signalerer,
at drikker man i ugens løb 22 genstande
er man i overhængende fare for at dø af
druk – opfatter de franske sundhedsmyndigheder som uproblematisk.
Hvis indtagelse af mere end 21 genstande om ugen virkelig var ensbetydende med sundhedsmæssig højrisiko,
skulle man tro, at sundhedstilstanden i
Frankrig var væsentlig værre end i Danmark, men det er der ikke noget, der
tyder på, den er. Danske mænd har en
forventet levealder på 77,0 år, hvorimod
franske mænd kan forvente at leve knap
to-et-halvt år mere nemlig 79,4 år. Og
franske kvinders forventede levealder
er endnu mere overlegen med 85,2 mod
danske kvinders 82. De franske kvinder
kan altså nyde deres fulde 21 genstande
om ugen uden dårlig samvittighed og
bekymring om helbredet. De kan endog
glæde sig ved udsigten til at kunne fortsætte deres ubekymrede livsstil i godt
tre år efter at danske kvinder kan forvente at være gået i graven.
Det er selvfølgelig rigtigt, at anbefalede
genstandsgrænser ikke behøver at have
nogen relation til aktuelt alkoholindtag.
Hvis ingen franskmænd drak mere end
de 14 genstande, som er anbefalet maksimum herhjemme, mens danskere lagde
sig efter de franske anbefalinger og raskvæk drak 35, kunne det forklare, hvorfor
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franskmændenes forventede levetid er
længere end danskernes. Intet tyder dog
på, at det skulle forholde sig sådan. Ifølge
OECD’s statistik lå det gennemsnitlige alkoholindtag i Frankrig per indbygger over 15 år i 2011 på 12,6 liter ren alkohol, præcis to liter mere en danskernes
på 10,6 liter (OECD 2013). 12 gram alkohol svarer til 15 ml, så franskmændene
indtog i gennemsnit 133 flere genstande
end danskerne, hvilket umiddelbart taler
imod kampagnesloganet: ”Hold lidt igen
– og hold lidt længere” og sætter spørgsmålstegn ved rimeligheden af begrebet
”højrisikogrænse” om 21 genstande om
ugen. Det samme synes folkesundhedsrapporten som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) udgav i 2007 at gøre,
skønt den i kapitlet om alkohol lægger
politisk korrekt fra land med følgende
konstatering: ”Såvel forskere som lægmænd har i århundreder haft kendskab
til de alvorlige konsekvenser af et højt
alkoholforbrug for såvel krop og psyke.
[…] Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der kan have direkte og indirekte
skadelige virkninger på en række organer” (Statens Institut for Folkesundhed
2007: 209).
De tal, der præsenteres for, hvor skadeligt stoffet er, virker dog ikke synderligt
alarmerende. Hvis vi f.eks. ser på skrumpelever, der er den sygdom, hvis relation
til alkohol er klarest, finder vi i rapporten
en graf, der viser, at mænds risiko for at få
skrumpelever er den samme, hvis de har
et ugentligt forbrug på 14-27 genstande,
som hvis de drikker mindre end 1. I forhold
til skrumpelever forekommer det fremdeles meningsløst at omtale et forbrug på 21
genstande som en højrisikogrænse.
Har man et ugentligt forbrug mellem 28
og 41 genstande (hvilket er et bemærkelsesværdigt stort interval at regne med),

øger man ifølge grafen sin risiko fra 1 til
3. Og sætter man yderligere sit ugentlige
forbrug op til mellem 42 og 69 genstande,
svarende til et dagligt forbrug på mellem
6 og 10 genstande vil man femdoble sin
relative risiko for skrumpelever. En femdobling af risikoen lyder rigtignok voldsomt, og en tredobling kan lyde alvorligt
nok. Går man til kilden og ser nærmere på
tallene, der ligger til grund for SIF’s fremstilling, skal man dog være et ualmindeligt frygtsomt gemyt for at bekymre sig
synderligt over risikoen ved et forbrug
svarende til de franske anbefalinger.
Den bagvedliggende undersøgelse er et
tolvårigt follow-up studie, som blev påbegyndt i 1976 i relation til det såkaldte
Copenhagen City Heart Study. Alkoholundersøgelsen inkluderede 13.287
mænd og kvinder i alderen 30 til 79, der
blev bedt om at udfylde et spørgeskema
angående deres alkoholvaner. Deltagerne blev spurgt, hvor tit de drak (dagligt, ugentligt, månedligt eller aldrig/stort
set aldrig), og hvad de drak (øl, vin eller
spiritus). De indsamlede data viste, at 625
mænd og 2.472 kvinder drak mindre end
en genstand om ugen. Af disse udviklede
10 mænd og 5 kvinder alkoholinduceret
skrumpelever svarende til henholdsvis 1,6
procent af mændene og 0,2 procent af
kvinderne. Af de 1.183 mænd, der angav at
drikke mellem 1 og 6 genstande om ugen,
udviklede kun 0,5 procent alkoholinduceret skrumpelever svarende til en tredjedel
af afholdsmændene!
Af de 1.825 mænd, der angav at drikke
mellem 7 og 13 genstande, var antallet af
skrumpelevertilfælde endnu lavere nemlig 0,38 procent. Og selv gruppen, der
bevægede sig ind over højrisikogrænsen, idet de angav at drikke mellem 14
og 27 genstande (1.234 personer), havde

lavere risiko for at udvikle skrumpelever end dem, der stort set aldrig rørte
en dråbe, nemlig 0,89 procent. Først
i gruppen med et forbrug mellem 28
og 41 genstande (585 personer) kunne
man konstatere en risiko, som oversteg
afholdsmændenes, nemlig 3,42 procent.
Og helt som forventet ser man en yderligere forøget risiko ved højere indtag. Af
de 388 mænd, der angav at drikke mellem 42 og 69 genstande, udviklede 25
personer skrumpelever svarende til en
risikoprocent på 6,44.
Endelig var der registreret en gruppe på
211 mænd, der drak over 70 genstande
om ugen. Deres risikoprocent var helt
oppe på 8,06. Resultatet kan lanceres, som at denne gruppes risiko for at
udvikle skrumpelever er næsten 404 procent større end afholdsmænds risiko.
Det er godt til overskrifter. Men det er
ikke mindre retvisende at skrive, at af
100 mænd, der i en tolvårig periode drikker ti eller flere genstande om dagen, vil
under 9 få skrumpelever. Det er selvfølgelig alvorligt nok for de ni, der må blive
ramt, men i betragtning af det ekstremt
høje forbrug er risikoen ret beset ringe.
Statistisk set ville en eller to af dem have
udviklet sygdommen, selvom de aldrig
havde rørt en dråbe.
Kun få kvinder angav at drikke mere end
seks genstande om ugen. Undersøgelsen registrerede således ikke flere end 29
kvinder med et forbrug mellem 42 og 69
genstande om ugen, og 20 kvinder hvis
forbrug var større end 70. Det er for små
grupper til at sige noget statistisk signifikant. Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at ingen af de 49 kvinder
udviklede skrumpelever; et resultatet der
– om ikke andet – kan bruges til at understrege, at endog et ekstremt højt alkohol-
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Den anbefaling, de havde fået tudet ørene
fulde af i tyve år og lært var sundhedsmæssig
forsvarlig, var nu pludselig omdøbt til
”højrisikogrænsen”.

forbrug ikke nødvendigvis medfører skibskatastrofer, hærværk og pludselig død.
Uvisse årsagssammenhænge
Selvfølgelig er skrumpelever ikke den
eneste sygdom, hvor der er påvist en
sammenhæng mellem alkoholindtag og
øget sygdomsrisiko. Selvom et jævnt
højt forbrug på omkring 1-1,5 flaske vin
om dagen kun indebærer en lille forøget
risiko for skrumpelever, vil man samtidig have en lille forøget risiko for at få en
række andre alvorlige sygdomme, f.eks.
hjerneblødning og visse kræftformer. I
tidens løb er flere og flere sygdomme
blevet identificeret som alkoholrelaterede. Man kunne derfor, belært af ordsproget: ”mange bække små gør en stor
å”, forledes til at tro, at et forbrug over
den såkaldte højrisikogrænse på 21 alligevel vil være at spille hasard med helbredet. Det er indlysende, at jo flere
sygdomme, der forbindes med et højt
alkoholforbrug, desto større synes risikoen for, at alkohol er en sygdomsudlø-

sende faktor. Sagen er imidlertid, at det
er helt umuligt at bestemme, hvorvidt
en sygdom er udløst af en persons høje
alkoholforbrug, eller om den udløsende
årsag er den alkoholforbrugendes livsstil,
kostvaner, drikkemønster, arbejdssituation, stressniveau, socialitet, sexliv etc.
Der er for mange forstyrrende elementer
til, at man med sikkerhed kan bestemme
et højt alkoholforbrug som årsag til
diverse sygdomme. Andre undersøgelser
har vist, at ægteskabelig status, socialt
netværk, kostvaner og arbejdssituation
har indflydelse på sundhedstilstand og
levelængde (Sundhedsstyrelsen 2011).
At man ved om folk, at de er gift, siger
f.eks. ikke noget om kvaliteten af deres
ægteskab; at man ved om folk er vegetarer, siger ikke noget om kvaliteten af
madvarerne de spiser, og hvordan de
er tilberedt; at man ved, hvad folk er
beskæftiget med, siger ikke noget om de
fysiske og mentale belastninger, de oplever i jobbet osv. Man må simpelthen gå

ud fra, at individuelle forskelle på andre
parametre end alkohol opvejer hinanden
og se bort fra muligheden af, at den overrepræsentation af folk med højt alkoholforbrug, der bliver ramt af sygdom, kan
have en ringere livskvalitet end de mennesker, der ikke bliver ramt af de alkoholrelaterede sygdomme, uagtet de har et
lavt, moderat eller højt alkoholforbrug.
Altså at det ikke er deres alkoholforbrug,
men derimod en generelt ringe livssituation, der er sygdomsudløsende.
Særligt påtrængende bliver den forklaringsmulighed, når det for eksempel
oplyses, at ”næsten halvdelen af mænds
og hver femte kvindes selvmord i Finland involverer alkoholmisbrugere”, og at
”40 procent af mændene og 17 procent
af kvinderne i Rusland er alkoholikere”
(Brownley 2002: 122). I hvert fald forekommer det mere plausibelt, at det er
dårlig livskvalitet fremfor alkoholens tilgængelighed, der er årsag til, at Rusland
har væsentlig flere alkoholikere per ind-
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bygger, end vi har i Danmark. Tilsvarende
synes det mere sandsynligt, at dårlig livskvalitet får finske alkoholikere til at tage
livet af sig, end at selvmordene skyldes
alkoholen per se.
Ifølge den tidligere forskningsdirektør i
den finske alkoholforskningsfond, Kari
Poikolainen, giver den foreliggende viden
på området ikke belæg for den stærke
sammenhæng mellem alkohol og sygdomsudvikling, som sundhedsmyndighederne verden over lancerer. Forskningen er, hævder han, i høj grad influeret
af puritanisme og moralisme, hvor den
gode hensigt forleder forskere til at overbelyse resultater, der tyder på, at alkohol
har skadevirkninger, hvorimod studier, der
viser alkohols positive effekter, negligeres. Publicerede metaanalyser af dosisrespons estimater af den relative risiko
ved alkohol har ofte ekskluderet studier,
der viser en svagere relation mellem et
stort alkoholforbrug og dødelighed, hvilket selvsagt giver anledning til lavere
anbefalinger end rimeligt er. Til eksempel
nævner han en metaanalyse foretaget af
Dr. Di Castelnuovo og kolleger, der når til
den konklusion, at risikogrænsen er på 33
gram alkohol per dag. Men der er ifølge
Poikolainen tale om en underestimering.
”For det første var to studier ekskluderet.
Blandt andet det meget vigtige American
Cancer Society Study, Cancer Prevention Study II. Dette studie fandt at
selv i gruppen med det største forbrug,
det vil sige dem, der indtog 72 gram per
dag eller mere, var mortalitetsrisikoen
lavere end blandt livsvarigt afholdende.
Den relative risiko for at dø var lige under
1. For mænd var den relative risiko 0,96
(95% CI =93 – 100) og for kvinder 0,98
(95% CI =,89 – 1.07). Så vi er på den sikre
side, hvis vi gør den konservative anta-

gelse, at de førnævnte 72 gram per dag
er risikogrænsen. Studiets resultater
byggede på data fra 490.000 personer”
(Poikolainen 2014: 15f).
Underrapportering er en anden systematisk fejl, og den er væsentlig større,
end hvad epidemiologen gjorde gældende i indledningen af denne artikel. Graden af underrapportering har man undersøgt ved at sammenligne det faktiske
salg i en population med et repræsentativt udsnit af samme populations selvrapporterede alkoholindtag. Typisk har man
ved sådanne undersøgelser fundet, at
det reelle salg var 2-3 gange højere end
det angivne forbrug. Sommetider er det
endnu højere. Poikolainen fremhæver som
eksempel, at et studie af ”det faktiske indtag per indbygger i Frankrig viste sig fem
gange større end det der blev rapporteret i spørgeskemaundersøgelser” (Poikolainen 2014: 17). Studier, der har undersøgt
alkoholikere, som alt andet lige er i størst
risiko for at udvikle alkoholrelaterede sygdomme, tegnede samme billede. Ved
hjælp af deltagerobservationsstudier har
man konstateret, at mange alkoholikere
drikker meget mere, end de selv regnede
med, typisk mellem 350 og 470 gram svarende til 29-39 genstande per dag . En kritisk gennemgang af de tilgængelige data
på området får Poikolainen til at konkludere, at ”den mest sandsynlige estimat
for forøget helbredsrisiko, sammenlignet med afholdsfolk ligger et sted mellem
90 og 150 gram om dagen” (Poikolainen
2014: 18). Det vil sige mellem 7,5 og 12,5
genstande. Og vil man bruge alkohol som
medicin og drikke for at mindske sin generelle sygdomsrisiko er ”det optimale niveau
formodentlig omkring 14-22 gram per dag”
(Poikolainen 2014: 18), hvilket svarer til så
lidt som 1-2 daglige genstande helt i tråd
med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Nyd livet og stol på din krop
De 7 til 12 daglige genstande, Poikolainen
mener, man roligt kan drikke, hvis ikke
man satser på at leve længere end den
gennemsnitlige afholdsmand, vil for de
fleste være mere end rigelig til at holde
en daglig fest. De færreste vil til gengæld
være i stand til at passe deres forpligtelser og fungere ordentligt ved et så stort
forbrug. Sandsynligheden for, at Poikolainens retningslinjer, hvis de blev almindeligt kendt og accepteret, ville resultere i
et uforsvarligt skred i befolkningens alkoholforbrug, er derfor ringe. Det opmuntrende ved Poikolainens analyse er til
gengæld, at den virker som modgift mod
den sygdomsangst, sundhedsmyndighederne mobiliserer for at få befolkningen
til at indordne sig under en livsfornægtende påpasselighedsideologi. En ideologi, der angriber nydelsen ved at sætte
et magisk spejl op foran glassene så den
gyldne øl og mørkerøde vin ses som giftige opløsningsmidler. For livskvalitetens
og det sociales skyld bør vi billedligt talt
slå spejlet itu og nyde synet og smagen
uden bogholderagtigt genstandstælleri.
Langt de fleste vil da opleve, at kroppen
nok skal holde justits og sige fra, når det
er tid at holde inde. Bliver det for meget
af det gode, lukker tungen ned, og drikken holder op med at smage. Og fortsætter man alligevel med at hælde indenbords, vil kroppen ikke glemme at give en
påmindelse dagen derpå om, at i går gik
det for vidt. Med tømmermænd og andre
former for ubehag vil den fortælle, at den
ikke magter at holde livet gående i det
lange løb, hvis det skulle blive reglen og
ikke undtagelsen, at man drikker sig fra
sans og samling.
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Fra ventelister
til frit valg
Neoliberal guvernementalitet i sundhedsvæsenet

Lars Thorup Larsen,
lektor, Institut for
Statskundskab,
Aarhus Universitet

Siden begyndelsen af 1980’erne har
sundhedsvæsener i mange vestlige
lande undergået reformer, der enten har
medført egentlige privatiseringer eller
på anden måde har øget brugen af markedslignende modeller i styringen af
offentlige institutioner. Der kan være
forskellige motiver bag sådanne reformer, men en gængs opfattelse er, at det
handler om at stoppe udgiftsvæksten
i det offentlige og i stedet skære ned
på den skattefinansierede velfærd. Set
i det lys er det danske sundhedsvæsen
måske ikke det mest oplagte eksempel
på neoliberalisme, eftersom den øgede
brug af private aktører i sundhedsvæsenet siden 2001 har været ledsaget af en
markant stigning i de offentlige sundhedsudgifter, mens der omvendt var
overraskende stor stabilitet i sundhedsudgifterne i 1980’erne og 90’erne, inden
det private sundhedsmarked for alvor
blev udbygget.

Hvis det danske sundhedsvæsen er blevet påvirket af neoliberale ideer, skyldes dette altså ikke en galopperende
udgiftsvækst, for hvis en sådan findes,
er den nærmere kommet bagefter. Det
kan heller ikke direkte forklares ud fra
borgernes ønsker, eftersom det offentlige sundhedsvæsen har en så uhørt høj
folkelig tilslutning i Danmark, at samtlige politiske partier fra Enhedslisten til
Liberal Alliance støtter det mere end
150 år gamle grundprincip om ‘fri og lige
adgang’ til sundhed.
Ikke desto mindre er der indført en øget
brug af konkurrence, frit valg og i det
hele taget af private aktører, ikke mindst
siden 2001. Derfor er det ikke nødvendigvis en fejl at identificere denne udvikling med neoliberalisme, men måske
omvendt en teoretisk fejltagelse at identificere neoliberalisme med nedskæringer og mindre stat. Denne artikel søger
derfor at inddrage Michel Foucaults
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begreb om neoliberal guvernementalitet
til at analysere indførslen af fritvalgsordninger i sundhedsvæsenet. Om end det
er begrænset, hvad der kan konkluderes
ud fra en enkelt case,1 peger analysen på
en essentiel ledelsesteknik i neoliberalismen, der kan have langt videre implikationer for forholdet mellem offentlig og
privat sektor samt mellem stat, borger
og professionelle. Artiklen indledes med
en kort introduktion til Foucaults begreb
om neoliberalisme efterfulgt af et casestudie fokuseret på indførslen af ‘udvidet
frit sygehusvalg’ i 2002.
Foucaults analyse af neoliberalisme
Hvor indholdet af begrebet neoliberalisme er omstridt, er det imidlertid stort
set altid de samme tænkere, betegnelsen forbindes med, ikke mindst Hayek og
Friedman, og politisk identificeres begrebet oftest med Thatchers og Reagans
reformer i 1980’erne (se fx Stedman
Jones 2012). Allerede inden neoliberalismen var blevet omsat i politisk praksis
dedikerede Foucault en del af sin forelæsningsrække Biopolitikkens fødsel i
1979 til indkredse en neoliberal guvernementalitet. Med dette begreb ønskede
Foucault at gå imod den forestilling, at
neoliberalisme først og fremmest er en
ideologi. Ligesom datidens marxistiske
ideologikritik er der endnu tænkere i dag,
der forstår neoliberalismen som ren og
skær ideologisk glasur, hvor enhver tale
om frihed blot er et skalkeskjul for klasseinteresser (Harvey 2005).
I modsætning til dette ønsker Foucault
at analysere såvel liberalisme og neoliberalisme som et sæt af ledelsesteknologier. I den sammenhæng er individuel frihed og private markeder ikke først
og fremmest normative idealer og heller ikke en karakteristik af en ureguleret
naturtilstand. Frihed og markeder skal

først konstrueres, blandt andet ved at
intervenere imod andre friheder, fx friheden til at etablere monopoler (Foucault
2009: 82-3). Forstået som guvernementalitet adskiller neoliberalismen sig ret
markant fra den klassiske liberalisme,
selvom de fleste neoliberale tænkere
ynder at se dem i forlængelse af klassisk
liberale ikoner som Adam Smith.
Hvor den klassiske liberalisme hos bl.a.
Smith søgte at sikre markedet mod udefrakommende intervention og under
overskrifter som laissez-faire, er neoliberalismen ifølge Foucault omvendt karakteriseret ved at generalisere markedsmodellen til alle sfærer af samfundet
(Foucault 2009: 145). Konkurrencebaserede prismekanismer kan og bør generaliseres til alle sfærer af samfundet, fordi
det opfattes som en overlegen metode
til at rationalisere ledelsen af mennesker.
Et andet centralt element i neoliberal
guvernementalitet, som Foucault diskuterer, er dens brug af figuren homo
oeconomicus. Denne figur optrådte
allerede i det 18. århundredes liberalisme, men som et subjekt, hvis interesser og ejendom ikke måtte underkastes de offentlige myndigheder, fordi
homo oeconomicus var et ‘element uden
for magtudøvelsens rækkevidde’ (Foucault 2009: 306). Omvendt gælder det i
de nyere inkarnationer, fx hos den neoliberale økonom Gary Becker. Her “fremstår homo oeconomicus netop som ham,
der tilpasser sig, ham, der reagerer på
en systematisk måde på de systematiske variationer, man kunstigt vil udsætte
miljøet for. Homo oeconomicus er ham,
der i eminent grad er regerbar. Fra at
have været laissez faire’ens umærkelige
partner fremstår han nu som modstykket til en guvernementalitet, der søger at
påvirke miljøet og systematisk ændre på
dets variable” (Foucault 2009: 307).

Overført på sundhedspolitik betyder
det, at enhver form for adfærd – såvel
patientens efterspørgsel efter bestemte
sundhedsydelser som lægens valg af
behandlingsmetode – kan ledes gennem
manipulation af de økonomiske incitamenter. Når borgere således tildeles og
benytter en ret til frit valg mellem offentlige og private udbyder skaber dette et
ganske forudsigeligt pres på udbyderne,
naturligvis afhængigt af, hvorledes incitamenterne er tilrettelagt. På den måde
kan man bruge ‘frie’ aktørers forudsigelige handlemåde som en ledelsesmekanisme. I det følgende illustreres det,
hvorledes fritvalgsordninger indgår i
den neoliberale guvernementalitet, som
sundhedsvæsenet moderniseres med
efter 2001.
Fra ventelister til frit sygehusvalg
Den offentlige sygesikring har meget
stor tilslutning i den danske befolkning.
Det er muligvis en af grundene til, at
nærmest alle forsøg på at indføre privat
marked og brugerbetaling i sundhedssektoren er slået fejl, bl.a. under den borgerlige regering mellem 1982 og 1993
(se også Petersen 1980; Mikkelsen og
Steenstrup 1988). Desuden er det karakteristisk, at der forud for reformerne i
begyndelsen af 2000’erne var meget få
private udbydere af sygeforsikring og
behandling, som kunne føre lobbyvirksomhed for øget privatisering. Da det
‘udvidede frie sygehusvalg’ blev indført i
2002, skete det således ikke som resultat af pres fra en stærk privat sektor, ej
heller var det en reaktion på en omkostningskrise i det eksisterende system.
Faktisk var det lykkedes at holde sundhedsomkostningerne stabilt omkring
8% af BNP indtil da (Pallesen 1997) mod
aktuelt knap 11%. Kernen i reformen var
at indføre en ventetidsgaranti. Hvis en
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patients hjemhospital ikke kunne tilbyde
behandling inden for to måneder efter
patienten var henvist dertil ville vedkommende få ret til at vælge at modtage
behandling på et andet offentligt eller
privat hospital uden anden brugerbetaling end mulige transportomkostninger.
Der er fire faktorer, som er særligt centrale for at forstå indførslen af retten til
at bruge privathospitaler på det offentliges regning. For det første er der selve
ventelisterne, som af både medierne og
den politiske elite blev set som det helt
afgørende sundhedspolitiske problem i
1990’erne og de tidligere 2000’ere. For
det andet er det centralt, at de politiske
ledere opfattede fritvalgsreformen
som et vigtigt instrument til at styre de
offentlige hospitaler gennem økonomiske incitamenter. For det tredje annoncerede den nyvalgte statsminister Anders
Fogh Rasmussen denne reform som et
vigtigt element i en bredere ‘kulturkamp’
om den danske velfærdsstat. Endelig
var reformen for det fjerde del af en bredere ambition om at udbygge den private
sundhedssektor og give den adgang til
patienter og ressourcer fra den offentlige sygesikring. Hver af disse fire faktorer vil i det følgende blive relateret til
neoliberal guvernementalitet.
Ventelisten som politisk problem
Ventetid opstår spontant hele tiden i
sundhedsvæsenet, for eksempel når
patienter selv foretrækker at planlægge
en operation på et bestemt tidspunkt.
Ventetid som politisk problem er imidlertid noget helt andet. Den opstår, når
individuelle patienter søger behandling
gennem deres praktiserende læge,
der stadig fungerer som gatekeeper
til behandling hos speciallæger og på
hospitaler (Pallesen og Dahl Pedersen
2008: 231). 2 Henvisningen fra den prak-

tiserende læge vil typisk sende patienten til videre undersøgelse og eventuel
behandling på det nærmeste offentlige
sygehus med det pågældende speciale,
og kan dette ‘hjemhospital’ ikke tilbyde
adgang med det samme, vil patienten få
en senere dato. På denne måde opstår
ventetid helt konkret, hvorimod ventelisten som politisk problem også i høj grad
er en social konstruktion.
Stigende ventetider var faktisk en bivirkning af den strenge, men også ret succesfulde omkostningsstyring igennem 1980’erne. Løsningen af et problem
skabte imidlertid et andet, ventelister.
Før reduktion af ventelisterne kunne
blive en politisk prioritering, måtte det
imidlertid først konstrueres som et mål,
centraladministrationen kunne bruge til
at vurdere produktiviteten på offentlige
hospitaler. Til trods for disse administrative forsøg på at øge produktiviteten og
trods en nominel vækst i produktionen af
sundhedsydelser fortsatte ventetiderne
med at vokse på grund af stigende efterspørgsel, aldring og ny behandlingsteknologi (Vrangbæk 2004: 25-7).
I 1990’erne fik ventelisterne opmærksomhed i medierne og den politiske
offentlighed, ofte under den eksplicitte
betegnelse ‘ventelisterne’. Den administrative kompleksitet involveret i at måle
ventetid står i klar kontrast til, hvor klart
og enkelt ventelisterne fungerede som
symbol i den offentlige opmærksomhed. Det lyder nemt, som om listen er et
fysisk stykke papir i en skrivebordsskuffe
et sted i bureaukratiet, som bestemmer
rækkefølgen, efter hvilken patienter får
adgang. Selve forestillingen om mennesker, der venter i kø, associerede i denne
periode samtidig, hvordan det var at
være borger i Østeuropa og Sovjet.
Så tidligt som 1991 blev ventelisterne
fremstillet som ‘dødsensfarlige’ af en

fremtrædende læge, som anbefalede
samarbejde mellem offentlige og private
som middel til at fjerne ventetiden (Politiken 1991). Til trods for en udbredt opfattelse af, at øget brug af privathospitaler
kunne mindske ventelisterne, forsøgte
den socialdemokratiske regering (19932001) primært at løse problemerne inden
for rammerne af den offentlige sundhedssektor, herunder blandt andet indførslen
af øget konkurrence mellem offentlige
hospitaler. Den vigtigste policyforandring i denne periode var indførslen af
‘frit sygehusvalg’ i 1993, som gav patienter mulighed for at vælge mellem forskellige offentlige sygehuse (Vrangbæk 2004:
38). Få borgere anvendte denne valgmulighed og opfattelsen var fortsat i den
offentlige opmærksomhed, at sundhedsvæsenet var underfinansieret.
Den borgerlige regering valgt i 2001 havde
i valgkampen lovet at fjerne ventelisterne
gennem øget brug af privathospitaler. Et
af regeringens første lovgivningsinitiativer var det ‘Udvidet fri sygehusvalg’ i
2002, som blev ledsaget af øgede bevillinger til de hospitaler, der kunne dokumentere øget produktion (Lov 64 2002). Det
centrale i loven var at give patienter, der
havde udsigt til mere end to måneders
ventetid, en ret til at vælge behandling på
et andet offentligt eller privat hospital (i
Danmark eller udlandet) betalt af skatteyderne til de eksisterende DRG-rater
(Lov 64 2002, bemærkninger til loven). På
overfladen kan loven ses som neoliberal i
den simple forstand, at den udvidede den
private sektor.
Lad pengene følge patienten
Fritvalgsordningen var imidlertid samtidig tænkt som en mekanisme til at styre
det offentlige sundhedsvæsen. Daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede to argumen-
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Stigende ventetider var faktisk en bivirkning
af den strenge, men også ret succesfulde
omkostningsstyring igennem 1980’erne.

ter til støtte for loven i Folketinget. For
det første præsenteredes det udvidet
fri sygehusvalg som en ‘ny og væsentlig rettighed for den enkelte patient’ (Lov
64, skriftlig fremsættelse). Om end der
ved første øjekast ikke er noget overraskende ved, at en liberal eller neoliberal
reform fokuserer på individuelle rettigheder, er det værd at lægge mærke til, at
denne rettighed strengt taget udgør en
udbygning af borgernes velfærdsrettigheder og derved strengt taget det modsatte af en nedskæring. For det andet
understregede sundhedsministeren
også betydningen af det frie valg som ‘en
ændret styring af sygehusvæsenet, som
i højere grad giver de udførende enheder
hensigtsmæssige økonomiske tilskyndelser, hvorved det offentlige sygehusvæsen får et yderligere incitament til at
afkorte ventetiderne til et acceptabelt
niveau’ (Lov 64, skriftlig fremsættelse).
Ministeren betonede samtidig det cen-

trale styringsprincip som at ‘lade pengene
følge patienten’ (Lov 64, skriftlig fremsættelse). På sin vis fulgte pengene allerede
patienten før, idet finansieringen af sundhedsydelser hovedsageligt havde været
styret efter fee-for-service-principper
siden 1990’erne og på de såkaldte DRGtakster siden 2000 (Vrangbæk 2004: 48);
men hvor pengene hidtil kun kunne følge
patienten rundt i den offentlige sektor,
gav den nye lov nu patienter mulighed for
at tage offentlige midler med på privathospital. Ideen om at lade pengene følge
patienten var en vigtig diskursiv omvending af billedet af ventelister i sundhedsvæsenet. I stedet for at lade patienter vente i kø indtil systemet har tid til at
behandle dem, presser det frie valg nu
udbyderne af sundhedsydelser til at jagte
og konkurrere om patienterne.
Ambitionen om at sætte patienten i centrum er en smule tvetydig, idet patienten
for så vidt stadig er et middel til et mål,

nemlig at styre de offentlige hospitaler
gennem øget konkurrenceudsættelse fra
private. Patientens frie valg er således
et vigtigt element i en neoliberal guvernementalitet, fordi det tjener til at gøre
noget styrbart, der ikke tidligere havde
været opfattet som så. To tekniske detaljer i reformen peger på, at denne styringsambition formodentlig havde højere prioritet end patientens valgfrihed.
For det første indebærer den måde, de
private hospitaler afregnes på, en markant omkostning for patientens hjemhospital. Normalt modtager den regionale
sygehusadministration en fast DRGtakst fra staten for hver sundhedsydelse,
de leverer. Heraf betaler regionen det
udførende hospital eller klinik den marginale omkostning for ydelsen, typisk
omkring 50% af DRG-taksten, mens
resten går til at dække faste omkostninger som medicinsk uddannelse, forskning, administration samt akutfunktio-
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ner som skadestuer etc. Hvis et hospital
‘mister’ en patient ved ikke at kunne
overholde behandlingsgarantien og derved aktiverer det frie valg, mister hospitalet den fulde DRG-takst, som dernæst
går til at betale for patientens behandling
et andet sted (Olesen 2010: 97). Eftersom det offentlige hospital stadig har de
udgifter, som overheaden på DRG-taksten skulle dække, fungerer det frie valg i
praksis som en økonomisk sanktion mod
de offentlige sygehuse, som ikke overholder tidsfristen. Selvsagt skaber denne
mekanisme et klart incitament for de
offentlige sygehuse til at sætte produktionen af sundhedsydelser i vejret.
Den anden grund til at tillægge styringsmekanismen størst betydning er, at det
frie valg er gjort betinget af ventetiden.
Overvej et øjeblik, hvor få patienter, der
faktisk får mulighed for at vælge noget
under denne politik, som ellers hævder
at give patienterne en væsentlig rettighed. Hovedparten af patienterne i sundhedsvæsenet – i 1995 ca. 68% – er akutte
patienter, som indlægges på deres nærmeste hospital uden ventetid og derfor
ikke tildeles noget frit valg (Vrangbæk
2004: 29). Kun patienter med udsigt til at
vente mere end to måneder (sat ned til
en måned 2007) på planlagt behandling
eller specialistundersøgelse får valgmuligheden.
Faktisk kan man sige, at hvis det af ministeren beskrevne incitament fungerer
efter hensigten, er der ikke en eneste
patient, som får et frit valg, fordi mekanismen er designet til at få offentlige
sygehuse til at øge produktionen inden
for tidsfristen. Kun hvis ministerens nye
styringsprincip ikke virker perfekt, vil
patientens frie valgmulighed aktiveres.
Det udvidet frie sygehusvalg er således
langt fra de voucher-programmer, som
kendetegner neoliberale politikker på

andre områder, og hvor borgeren altid har
retten til at tage et offentligt tilskud med
til en privat udbyder, fx en privatskole.
Det betyder imidlertid ikke, at fritvalgsordningen ikke påvirker patienterne, fordi
ventetiden under alle omstændigheder
reduceres, men kun under visse betingelser dog med en indbygget valgmulighed. Ventetiderne faldt rent faktisk efter
2002, om end kun til dels pga. denne
politik. Det er dog værd at tilføje, at selv
med en 30-dages behandlingsgaranti
venter patienterne i snit 53 dage, enten
fordi de foretrækker en længere ventetid
på det lokale sygehus eller ganske enkelt
er ubekendt med valgfriheden.
Frihed og kulturkamp
Det udvidede frie sygehusvalg ligner
ved første øjekast en praktisk løsning
på et presserende problem, men det frie
valg havde ligeledes en vigtig ideologisk betydning i den nye regerings politiske program. Forud for valget havde
Anders Fogh Rasmussen set sig nødsaget til at afskrive sin egen bog fra 1993,
Fra socialstat til minimalstat. Bogen var
delvist inspireret af den neoliberale filosof Robert Nozick og anklagede bl.a. den
danske velfærdsstat for at gennemsyre
hele det danske samfund med en ‘ynkelig
slavenatur’ (Rasmussen 1993: 7). For ikke
at skræmme vælgerne væk med disse
libertære ideer var det nødvendigt at love
vælgerne, at der ikke kom nedskæringer på sundhed og velfærdsrettigheder.
På den anden side havde man ikke derfor
afskrevet ambitionen om at bryde, hvad
der blev opfattet som venstrefløjens kulturelle hegemoni i såvel velfærdsstaten
som samfundet generelt.
I flere taler og interviews talte den nye
statsminister om behovet for en ny, borgerlig ‘kulturkamp’, der bl.a. involverede fritvalgsmuligheder for borgerne

på områder som sundhed og ældrepleje.
Efter Muhammed-krisen i 2005 blev
betegnelsen ‘kulturkamp’ opslugt af kontroversen omkring ytringsfrihed, men i
regeringens første år handlede kulturkampen i høj grad om at udfordre professionsdominerede velfærdsmonopoler med en skattefinansieret valgfrihed
(Rasmussen 2002; Kastrup 2008). Statsministeren fremførte denne neoliberale ambition i et interview i 2003 under
overskriften ‘Den gyldne indkøbsvogn’:
“Det er her, kampen står. På den ene
side dem, som er centralister og gerne
vil bestemme over menneskers hverdag, som mener at vide bedst og gerne
vil have nogle standardløsninger. På den
anden side dem, som stadig holder fast
i, at i et moderne velfærdssamfund er der
et fælles ansvar for at løse opgaverne,
men som insisterer på, at vi skal have en
personlig valgfrihed til at vælge mellem
forskellige offentlige løsninger og mellem
offentlige og private løsninger” (Rasmussen citeret i Hardis & Mortensen 2003).
Ved ikke at kræve nedskæringer på velfærden og ved samtidig at tilbyde borgerne en valgmulighed i tillæg til, hvad
de i forvejen betalte for, hævdede denne
form for politik at give borgerne mere
for de samme penge, som de havde fået
under socialdemokraternes påståede
paternalisme. Dette illustrerer, hvorledes
neoliberale politikker ikke uden videre
kan identificeres med lavere skatter og
en mindre stat. I lande med udbyggede
universelle rettigheder kan neoliberale
muligvis kun slippe afsted med at indføre markedsmodeller, hvis de samtidig
kompenserer middelklassen med ekstra
fordele og valgmuligheder som fritvalgsordningerne er et eksempel på (Jensen
2011). Hvis højrefløjen havde en ambition om lavere offentlige udgifter, måtte
denne således sættes midlertidigt på
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pause, eller i hvert fald måtte den erstattes med en ambition om at ‘vænne’ danskerne til frihed og dermed skabe en
langsigtet liberal transformation af samfundet (Hardis 2006).
Opdyrkning af et privat
sundhedsmarked
Det fjerne og sidste mål, der kan identificeres i fritvalgsreformen, var at styrke
den private sektor. Få danske politikere
ville turde fremhæve det som et mål i
sig selv at styrke privathospitaler. Givet
reformens indretning er det dog svært
at komme uden om dette mål, selv hvis
analysen er mere spekulativ her. Som
nævnt var det udvidede frie sygehusvalg indrettet på en sådan måde, at hvis
en borger udnyttede sin ret til at tage
på privathospital, når det offentlige ikke
kunne levere inden for 60 (eller senere
30) dage, så ville dette valg uundgåeligt
kanalisere offentlige midler ind i den private sektor. På denne måde medførte
reformen i 2002 en voldsom styrkelse
af den private sektor ved at give den
adgang til patienter betalt af den offentlige sygesikring.
Hvis vi ser bort fra mindre klinikker og
naturligvis fra tiden før sygehuse historisk blev offentlige i Danmark, opstår
der først midt i 1980’erne profitorienterede privathospitaler i Danmark. Socialdemokratiet forsøgte i 1987 at forbyde
privathospitaler, og selvom dette mislykkedes, havde de få nye privathospitaler et ualmindeligt blakket omdømme.
Selv i lægeprofessionen og på højrefløjen blev det på dette tidspunkt anset for
umoralsk at lave profit på sundhed (Olesen 2010: 74-5). Ud over problemer med
deres offentlige omdømme havde privathospitaler også ualmindeligt vanskeligt
ved rent faktisk at skabe profit i den første periode på grund af for få betalende

patienter. Langt de fleste private virksomheder på dette marked gik således
under inden for få år.
Privathospitalernes markedsposition var
således svag indtil reformen i 2002, som
sammen med et par andre policytiltag
ledte til et decideret boom i industrien
igennem 2000’erne. Antallet af privathospitaler steg fra 5 i 2002 til 178 i 2008,
om end disse enheder hver især var langt
mindre end de resterende 49 offentlige
sygehuse (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2007: 27). Tallene kan nemt overdrive betydningen af den private sektor,
da de 178 privathospitaler kun stod for
ca. 3% af sundhedsudgifterne i 2008. På
den anden side var det en kæmpe relativ stigning for den private sektor, som på
dette tidspunkt fik et estimeret 72% af
sine patienter betalt via de offentlige kasser (Olesen 2010: 100-1). Som en ejer af
et privathospital udtrykte det: “Før kørte
mange af stederne med underskud i årevis. Flere gik konkurs. Men nu skal man
virkelig være en dårlig forretningsmand
for ikke at kunne drive et privathospital
med overskud” (citeret i Thiemann 2007).
Som nævnt var behandlingsgarantien indrettet således, at patienter, der anvendte
garantien, ville give privathospitalet en
generel DRG-takst, som egentlig var
udregnet til også at skulle dække udgifter til forpligtelser om uddannelse, forskning og akutmodtagelse, som danske privathospitaler ganske enkelt ikke har. Der
er intet, der forhindrer, at en privat udbyder udelukkende specialiserer sig i nogle
få og yderst profitable former for kirurgi
såsom fedtsugninger og visse typer ortopædkirurgi. Det er derfor ikke overraskende, at driften af privathospitaler er
blevet en yderst profitabel forretning takket være patienter, der kommer fra det
offentlige system. Privathospitalernes
privilegerede markedsposition blev endnu

tydeligere, efter at behandlingsgarantien i
2007 blev sat ned til 30 dage, hvilket igen
øgede presset på de offentlige hospitaler og boostede antallet af forudbetalte
patienter i den private sektor.
Det udvidet frie sygehusvalg er kun en
blandt flere policybeslutninger, der har
øget det private sundhedsmarked i Danmark. I 2002 indførte regeringen et skattefradrag for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer på baggrund af en
tidligere ordning for arbejdsgiverbetalt
alkoholafvænning. I begge tilfælde var
præmissen i reglerne, at de private forsikringsselskaber skulle forsikre alle medarbejderne på en virksomhed uden aktuarisk risikovurdering af hver enkelt. På
denne måde opstod der en markedsniche for private sygeforsikringer i Danmark
som supplement til den offentlige sygesikring, og hvor forsikringstagerne således med skattefradrag kan slippe uden
om køen til det offentlige system. Selvom
der på intet tidspunkt blev truffet en officiel politisk beslutning om at udbygge
markedet for private sygeforsikringer,
kom denne indirekte statsstøtte ikke
desto mindre til at iværksætte en stor
vækst. Hvor kun et par procent af arbejdsstyrken i 2001 var dækket af en privat
sundhedsforsikring, gjaldt dette næsten
en tredjedel i 2007 (Olesen 2009).
Regeringens støtte til privathospitaler
kulminerede i 2009, da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen af Rigsrevisionen blev anklaget for systematisk
overbetaling af privathospitaler under
sin tid som sundhedsminister (2001-7).
Ifølge Rigsrevisionens rapport havde han
personligt interveneret for at sætte taksterne til de private udbydere, som leverede ydelser til det offentlige, 25% højere
end nødvendigt (Rigsrevisionen 2009).
Disse ekstra indtægter kom ikke alene
fra patienter, som ved hjælp af behand-
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lingsgarantien blev behandlet på privathospital, men også fra offentlige hospitaler, som købte sig til behandlinger i privat
regi inden for den tidsramme, efter hvilken patienternes behandlingsgaranti ville
træde ind. Denne proces styrker den fortolkning, at fritvalgsordningen ikke blot
havde det som en utilsigtet virkning at
styrke den private sundhedssektor, men
at det faktisk også var et formål i sig selv
at få en stærkere privat sektor. En del
af disse udviklinger er blevet rullet tilbage efter regeringsskiftet i 2011. Skattefradraget for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er blevet fjernet, og det
offentliges køb af behandlinger på privathospitaler er generelt mindre end før.
Endelig er den 30-dages behandlingsgaranti blevet ændret til en 30-dages
udredningsgaranti, hvorefter tidsrammen
for egentlig behandling kan differentieres efter, hvor akut sygdommen er.
Frit valg som guvernemental teknik
Denne artikel har forsøgt at undersøge
det spørgsmål, om indførslen af fritvalgsordninger på sundhedsområdet
kan forstås ud fra et begreb om neoliberal guvernementalitet. Hvis det kan, må
det være fordi denne politik frem for alt
orienterer sig mod det guvernementale,
dvs. mod hvordan noget gøres styrbart.
Det er således ikke i sig selv udslag af en
guvernementalitet at forsøge at spare
penge eller øge produktionen. Det afgørende er, om mål og fokus for de involverede magt- eller ledelsesmekanismer er
at gøre et givet problem regerbart.
En enkelt empirisk case beviser naturligvis ikke en teori, men der er en række
træk ved det frie sygehusvalg, der peger
på de guvernementale aspekter som
særligt vigtige, og dermed også vigtigere
end andre tænkelige mål såsom realisering af økonomiske eller ideologiske mål.

For det første er det tydeligt, at fritvalgsordningens oprindelse hænger sammen
med ventelisteproblematikken. Dog har
det ikke udelukkende været målet med
loven at sænke ventetiden, men derimod
at skabe en ledelsesmæssig mekanisme,
der forhindrer ventetid i at opstå. For det
andet formuleres det helt eksplicit af
ministeren som et centralt mål at indføre
en incitamentbaseret styring i det offentlige sundhedsvæsen, og som det er blevet vist, er fritvalgsordningen teknisk indrettet på en sådan måde, at den lægger
maksimalt pres på offentlige sygehuse
ved hjælp af truslen om patienternes exit.
Truslen indebærer, at det offentlige sygehus mister flere indtægter, end de typisk
vil spare på ikke at skulle levere den
pågældende behandling.
For det tredje viser den bredere diskussion om ‘kulturkamp’ i første halvdel af
2000’erne, at opgøret med offentlige
monopoler og en langsigtet udvikling
af frihedskultur har været selvstændige
guvernementale mål for Fogh-regeringen. Endelig viser udviklingen af den private sundhedssektor i den sidste del med
stor tydelighed, at den neoliberale politik ikke handler om at spare penge. Det er
faktisk ret dyrt at opdyrke en privat sektor, men set i relation til de andre tre forklaringer giver det mening, at opdyrkningen af en privat sektor tjener et
guvernementalt formål. Det vil sige, at
selv hvis den private sektor nominelt forbliver lille sammenlignet med den offentlige, yder dens eksistens et klart pres på
det offentlige sundhedsvæsen i retning
af en øget produktion. Bruddet med de
offentlige monopoler opfattes således
som så væsentligt et selvstændigt mål, at
det er pengene værd at skulle finansiere
en lukrativ privat sektor for at nå dertil.
Selv hvis man accepterer dette som et
rimeligt mål kan man dog overveje, om

det egentlig er en velfungerende guvernementalitet. Det er det, for så vidt som
målet er at lede aktørerne til en øget produktion, men det indebærer vel omvendt
den mulighed, at der sker en for stor
eller for dyr produktion af sundhedsydelser, uanset hvilken sektor den foregår i. Ironisk nok er et af argumenterne
mod offentlig serviceproduktion i noget
af den ældre neoliberale litteratur, at en
offentlig sektor uvægerligt vil føre til
overproduktion, fordi borgerne gerne vil
have skatten til at betale for ydelser, som
de ud fra deres private pengepung ikke
ville være villige til at betale for. Her tyder
det omvendt på, at det er den neoliberale guvernementale mekanisme, som
er bygget til kun at kunne øge antallet af
behandlinger og dermed sundhedsudgifterne. Det er ikke rent spild af penge,
eftersom borgeren får adgang til meget
hurtig behandling og i visse tilfælde med
et valg om at tage på privathospital.
Omvendt kan man spørge, om borgerne
ville være villige til at betale merprisen til
hurtig behandling på privathospital, hvis
de kendte udgiften.

w
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Denne artikel indeholder en skitsering
og diskussion af telemedicinens praktiske rolle og betydning i sundhedspraksis såvel som i sundhedsuddannelserne.
Formålet med artiklen er at beskrive,
hvordan telemedicin er med til at ændre
roller, arbejde og ansvar mellem patienter, pårørende, teknologi og sundhedsmedarbejdere. Artiklens teoretiske
grundlag udspringer af Science-Technology-Society Studies (STS). Denne
forskningstilgang rummer kvalificerede
bud på, hvordan human- og samfundsvidenskab kan bidrage til undersøgelse
af teknologirelaterede problemstillinger.
Kernen i tilgangen er, at hverken mennesker eller teknologi kan forstås isoleret
og ude af kontekst, snarere må de forstås relationelt. Artiklen skal ses som
et bidrag til læserens viden om telemedicins implikationer i praksis, hverdagsliv og uddannelser, især i relation til professionsforståelsen. Det er forfatternes
ønske at tilskynde læseren til selv at
forholde sig refleksivt til telemedicin,
snarere end at anvise, hvordan telemedicin bør opfattes i et givet praksisfelt.

Telemedicin – en verden til forskel
I Danmark og i hele den vestlige verden
satses der stort på anvendelse af teknologiske løsninger på velfærds- og sundhedsproblemer. Nogle teknologier dukker
op, indtager en plads for derefter at forsvinde igen. Andre er mere vedholdende
og synes at have fundet en stabil plads
i klinisk praksis såvel som i ledelsers og
politikeres visioner for fremtidens velfærd og sundhed. Et eksempel på en
aktuel teknologisk løsning, der umiddelbart er kommet for at blive, er telemedicin. Denne teknologi anses for at være en
central løsningsmodel for bl.a. nye sygdomsmønstre og støt voksende sundhedsudgifter i stat, kommuner og regioner (Danske Regioner 2011:9; Danske
Regioner et al. 2012).
Også i relation til projektering af de
nye supersygehuse er forskellige former for velfærdsteknologi i spil. Det nye
Odense Universitetshospital (Nyt OUH)
er et eksempel på, at telemedicin tænkes at være med til at reducere antallet af sengepladser med 35% i forhold til
det nuværende Odense Universitetsho-
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spital. Inkluderet i tænkningen er, at telemedicin skal medvirke til at skabe mere
effektive behandlingsforløb, idet sengedagene, dvs. liggetiden ved anvendelse af
telemedicin, kan reduceres betragteligt
(Marfelt & Andersen 2012:3). Der er med
andre ord store forhåbninger til, hvad
telemedicin kan og skal i det fremtidige
sundhedssystem. Derimod er der knap så
megen opmærksomhed på, hvad telemedicin ”gør”, når den anvendes i patienters
og sundhedsprofessionelles hverdag.
Hvad er telemedicin?
Men for at kunne diskutere telemedicins
implikationer, så er det relevant at diskutere, hvad fænomenet telemedicin egentlig involverer. Indledningsvis vil vi pointere, at telemedicin ikke som sådan er
et nyt fænomen. Helt tilbage til det gule
karantæneflag på skibe eller de advarende røgsignaler opsendt fra landsbyen om pest er der blevet signaleret på
afstand omkring sundhed og sygdom.
Også telefoner og nødkald kan betragtes
som teleteknologi, der viderebringer vigtige informationer mellem patienter og
sundhedsaktører (Langstrup 2014:216).
Teleteknologi benævnes på forskellig vis,
både nationalt og i andre lande, og begrebet overlapper ofte med betegnelser som
e-health, telecare, telehomecare, pervasive healthcare, omsorgsteknologi e.l.
(ibid.). Samtidig repræsenterer telemedicin en bred palet af teknologiske entiteter, såsom ’KOL-kufferter’ 1, hjertemonitorering, kameraer til fotodokumentation,
videokonsultationer, vægt- og blodsukkermålingsapparater e.l. Telemedicin repræsenterer med andre ord mange
entiteter og har afvigende betydninger,
alt efter hvor og hvordan mennesker bruger den bruger i hverdagen og til hvilket
formål. I herværende artikel inkluderer
vi derfor telemedicin i en socioteknolo-

gisk praksisforståelse. Det betyder for
det første, at de sociale og de teknologiske fænomener bliver studeret samtidig i
deres praktiske brugssammenhænge. For
det andet og mere teoretisk vil vi forstå
specifikke telemedicinske systemer og
produkter som aktører, der transformerer problemer snarere end som problemløsnede værktøjer. Med den hollandske
sociolog Nelly Oudshoors ord, medvirker
telemedicin således til at redefinere ”the
nature of the problem and the identitites
of the people and objects considered
relevant to solving the problem” (Oudshoorn 2011:18). Alt dette betyder, at vi
ikke vil indramme telemedicin gennem
en formel definition, men i stedet opfatte
telemedicin som en flertydig aktør i praksissammenhænge, hvor handlinger og
identiteter distribueres mellem mennesker og ting på dynamisk vis (Latour
2005). Den skitserede forståelse af telemedicin vil blive uddybet i et senere
afsnit om STS-tilgangen til teknologi.
De patienter, som oftest stifter bekendtskab med telemedicinske løsninger,
er patienter med kroniske sygdomme,
såsom kronisk obstruktiv lungesygdom
(KOL), hjertesvigt eller diabetes samt
patienter med kroniske sår. Den telemedicinske anvendelse spreder sig også ud
over andre grupper, eksempelvis gravide,
patienter med psykiatriske lidelser, forældre og børn, teletolkning til patienter af
anden etnisk herkomst o.a.
I litteraturen er telemedicin ofte defineret som ”sundhedsydelser (diagnostik,
behandling, rehabilitering, forebyggelse),
der leveres over afstand via informationsog kommunikationsteknologi, hvor teleteknologi gør behandling uafhængig af
tid og sted” (Danske Regioner 2012:16).
Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin
(DSKT) har et beslægtet bud på hvad

telemedicin er, nemlig ”digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser over
afstand”. Dermed figurerer telemedicin
som en stand-alone-løsning, der flytter
information (data, billeder) mellem steder
og mennesker, der er fysisk adskilte.
Forskning indenfor STS-feltet argumenterer for, at denne type definitioner ikke
er dækkende (se Jensen et al. 2007). Telemedicin er afhængig af andre teknologier,
af de menneskelige aktører og af en velfungerende teknologisk infrastruktur for
at kunne fungere. Dermed er telemedicin
et relationelt fænomen, der byder ind
med forskellige muligheder og begrænsninger. Denne betragtning vil vi argumentere for i det følgende.
Forståelse af telemedicin som teknologi
For at kunne besvare hvordan telemedicin forstås i forskellige praksiskontekster,
er det relevant at reflektere over, hvordan teknologi bliver forstået i sundhedspraksis. Teknologianvendelse opfattes
forskelligt i forskellige lokale kontekster,
eksempelvis blandt patienter og pårørende, blandt læger, blandt sygeplejersker
i forskellige sengeafsnit eller i primær
praksis (Hasse og Søndergård 2012). For
nogle er brugen af teknologi et nødvendigt onde, der virker fremmedgørende og
påtvunget i hverdagen. Denne deterministiske tilgang til teknologi og dens anvendelse kan eksempelvis ses, når mennesker påføres teknologi og dermed ’mister’
retten til at sige fra. Et eksempel på
’påført’ teknologi kan være rutinemæssige screening af gravide for blandt andet
Downs syndrom, hvor det for den gravide
kan være svært at sige fra i forhold til tilbuddet (Lou 2014).
For andre er teknologianvendelsen en
naturlig del af deres gøremål, der skaber
mulighed for tryghed og ubundethed i
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hverdagen. I denne instrumentelle tænkning figurerer teknologien som et ’venligsindet’ redskab, der anvendes i bestræbelserne på at opnå ’det gode liv’, altså et
liv, hvor teknologien løser problemstillinger i hverdagen.
Disse forskellige vinkler til teknologianvendelse vil vi reflektere nærmere over i
det følgende, idet vinklerne repræsenterer forskellige opfattelser indenfor teknologiforståelsen (Huniche & Olesen 2014:
35, 51-52).
Vinkler på anvendelse
og forståelse af teknologi
I en deterministisk tænkning opfatter
den enkelte som nævnt teknologi som
styrende for og i hverdagslivet. Teknologien opfattes med andre ord som rammesættende og eventuelt begrænsende
for, hvordan den enkelte skal leve sit
liv, eller hvordan den sundhedsprofessionelle skal udføre sit hverv (ibid.:50).
Denne tænkning er blandt andet repræsenteret i sygeplejen, hvor den norske
sygeplejeteoretiker Kari Martinsen argumenterer for, at anvendelse af teknologi
risikerer at fremme et naturvidenskabeligt grundsyn i sygeplejen, hvor ”det sanselige, etiske og humanistiske blot bliver
et hjælperedskab for at sluge de teknologiske kameler” (Martinsen 1991).
Også den finske sygeplejeforsker Katie
Eriksson advarer i sin omsorgstænkning
om, at den ”plejende omsorg er kommet
bort fra den oprindelige ide og omsorgens kerne og har udviklet sig i retning af
teknik og medicin” (Eriksson 1996:83). De
to teoretikeres sygeplejefaglige grundsyn fokuserer på menneske-til-menneske-relationen. Her er anvendelsen af
teknologi kun i mindre grad acceptabel,
idet den risikerer at ”tage pladsen” fra
den mellemmenneskelige relation. Kari

Martinsens tilgang til teknologi vil blive
diskuteret løbende i det følgende.
Inden for en instrumentel forståelse
indgår telemedicin som et middel til at
”effektivisere og sikre en mere bæredygtig sundhedsmodel inden for det
danske sundhedssystem” (Marfelt &
Andersen:2012:3). Den instrumentelle
forståelse af teknologi bunder i et naturvidenskabeligt erkendelsesideal, hvor
teknologien tænkes som et nyttigt, styrbart og neutralt instrument til at ændre
og forenkle ellers heterogene, komplicerede processer. En sådan forståelse
indebærer, at det er muligt at ’effektdeterminere’ anvendelsen af en bestemt
teknologi, det vil sige, at man på forhånd
kan forudsige de konkrete virkninger,
teknologien har ved praktisk anvendelse:
”Telemedicin bærer kimen til at facilitere
servicetransformationer, der kan flytte
vores nuværende sundhedsvæsen fra et
overvejende kontaktbaseret hospitalsparadigme hen mod en borgercentrisksundhedsmodel, der er ´designet´ til at
være langt mere proaktiv, enstrenget og
virtualiseret” (Pharnareth 2013:812).
Den instrumentelle tænkning kolliderer
tit med hverdagens praksis. For det
første er det sjældent lykkedes i fuldt
omfang at forhåndsbestemme anvendte
teknologiers effekter. Et eksempel på
dette er den elektroniske patientjournal,
som netop illustrerer, hvordan arbejde,
ansvar og risici omfordeles mellem
eksempelvis læger og sygeplejersker, når
journalen anvendes i hverdagens praksis
(Bossen 2014:174).
For det andet mangler de mellemregninger, der beskriver de brogede netværk
af deltagende aktører, som er med til at

få en teknologi som telemedicin til at
fungere. Anvendelse af telemedicin kan
beskrives i en sådan bredere forståelsesramme som grundlæggende og allestedsværende arbejde udført af både de menneskelige aktører og af teknologien
(Oudshoorn 2011:145). Når patienter, ITinfrastruktur, pårørende, sygeplejersker,
praktiserende læger, teleteknikere, telemedicinsk entitet o.a. skal spille sammen, og når de endvidere gennem
handlinger skal praktisere teknologi og
samvær, så viser der sig billeder af komplekse relationer og problemstillinger, der
umiddelbart fortjener opmærksomhed.
Vi vil derfor rette blikket mod den aktuelle telemedicinske praksis for at indkredse de implikationer, teknologien har
i den specifikke kontekst. Som begrebsligt grundlag for denne fremstilling vil vi
præsentere en teoretisk tradition, der er
optaget af de tætte bånd mellem mennesker og teknologi i konkret kontekst.
Praksis er relationer
Viden om og undersøgelser af teknologi lægges ofte i hænderne på den veletablerede naturvidenskabelige forsknings- og begrebsverden. Interessen for
teknologi kredser derved ofte om effektvurderinger og målbare virkninger. Alternativt bringes sundhedsøkonomiske vurderinger i spil i forhold til kalkulerede
besparelser.
I en aktuel human- eller sundhedsvidenskabelig tænkning rettes fokus i stedet
imod dagligdagens omgang med teknologi, hvor aktørernes konskrete oplevelser er bundet sammen i et utal af relationer, og hvor viden om den levede verden
´derude´ er essentiel (Huniche og Olesen
2014). Vi vil her pege på et vigtigt forskningsfelt, der er optaget af disse sammenhænge, nemlig Science-Technology-Society Studies, STS2 . STS er et
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Derimod er der knap så megen
opmærksomhed på, hvad telemedicin ’gør’,
når den anvendes i patienters og sundhedsprofessionelles hverdag.

forholdsvis nyt forskningsfelt, der tilbyder
mulighed for undersøgelse af forholdet
mellem tekno-logi, mennesker, organisation og samfund på tværs af traditionelle
fagskel og sociale grupper. Forskningsfeltet er samlet omkring forskellige metodiske tilgange, der bl.a. byder på en teknologiforståelse, hvor teknologi og socialt
liv ikke opfattes som selvstændigt fungerende størrelser, men i stedet ses som
relationelle netværk, der forbinder aktører i specifikke sammenhænge. STS er
internationalt ankerkendt og er da også
at finde i sundhedsuddannelserne i Danmark (se Hasse & Dupret Søndergaard
2012; Huniche og Olesen 2014). Udgangspunktet for STS-forskningen er altid
empirisk, som regel på et mikro-socialt,
detaljerigt niveau og ofte med fokus rettet mod brugerperspektivet.
Telemedicinsk udbredelse
mellem diffusion og translation
Med udgangspunkt i STS-feltets forståelser vil vi argumentere for, at telemedi-

cin er et resultat af relationer af igangværende processer og af komplicerede
netværk. Det står derfor i modsætning
til en dominerende forestilling om, at
telemedicin forenkler arbejdsgange og
samspil med patienten. For at uddybe
opfattelsen vil vi foreslå diffusion og
translation som to modeller, der kan
tjene til at beskrive, hvordan teknologi
cirkulerer i samfundet, bl.a. hvad der er
aktørers agentelle udfordringer i bestræbelserne på at få f.eks. telemedicin til
at fungere i sundhedspraksis. Diffusion
udtrykker den ovennævnte dominerende
idé om telemedicinens forenklende kvaliteter, og translation udtrykker en STSforståelse af, hvorfor det er kompliceret at forenkle sundhedspraksis gennem
telemedicin. Mere konkret er begreberne
om diffusion og translation foreslået
indenfor aktør-netværksteorien (ANT)3.
Denne STS-tilgang egner sig specielt
godt til at studere komplekse ’kæder af
forbindelser’ mellem mennesker, samfund og teknologi. ANT betegner sig selv

som en relationsbaseret sociologi, der
afviser, at noget kan eksistere alene i
kraft af sig selv, kun i forbindelserne med
noget andet (Latour 2005:34).
I en diffusionsmodel bestemmes det,
eksempelvis fra politisk side, at telemedicin skal anvendes i stor skala i en
region. Modellen implicerer, at beslutningen ”siver” gennem lagene af aktanter nærmest ligesom en radio-transmission. Samtidig forudsættes det, for at
modellen skal lykkes, at budskabet om
indførelsen af telemedicin bibeholder sin
aktualitet, og at det loyalt bringes videre
til andre aktanter i sin oprindelige form.
Diffusionsmodellens primære fokus er
på selve teknologien, alternativt på initierende ledelser eller idéskabere, hvorimod
der er mindre fokus på de deltagende
aktanter i den daglige drift. Dette giver
ifølge Latour en ”skæv” fordeling af realiteterne, fordi det arbejde, som aktanterne udfører i hverdagen forbliver tavst
(Blok og Elgaard 2009:68).
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Vil man ud fra denne model forstå, hvorfor en udbredelse af teknologi forsinkes
eller mislykkes, vil man se på de faktorer, der lægger sig hindrende i vejen. Det
være sig teknologi eller mennesker. Det
kan være, at patientens hjem ikke er tilknyttet et netværk eller at netværket er
”nede”, så den medierende teknologi ikke
virker, eller at det telemedicinske apparatur er defekt. Man kan dernæst pege på
de menneskelige aktører, der som medierende social verden kan understøtte
eller hindre implementeringens vellykkede forløb (Latour 1986:266). Det kan
være patienten eller den pårørende, der
ikke kan anvende teknologien, eller som
mangler incitament til at anvende teknologier i hjemmet. Man vil i lyset af
modellen få øje på rationelle subjekter og
materielle objekter, der kan hindre eller
fremme en vellykket implementering. I
begge tilfælde vil der i en diffusionsmodel være tale om en form for inerti (træghed), der bevares gennem hele forløbet –
fra den første beslutning til den endelige
implementering – og som er årsag til eller
former den ønskede proces.
I en translationsmodel vil man i stedet
antage, siger Latour, at samtlige aktører, både de humane og de non-humane,
modtager beslutningen om den telemedicinske proces og oversætter den i forhold til egne projekter (Latour 1987). Et
italiensk ordsprog, møntet på litteraturen, siger: Traduttore, traditore: den
der oversætter, er en forræder (Markussen & Olesen 2003:244). Det forræderiske kommer ind, fordi oversætteren
ændrer ord og betydninger i oversættelsen. Tilsvarende er den telemedicinske implementering og anvendelse lagt
i hænderne på både de humane og de
non-humane aktører, og hvert enkelt led
i processen transformerer det modtagne,

så det passer ind i egne interesser og
projekter. Men oversættelse er uundgåelig! Den oprindelige beslutning er derfor ikke udslagsgivende og hvert enkelt
led i kæden bliver da lige så vigtigt som
det forrige. Det fremhæver vigtigheden
af empirisk at undersøge de aktører og
relationer, der er bragt i spil i forbindelse
med implementering og anvendelse af
telemedicin.
Teleomsorg – en ny måde
at skabe omsorg på
Hvordan kan man forstå telemedicinsk
pleje og omsorg i et ANT-perspektiv?
Lad os tage udgangspunkt i en fiktiv
patient med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)4 . Hr. Bøg på 74 år er indlagt
med en opblussen i sin sygdom. Han har
prøvet turen mange gange før og er vant
til at være indlagt i 5-6 dage af gangen,
hvor han får behandling i form af ilt, optimering af den medicinske behandling
og hjælp til personlig hygiejne. Hanne er
sygeplejerske på afdelingen og skal yde
pleje og omsorg til Hr. Bøg. Denne gang
tilbydes Hr. Bøg et forløb med telemedicin, som han takker ja til, hvorefter han
udskrives efter 48 timer. Kontakten til
sundhedssystemet opretholdes gennem
en ”KOL-kuffert”, som Hr. Bøg skal have
i hjemmet i en uge (Sorknæs 2013:11).
Hr. Bøg udskrives, efter at han og konen
Mette er blevet instrueret i at anvendelse
den telemedicinske løsning, hvorefter
en teletekniker kommer ud i hjemmet
og opsætter KOL-kufferten og forbinder
den med afdelingen gennem internettet.
Også for sygeplejersken Hanne er forløbet anderledes end vanligt. Hun synes,
det er svært at skulle tænke anderledes
i omsorgen og at skulle ´afgive´ Hr. Bøg
til andre – i dette tilfælde til telesygeplejerskerne og til de pårørende, og hun er
ikke sikker på, at Hr. Bøg (eller konen) kan

takle teknologien, eller at han er klar til
udskrivelse.
Sygeplejersker er med, hvor patienten plejes og behandles, under rehabilitering og
instruktion og hun er med i patientens
videre forløb frem mod udskrivelse. Telemedicin udfordrer sygeplejen og omsorgstænkningen, fordi pleje og omsorg ikke
nødvendigvis ligger i hænderne på de
sygeplejefaglige medarbejdere. I stedet er den distribueret til andre, såsom
læger, hjemmesygeplejersker, pårørende,
teknologi, telesygeplejersker o.a., som
har andel i en telemedicinsk kontekst.
Det kan med andre ord være svært for
Hanne at overlade omsorgen for Hr. Bøg
til telesygeplejersken Lotte, når han skal
udskrives (Oudshoorn 2011:80).
Også Lottes omsorgsarbejde er anderledes end normal omsorg, da hendes vanlige sanseapparat (se, lugt, føl og lyt)
delvist er sat ud af spillet. Lotte kan se
og høre Hr. Bøg gennem videoudstyret
i KOL-kufferten, men hun kan ikke give
et kram eller holde ham i hånden. En
del forskning viser, at den anderledes
omsorg, der opstår gennem anvendelse
af telemedierende teknologi, kan forklares gennem begrebet ’teleomsorg’
(telecare). Denne omsorgstænkning er
forholdsvis ny og kan siges at betegne
et paradigmeskifte i sygeplejen; sygeplejersken er ikke længere til stede i tid
og rum hos patienten, og den manglende fysiske tilstedeværelse skaber
sammen med den medierende teleteknologi rammerne for omsorgen (Oudshoorn 2012:6). Teleomsorgsbegrebet
initierer yderligere et skift i den sygeplejefaglige omsorgstænkning, da den som
noget nyt forbinder teknologi med den
mellemmenneskelige omsorg (Hasse
2014:86). Teleomsorg muliggør en ´digital
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nærhed´(digital proximity), hvor kontakten er medieret gennem den telemedicinske løsning, og hvor telesygeplejersken er dedikeret patienten i hele telekonsultationens udstrækning (Oudshoorn 2011:126).
Den arbejdende patient
Det fremhæves ofte, at telemedicin er
med til at fremme patienters evne til
egenomsorg5, og at der så at sige skabes en ny form for patient, der undergår
et skift fra en passivt sengeliggende til
en aktiv og vidende patient (Pharnareth
2013). Forskningen indenfor STS viser, at
dette ikke nødvendigvis er tilfældet. En
del patienter undlader at tage stilling til
resultater af egne målinger, eksempelvis
blodsukker måling, og de overlader i stedet arbejdet til telesygeplejersken (Pols
2012:60; Milligan et al. 2010:349).
Egenomsorg kan ses som det arbejde,
patienten selv udfører i bestræbelserne
på at klare sig bedst muligt (Willemann
& Hanak 2006); daglige målinger af værdier6, eventuelle livsstilsændringer som
rygestop og fysisk aktivitet samt erhvervelse af viden i ”KOL-skoler” er realistiske
bud på de arbejdsrutiner, patienten skal
udføre i sin telemedicinske hverdag. Hr.
Bøg er dagligt i kontakt med hospitalets
telesygeplejersker gennem KOL-kufferten i en telekonsultation på 25-30 minutter, hvor han måler sin lungefunktion og
sin iltmætning i blodet. Dermed udfører
Hr. Bøg et arbejde, som tidligere var sygeplejerskens på afdelingen (Oudshoorn
2008: 140).
Det telemedicinske apparatur giver Hr.
Bøg forskellige udfordringer. Ind imellem
gør KOL-kufferten ikke helt som forventet. Han oplever af og til at skærmbilledet ”fryser” og det gør ham urolig. Så må

Mette have fat i teleteknikeren. Andre
gange forhindrer sollyset fra vinduet,
at Hr. Bøg kan se telesygeplejersken
på skærmen. Så må han flytte plads og
bevæge sig ud i køkkenet med kufferten.
Patienters forsøg på at få telemedicinen
til at passe ind i hverdagens rutiner er en
del af egenomsorgen, og det er samtidig
et led i forskellige strategier for at leve
med en kronisk sygdom. Begrebet fiflen
– ’tinkering’ betegner den tilpasning af
forskellige virkemidler, ’de forhåndenværende søms princip’, som patienten
anvender i forsøget på at lette hverdagen og gøre anvendelsen af telemedicin
overkommelig (Pols 2012:76). På trods af
disse tilpasninger og vanskeligheder
synes Hr. Bøg, at det er en lettelse, at
han kan være i sit eget hjem, og han har
samtidig en fornemmelse af at have
overtaget sit eget liv igen. Det er også en
lettelse ikke at skulle til ambulant kontrol på hospitalet så ofte som før (Milligan et al. 2010:349). Samtidig har Hr. Bøg
fornemmelsen af tryghed og nærvær,
når han snakker med telesygeplejersken
Lotte under telekonsultationen. Det er,
som om han befinder sig i samme stue
som hende (Sorknæs 2013:23).
Den ”nye” pårørende
og det usynlige arbejde
Som tidligere nævnt er det forsimplende at antage, at omsorgen kun varetages af patienten. De relevante målinger
skal nogle gange påbegyndes og eventuelt aflæses af den pårørende, og andre
handlinger skal måske også iværksættes,
hvilket alt sammen medfører, at pårørende som Hr. Bøgs kone, Mette, får en
ny rolle i forhold til ægtefællen og i forhold til sundhedssystemet. I stedet for at
besøge sin ægtefælle på hospitalet, har
hun nu fået ægtefællen hjem tidligere

i forløbet og denne gang sammen med
noget telemedicinsk udstyr, som hun
skal forholde sig til. En pårørende er som
oftest en ægtefælle eller samlever, men
kan også være et barn eller en ven, der
hjælper patienten i hverdagen. Pårørende
har almindeligvis deres eget liv, men i
forhold til telemedicinsk behandling i
hjemmet har den pårørende ikke nødvendigvis friheden til at vælge, hvorvidt han
eller hun kan eller vil deltage i omsorgsarbejdet (Langstrup 2014:226). Telemedicin er derved med til at fastholde den
pårørende i hjemmet, fordi en del af de
opgaver, der før blev varetaget af sundhedsmedarbejdere, nu er lagt over på
den pårørende.
Telemedicin og hjemmet
i en ny betydning
Hjemmet har en speciel betydning for
de fleste mennesker. Det er her, vi kan
føle os trygge, være i kontrol, og det er
her, vi kan indrette os efter behag. Når
vi er syge, har vi mulighed for indlæggelse på hospitaler, der er anderledes
indrettet og har andre funktioner end
hjemmet. Telemedicin bryder denne
tænkning ved at blande stedernes funktioner og betydninger (Aalykke Ballegaard 2012:15, Oudshoorn 2011:173). Man
kan sige, at der skabes en forbindelse
mellem to forskellige sociale verdener
med hver deres dagsorden for, hvad der
skal ske hvor. Telemedicin kan betragtes som en fremmed entitet, der kræver
plads og opmærksomhed, når den placeres i patientens hjem. Telemedicinsk
apparatur er oprindeligt udviklet til brug
i en klinisk sammenhæng, og designet
er ofte ikke beregnet på den hjemlige
sfære. Det gør, at en del patienter vælger at placere apparaturet på mindre
synlige steder i hjemmet, alternativt
kamufleret af duge o.a. i forsøget på at
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Telemedicin skabes og arbejder i et relationelt
samspil mellem mennesker, organisation og
teknologi.

hjemliggøre situationen (Aalykke Ballegaard 2012:15).
Efter udskrivelsen har Hr. Bøg haft flere
telekonsultationer med telesygeplejersken på hospitalet. Han har opdaget, at
det er vigtigt at sidde i en god stol, når
han skal tale med hende igennem lang
tid. Inden konsultationen har Mette tørret støv af på reolen bag ved stolen, da
hun gerne vil vise sit hjem fra den ’pæne
side’. ’KOL-kufferten’ skal rengøres efter
konsultationen, fordi Hr. Bøg har skullet
måle sin lungefunktion. Eksemplet viser,
at patienter og pårørende indretter hjemmet og den telemedicinske konsultation som et udadrettet æstetisk billede
på hjemmets funktion, og på hvor godt
patienten og den pårørende mestrer
hjemmesituationen (ibid.:180).
Telemedicin som med- eller
modspiller – hvem har ansvaret?
De fleste har oplevet, når teknologi ikke
virker i hverdagen. Det kan være oplevelsen af, at computeren ikke går på nettet, eller pæren i lampen springer. Andre
har oplevet, hvordan hospitalsafdelingen
passiviseres, når den elektroniske patien-

tjournal (EPJ) går ned. Pæren kan skiftes,
og vi kan vente på, at nettet atter er tilgængeligt. Læger og sygeplejersker kan
anvende en papirbaseret erstatning for
EPJ, indtil fejlen er rettet. Eksemplerne
viser, at menneske og teknologi indgår i
gensidigt afhængige relationer, hvor det
ofte er muligt af finde løsninger, der kan
afhjælpe problematiske situationer.
Hvordan forholder det sig, når telemedicin installeres og anvendes som livline
mellem patient og sundhedssystem?
Patienterne har stadig deres kroniske og
potentielt livstruende lidelse på trods af
anvendelse af telemedicin. Det betyder,
at den enkelte patient er alene med sin
lidelse i hjemmet sammen med eventuelle pårørende og den medierende teknologi. Hos nogle patienter skaber dette
vilkår utryghed og angst, alt efter patientens tilstand og alt efter hvilke egenomsorgskompetencer, patienten er i besiddelse af.
Med i egenomsorgskompetencerne ligger også viden og handlefærdigheder
i relation til teleteknologiens anvendelse. For især den ældre patient er det
at anvende en computer ofte en ny situ-

ation, der ikke i udgangspunktet er forbundet med overskuelighed. Som nævnt
ligger der i anvendelsen af teknologi en
latent risiko for nedbrud. Det er med
andre ord relevant at udstyre patient og
pårørende med handlekompetencer, så
de kan agere ved svigt i det telemedicinske udstyr. Hvem kan hjælpe og hvordan får man fat i dem, der kan hjælpe,
når teknologien ikke virker (Hasse & Wallace 2014:97)? Også telesygeplejerskens
arbejde i relation til medierende teknologier er værd af diskutere, idet hun som
sundhedsprofessionel er ansvarlig for at
yde fyldestgørende vurderinger. Hvordan
ser patienten ud? Hvordan er patientens farver? Har han lufthunger? Er han
bange? Telesygeplejersken skal tolke den
subjektive og objektive information, hun
får medieret gennem teleudstyret. Kvaliteten af de sendte data er derfor afgørende for telesygeplejerskens beslutninger. Hun skal på samme tid kunne
instruere i apparatets brug, skabe tillid
og dæmpe ængstelse hos patienten.
Det telemedicinske apparatur medierer
observationer og vitale værdier, som
telesygeplejersken skal fortolke gennem
sin kliniske viden. Rent juridisk er telesy-
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geplejersken ansvarlig for vurderinger og
handlinger, men hun er dybt afhængig af,
at den telemedicinske entitet, IT-infrastrukturen, billed- og lydkvaliteten etc. er
velfungerende. Telesygeplejersken står
således i et spændingsfelt mellem jura,
omsorg, handlinger, teknik og forventninger i den telemedicinske hverdag (Langstrup 2014:223).
Telemedicin og sundhedsfaglig
uddannelse – at uddanne til det,
der er ”derude”
Vi har i det foregående argumenteret for,
at anvendelse af telemedicin ændrer roller, arbejde og ansvar mellem patienter,
pårørende, teknologi og sundhedsmedarbejdere. Dernæst har vi argumenteret
for, at telemedicin som medierende teknologi ikke kun kan forstås ud fra en diffusionstænkning, hvor teknologien loyalt
cirkulerer mellem aktørerne. I stedet har
vi argumenteret for, at telemedicin er en
dynamisk effekt af aktørers translationer i en specifik, lokal praksis. Men hvordan forholder sygeplejersker i klinikken
sig til anvendelse af en teknologi som
telemedicin? Studier har vist, at sygeplejersker i vidt omfang arbejder med teknologi i hverdagen. Omvendt diskuterer
de ikke nødvendigvis anvendelsen; heller ikke, når den forekommer problematisk (Tafdrup og Hasse 2012:206). Teknologiers indvirkning på hverdagen viser
sig først gennem anvendelse. Det betyder, at relevante og kompetente spørgsmål til teknologiens implikationer først
kommer sent i et implementerings- og
anvendelsesforløb. Manglende diskussion er formentlig med til at fastholde
en specifik teknologisk løsning som en
indiskutabel størrelse, der nyder særstatus netop i kraft af, at den er teknologi
(Olesen 2007:63). Telemedicin har allerede sin plads i den kliniske verden og er,

under en eller anden form, kommet for
at blive. Derfor er det værd at undersøge
og beskrive de indvirkninger og de oversættelser, som telemedicin har i klinisk
praksis og derefter reflektere over, hvad
der bør gives videre til de studerende i en
uddannelseskontekst.
I et bredt perspektiv er det sundhedsuddannelsernes opgave at uddanne til den
virkelighed, der er i klinisk praksis (Uddannelses- og Forskningsministeriet
2008:1). Klinisk praksis er en erfaringsverden, som sygeplejerskestuderende
møder allerede tidligt i uddannelsen.
Praktikken rummer den verden af patienter, kolleger, pårørende, teknologi, retningslinjer, akkrediteringer, bygninger,
EPJ, nattevagter og meget andet, der
er ”derude”, og som er anderledes end
den mere beskyttede, boglige verden på
uddannelsen. Under praktikopholdet
stifter den studerende bekendtskab med
afdelingens procedurer, omsorgskodeks
og teknologi i en hands-on-sammenhæng. Baggrunden for teknologianvendelsen skal derimod ofte findes i uddannelsens teoretiske regi. Vi vil i det følgende diskutere, hvordan og i hvad de
studerende skal undervises, når en teknologi som telemedicin bringes på banen
i en teoretisk kontekst, og når gabet mellem teori og praksis skal overskrides for
at skabe sammenhæng i uddannelsen.
Hvad kan Signe, som er en fiktiv sygeplejerskestuderende på modul 13, lære
omkring en telemedicinsk praksis, hvor
personer, situationer, tid, sted og teknologi skaber gensidige udfordringer i
bestræbelserne på at ”gøre” telemedicin?
Teoretisk læring starter med en litteratursøgning, hvor Signe snart vil opdage,
at anvendelse af teknologi generelt er
underbelyst i sygeplejelitteraturen. Syge-

plejen, både nationalt og i andre lande,
udmærker sig ved at kunne trække på
egne teoretikere i bestræbelserne på
at tilføre studerende relevant viden og
kundskaber (Kirkevold 2006:17). Hvis
Signe søger videre i litteraturen, vil
hun finde ud af, at sygeplejeteoretikere
beskriver omsorg i forskellige kontekster. Imidlertid undlader teoretikerne at
tage stilling til omsorg i forbindelse med
anvendelse af teknologi i almindelighed
og telemedicin i særdeleshed. Omsorgens praktiske handlinger kombineres i
stadig stigende grad med anvendelse af
teknologi, og i det lys mangler sygeplejen
omsorgsteorier, der udspringer af relationen mellem teknologi, patienter og sundhedsprofessionelle i specifikke kliniske
kontekster.
Signe vil også kunne læse i litteraturen,
alternativt opleve i praksis, at når nye
teknologier implementeres, så sker det
ofte gennem en instrumentel tilgang,
hvor sundhedsfagligt personale stifter
bekendtskab med teknologien på ’tændog-sluk-kurser’ 7. Anden forskning viser
ikke desto mindre, at det er relevant at
skelne mellem kendskab til teknologiens
anvendelse og en egentlig forståelse for
de uforudsigelige implikationer, teknologien har i hverdagen (Hasse & Wallace
2014:84). Undervisning i og omkring teknologianvendelse og -forståelse kræver
plads i sygeplejerskeuddannelsen, hvis
Signe på længere sigt skal uddannes med
relevante teknologiske kompetencer.
En mulig vej at gå, for at udvinde nye
omsorgsteorier og generere teknologiforståelse, er gennem mikrosociologiske
studier af mennesker og teknologi i situationer, hvor relationer udspiller sig.
STS-feltet åbner for spørgsmål, der
kan gøre en ellers selvfølgelig tekno-
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logisk relation ’uselvfølgelig’ (Olesen
2007:75). STS kan med fordel anvendes
af studerende i forbindelse med projekter, eksempelvis bachelorprojekter, hvor
den studerende har tid og rum til at forholde sig undrende til en teknologisk
problemstilling i praksis. Det betyder, at
undervisere på uddannelsen skal turde
anvende andre metodiske og teoretiske tilgange, end de normalt foretrukne.
Ved at udfordre de ellers vedtagne standarder, både omkring projekters emner,
men også omkring teoretiske og metodiske tilgange, kan der opnås ny viden om
relationer mellem mennesker og teknologi. I praksis frembringer samspil mellem mennesker og teknologi altid forandringsprocesser, som det er nødvendige
at reflektere over.
Konklusion
I artiklen har vi søgt at illustrere, hvordan
telemedicin transformerer roller, arbejde
og ansvar mellem patienter, pårørende,
teknologi og sundhedsmedarbejdere.
Samtidig har vi givet en række eksempler på, hvordan telemedicin er med til
at udfordre sygeplejersker i deres plejeog omsorgstænkning, dels fordi telemedicin skaber ændringer i sygeplejerskens
mulighed for klinisk vurdering, dels fordi
telemedicin fordrer nye måder at se,
tænke om og handle overfor patienten
og den pårørende.
Ved at anvende diffusion og translation har vi fremhævet, at telemedicin
oversættes til forskellige formål i sidstnævnte model alt efter, hvilke aktører der
translaterer den. Vi har desuden vist, at
telemedicin ikke er en neutral og styrbar teknologi, der fungerer uafhængigt
af andre aktører, men at den derimod
skabes og arbejder i et relationelt samspil mellem mennesker, organisation og
teknologi. Dette samspil lægger op til en

relationel teknologiforståelse, hvor handleviden bliver til, når de forskellige aktører lærer hinanden at kende. Relationer
kan analyseres på mange måder, men vi
har i denne artikel argumenteret for en
STS-position i form af ANT som en velegnet teoretisk forskningstilgang til at
undersøge teknologiers implikationer i
klinisk praksis og i patienters verden.
Undervisning inden for anvendelse af
teknologi og teknologiforståelse bl.a.
i sygeplejeuddannelserne står overfor
væsentlige udfordringer, fordi de kun
i mindre grad er ekspliciteret i professionsbacheloruddannelsernes modulpensum og visioner. Skal undervisningen forbedres, må vi tænke over, hvad
og hvordan de studerende skal undervises for at opnå relevante teknologiske
kompetencer, såvel i klinisk praksis som
i det teoretiske rum.

w
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Willemann, M.; Hanak, M.L. (red.) (2006) Sundhedsstyrelsen,
Viden- og dokumentationsenheden. Egenomsorg: Et særligt
perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme. København:
Sundhedsstyrelsen.
Uddannelses- og Forskningsministeriet (2008):
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114493

Blandt de mere kendte er ANT, feministisk STS samt Social Con-

lem aktanter, ikke f.eks. deres fysiske egenskaber. ”En aktant kan
bogstavelig talt være hvad som helst, forudsat den anerkendes som
kilden til en handling” (Latour 2006: 214).
4

Eksemplet sammenfatter en række konkrete telemedicinske begivenheder og processer, som forfatterne enten selv har udforsket,
eller som andre STS-forskere har studeret.

5

Begrebet ’egenomsorg’ hidrører fra den amerikanske sygeplejeteoretiker Dorothea Orem og omhandler: ”aktiviteter, som … modne personer tager initiativ til … for at opretholde livet og fungere sundt” (se
Orem 2001:522)

6

Begrebet “værdier” henviser til måling af vitale værdier, det vil sige
puls, blodtryk, saturation o.l.

7

Tænd-og-sluk-kurser er er begreb hentet fra klinisk praksis og
betegner de kurser, som ofte følger med implementeringen af ny
teknologi. Kurserne indeholder ofte korte informationer om brug og
rengøring af den teknologiske entitet.
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Patientinddragelse
som politik
– hvordan blev det muligt og hvad bliver det til?

Mari Holen, adjunkt,
Center for
Sundhedsfremmeforskning, Roskilde
Universitet

Medinddragelse af patienter er blevet det
store slogan i sundhedsvæsenet (ViBIS,
2014), og der ses en række initiativer til
at fremme inddragelse af patienter, ofte
båret frem af såvel politikere, sundhedsforskere og sundhedspraktikere på feltet.
Patientinddragelse siges at være nøglen
til bedre forløb for patienterne – men
hvad er grunden til, at det er kommet til
at stå så centralt, og på hvilken måde er
patientinddragelse reelt nøglen til at indfri andre og måske divergerende målsætninger i sundhedsvæsenet?
Min indgang til patientinddragelse er, at
dette først og fremmest er et politisk
koncept, som i disse år bringes i spil på
tværs af kontekster med henblik på at
reformere sundhedsinstitutioner (DiMaggio & Powell, 1983). Det bliver derfor interessant at se på, hvad patientinddragelse
er et svar på, og hvordan det er et svar på

forskellige problemopfattelser, som hviler på forskellige grundantagelser. Ikke
bare omkring hvad problemet består i,
men også hvem patienten er, og hvordan relationen mellem velfærdssamfundets institutioner, deres professionelle
og patienterne skal være. Jeg vil analysere, hvordan forskellige udviklingstendenser (som selvfølgelig er beslægtet,
men her af analytiske hensyn, vil holdes
adskilt) former bestemte ”problemer”
som patientinddragelse bliver et svar på.
Jeg vil som led heri kaste et blik på et
af de seneste initiativer inden for medinddragelse, nemlig regeringens seneste strategi på sundhedsområdet: ”Jo før,
jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere fore leveår for alle” (Regeringen, 2014a). Endelig vil jeg på baggrund
af egne undersøgelser i hospitalsvæsenet diskutere, hvordan medinddragelse
kommer til at se ud konkret. I kølvan-
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det herpå vil jeg give et forsigtigt bud
på, hvad politikkerne reelt fører med sig
i mødet med de institutionelle sammenhænge, de er tænkt at virke i. Det sidste
har jeg ingen klare svar på – men jeg har
nogle bud på nogle tendenser.
Jeg vil lade mig inspirere af den australske historiker Carol Bacchi (Bacchi,
2009), som tilbyder en Foucault-inspireret tilgang til policyanalyser. Bacchi
er optaget af processerne omkring tilblivelse af politikker og inspirerer til at
undersøge, hvordan politik forstås som
repræsentationer af problemer. Hendes
pointe er, at politik lige så meget handler
om at konstituere bestemte opfattelser
af et problem, som det at løse problemer. Fordi politik indebærer ønske om
forandringer, er de implicit bærere af
bestemte opfattelser af problemer. Det
er disse opfattelser, Bacchi opfordrer til
at analysere nærmere. Hun argumenterer for, at den måde, problemer bliver
konstitueret, og de implicitte antagelser
problemerne hviler på, har betydning for,
hvordan man kan tænke om et emne, og
for hvordan de mennesker, som politikkerne omhandler, kan blive berørt.
Jeg trækker på analyser, jeg har arbejdet
på gennem flere år, af det, jeg kalder
’patienttilblivelser’ (Fx Holen & LehnChristiansen, 2010; Holen, 2011, 2013;
Lehn-Christiansen & Holen, 2012; Ringer
& Holen, n.d.).
Patientinddragelse
– mellem begreb og politik
Mange har forsøgt at komme med bud på,
hvordan patientinddragelse og patientperspektivet skal forstås (fx Boe Danbjørg & Tvistholm, 2014; Færch, 2008;
Graubæk, 2010; B. Martinsen, Norly, &
Dreyer, 2012; Timm, 2013), og der eksi-

sterer da også mange forskellige forståelser såvel teoretisk som i de forskellige
settings, hvor brugerinddragelse er
tænkt til at virke. I min forskning har jeg
ikke først og fremmest været optaget af,
hvordan patientinddragelse burde eller
skulle forstås, men mere haft interesse
i at finde frem til, hvorfor der tilsyneladende er så bred opbakning om medinddragelse som politisk målsætning.
Blot det forhold, at vi synkront ser begreber som patientinddragelse, empowerment, involvering, inklusion, patientperspektivet, det nye patientskab osv. siger
noget om, at der ikke er klarhed i begrebet. Vi ser også bevægelser i retning af,
at det ikke er patienten, der skal inddrages, men de professionelle der skal inddrages i patientens liv. Jeg vil hævde, at
patientinddragelse på samme tid er et
diffust og stærkt begreb (Neidel, 2011).
Diffust, fordi vi ikke rigtig ved, hvad
begrebet rummer eller potentielt kan
rumme, men også stærkt, fordi begrebet
bliver tillagt stor betydning som ledesnor
for, hvad der skal ske i sundhedsvæsenet
i årene fremover. Der er så at sige store
forhåbninger til, hvad medinddragelse
skal kunne udføre.
Jeg har som sagt i min forskning været
optaget af, hvilke omstændigheder der
har muliggjort patientinddragelse. Min
tilgange har været at gribe fat i det forhold, at der tilsyneladende er enighed
om, at patientinddragelse er vejen frem.
Når noget i den grad fremstår som et
mål, ingen hverken kan eller vil være
uenige om, er det god grund til at undersøge det nærmere. Min påstand er, at
der er forskelligartede bevægelser i
sundhedsvæsenet som har muliggjort
patientinddragelses fremvækst og position, og at patientinddragelse derfor

kan ses som svar på forskellige opfattelser af udfordringer og ønsker. Disse
bevægelser og udviklinger har selvfølgelig forbindelseslinjer, men de er alligevel udtryk for forskellige ønsker. Jeg vil
her give mit bud på, hvilke udviklingstendenser jeg mener er centrale for opkomsten af patientinddragelse, hvordan de er
forbundet med bestemte institutionelle
rationaler i sundhedsvæsenet, og hvordan dette former forskellige udgaver af
problemrepræsentationer. Bacchis forslag til analyse af policy informerer således min interesse her, ved at jeg spørger:
Hvordan er problemet repræsenteret?
Hvilke forestillinger hviler denne repræsentation på? Og endelig hvordan har
denne repræsentation af ”problemet”
blevet muligt? Men inden jeg siger går
til besvarelse af disse spørgsmål, vil jeg
komme med nogle få ord om min institutionelle tilgang.
Hospitalet som institution
I min forskning har jeg lavet studier af
patienttilblivelser i hospitalet, hvor jeg
ser på, hvordan rammebetingelserne spiller ind i forhold til ønsker om patientinddragelse. Min tilgang er, at man må forstå
konteksten for at forstå, hvad det vil sige
at være patient og patienters muligheder
for inddragelse. Jeg har en institutionel
tilgang til min forståelse af hospitalet,
det vil sige, jeg forstår hospitalet som et
sted, der er præget af en bestemt historie, men også et sted der er præget
af bestemte måder at tænke og gøre på.
For at begribe disse måder at tænke og
gøre på har jeg arbejdet med institutionelle rationaler, som både har spor tilbage i historien, men som også opstår
i kraft et bestemt formål (at behandle,
pleje, forske, undervise), en bestemt
materialitet (arkitektur, rum, artefakter,
teknologier, vidensformer) og kultur
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(måder vi plejer at gøre på). Jeg har peget
på, at hospitalet er præget af fire institutionelle rationer, nemlig et biomedicinsk rationale, et neoliberalt rationale, et
omsorgsrationale og et psykologisk rationale, hvor jeg i denne artikel vil trække
på de tre første.
Med inspiration fra Nikolas Rose – og
herunder hans senere udviklede begreb
om tankestil1 (Rose 2009) – ser jeg de
institutionelle rationaliteter som påvirket
af politiske idéer og målsætninger for
den retning, sundhedsvæsenet og navnlig hospitalsvæsenet skal bevæge sig.
Jeg lægger således ikke op til en deterministisk forståelse af rationalitet som
entydigt bestemmende for, hvad der
kan ske i praksis. Dette både fordi jeg
ser rationaliteterne som afhængige af at
blive opretholdt gennem praksis, og fordi
denne praksis altid vil være kompleks og
mangfoldig og således ikke altid reproducere ”det foreskrevne”. Men også fordi
der i en praksis kan eksistere forskellige rationaliteter, som påvirker hinanden
både gennem konkurrence og gensidig
formninger. De fire identificerede rationaler, det biomedicinske rationale, det
neoliberale rationale, det psykologiske
rationale og omsorgsrationalet, trækker
ikke nødvendigvis på de samme tankemåder, repertoires og sandhedskonstruktioner, og derfor udfordrer de også
hinanden2 .
Men nu over til udviklingstendenser, som
har præget patientinddragelsesopfattelser og repræsentationer og deres link til
de institutionelle rationaler.
Lægestandens autoritet
under forandring
Selv om det biomedicinske vidensregime på mange måder står stærkere end

nogen sinde i vores samfund, ikke bare i
forhold til dominans af bestemte måder
at definere viden på (evidens), men også
i menneskers måder at forstå sig selv på
som ”biologiske borgere”(Rose, 2009), er
lægestandens autoritet ikke den samme,
som den var for blot få tiår siden. Det
generelle ungdomsoprører i 60’erne
satte spørgsmålstegn ved autoriteter,
herunder lægernes viden og rolle som
egenrådige (Lehn-Christiansen & Holen,
2012). Ændringer af kønssammensætningen blandt læger kan ses som en anden
udviklingstendens, der har betydning for
lægeprofessionens position i samfundet
og i klinikken. Ligeledes er der fremvækst
af den alternative behandling. Men vigtigere er det, at biomedicinens udvikling
paradoksalt nok har gjort, at lægerne
ikke længere er alene om at diagnosticere og behandle. Mange flere professioner med lige så lang uddannelse som
lægerne deltager i forskning og udvikling
af medicinen. Den teknologiske udvikling og kommercialisering af det medicinske område bredt set er alt sammen
med til at fratage lægeprofessionen den
traditionelle autoritet. Når autoriteten
ikke længere suverænt ligger hos lægestanden, åbner dette naturligvis op for
mulighedsbetingelser for andre aktører,
også patienter. Man kan således hævde,
at svækkelsen af den lægefaglige autoritet har muliggjort opkomsten af patientinddragelse.
Samtidig har lægestanden også haft
interesser i medinddragelse, men på en
særlig måde. Overodnet kan man argumentere for, at lægefaget er stærkt
påvirket af et medicinsk rationale. Dette
rationale er påvirket af mange forhold,
men i denne sammenhæng kan man
pege på en særlig forestilling om objektivitet som central, som har betydning for

blikket på patientudsagn. Men andre ord
kan man med Bacchi sige, at lægernes
”problemrepræsentation” af patientinddragelse kan siges at handle om problemet med at få valide og gode informationer fra alle patienter.
Styrkelse af de semiprofessionelle
Op igennem sidste århundrede styrkes
semiprofessionerne3 på en række områder. Akademiseringen af uddannelse og
videreuddannelse sker i slutningen af
1900-tallet, og især sygeplejerskerne har
været dygtige til at placere sig centralt
i ledelsesled og blandt beslutningstagere. Sygeplejeprofessionen er, som den
største semiprofessionelle gruppe på det
medicinske område, aktiv på flere fronter
i relation til brugerinddragelse. Omsorgstænkningen står stærkt som moralsk
kodeks i faget; en tænkning som passer
godt med tankerne om, at patienterne
skal høres og i højere grad inddrages.
Sygeplejersker opponerer, i hvert fald i
nogen grad, mod det, de opfatter som
lægens objektgørelse af patienter, og
mange taler for et helhedssyn på patienten. En lang stribe af omsorgsteoretikere
argumenterer på forskelligt vis for, at
patienter er unikke, med unikke perspektiver og livsomstændigheder, som der
skal tages højde for i behandlingen (Hall,
1997). I den sidste revision af sygeplejerskeuddannelsen i 2008 ser vi endda, at
”patientologi” opstår som et kernebegreb
i forståelses af sygeplejefaglighed. Nok
et tegn på, at semiprofessionerne kobler sig på tanken om at sætte patienten
i centrum. At der er forskellige stemmer
inden for semiprofessionerne, fra dem
der ikke vil akademisere fagene til dem,
der i den grad kobler sig på evidensbølgen og overtager biomedicinske måder
at producere og tænke viden på, ændrer
ikke så meget ved et relativt unisont krav
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Men vigtigere er det, at biomedicinens
udvikling paradoksalt nok har gjort, at lægerne
ikke længere er alene om at diagnosticere og
behandle.

om, at patientens stemme skal høres.
Man kan dermed sige, at omsorgsrationale bliver et etiske kodeks som de semiprofessionelle orienterer sig i forhold til.
I tråd hermed kan man sige, at ”problemet” her bliver, at patienterne ikke bliver
hørt i tilstrækkelig grad, at dele af patienternes livshistorie og erfaringer ikke regnes som værdifulde.
Sideløbende hermed kan man også argumentere for, at patientinddragelse kan
være svaret på manglende accept af de
semiprofessionelle som professioner. For
med patientinddragelse åbnes der op for
andre typer af ekspertise, som de semiprofessionelle potentielt selvstændigt
kan byde ind med. Dette er selvsagt en
grov forenkling, men kan alligevel være
forklaring på, hvorfor mange semiprofessionelle har taget teten i forskning og
udvikling af patientinddragelse.
Øgede krav og organisering af patienter
Patientens position er i stor forandring
op igennem det 1900 århundrede og

dette årtusinde. Patienter går fra at være
objekter, der undersøges, til at skulle indtage mere og mere aktive roller. I dagens
sundhedsvæsen er problemet ikke længere, at patienter er aktive, men at
patienter er for passive. Passive patienter problematiseres, ikke bare i forhold
til deres egen sundhedstilstand, men
fremstilles også som en trussel mod hele
sundhedsvæsenet. Idealet er ansvar for
egen sundhed.
Forbrugermentalitet spreder sig som
figur i organiseringer af sundhedsvæsenet (frit valg, ventelister, tilfredshedsundersøgelser), en tendens jeg kommer tilbage til.
Samtidig ser vi, at patienter i højere og
højere grad organiserer sig i brugerorganisationer. Medinddragelse som politisk
målsætning får god vind i sejlene af
patientorganisationernes styrke og indflydelse. Vi har både set en stigning i antallet af patientorganisationer og set en
øget professionalisering af organisationerne. Disse organisationer har dermed
fået mere og mere magt og indflydelse.

Patientorganisationerne står samlet i
kravet om mere indflydelse og konkret
mere inddragelse af den enkelte patient
fx under indlæggelse (Danske Patienter, 2008). Patientorganisationernes krav
om medinddragelse kan ses i relation til
ønsket om humanisering af sundhedsvæsenet. Men kravene peger samtidig på
en anden bevægelse, fordi de kommer fra
patientorganisationer, som i sig selv har
mange interesser og også andre typer af
interesser, end humaniseringsbølgen har
haft. Patientorganisationerne er først og
fremmest interesseorganisationer, som er
koblet op på bestemte diagnoser. Dermed
kan man sige, at patientorganisationerne
også er interne konkurrenter om midler
og opmærksomhed osv. Spørgsmålet er,
hvordan patienter, der er multisyge eller
fx ældre medicinske patienter med uinteressante diagnoser, bliver repræsenteret
i spørgsmålet om medinddragelse. Man
kunne fx forestille sig, at ikke alle var interesserede i medinddragelse, sådan som
det fremgår af patientorganisationernes
dagsorden, da medinddragelse også, som
vi skal se, medfører øget ansvar.
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Patientorganisationernes problemrepræsentationer på patientinddragelse kan
derfor være et spørgsmål om, at de skal
høres i højere grad.
Fremvækst af samfunds
og humanvidenskabelige
sundhedsforskning
En anden af de tendenser, der har haft
betydning for fremvæksten af medinddragelse, er den, jeg vil kalde ønsket om
at humanisere sundhedsvæsenet. Synliggørelse af, hvordan sundhedsvæsenet i al almindelighed og hospitalerne i
særdeleshed objektiviserede patienter,
blev for alvor sat i scene af den medicinske sociologi og dele af sygepleje- og
omsorgsforskningen op igennem sidste
halvdel af forrige århundrede (Turner,
1995; Lupton, 2003; Hall 1997; Martinsen,
2000). Hermed lå præmisserne til rette
for at udtrykke ønske om at humanisere
sundhedsvæsenet, dvs. gøre sundhedsvæsenet mere patientorienteret ved at
lade patienternes egne oplevelser af fx
sygdom spille en rolle i diagnosticeringsprocessen. Forestillingen er, at mennesker netop ikke er objekter og derfor heller ikke kan behandles som sådan. Der
tales om, at ”det hele menneske” må inddrages ved sygdom – og at der må lyttes
til menneskets egne erfaringer og oplevelser af at være syg. Centralt i den
hjælp, mennesker skal have, når de er
syge, er omsorg som selve grundlaget
for menneskelig sameksistens. At tage
vare på hinanden handler i denne sammenhæng ikke blot om at løse problemer
ved enkeltdelene (apparatfejlsmodellen),
men netop at tage sig af ”det hele menneske”. Man kan sige, at der med denne
humaniseringsbølge kommer en større
opmærksomhed i sundhedsvæsenet på
de humane sider af det at være indlagt
for eksempel. De fleste hospitaler har

etiske målsætninger, ligesom de fleste
sundhedsprofessionelle opererer med
etiske kodeks for, hvordan de skal omgås
patienter. I dette perspektiv vil problemet være, at et manglende helhedssyn
på patienten, og herunder også forestillinger om at alle patienter ikke har lige
vilkår til at opnå indflydelse.
Indførelse af neoliberale
styringsteknologier og forbrugerroller
Endelig kan medinddragelse ikke forstås
uden et blik for de neoliberale strømninger, der har præget hele den offentlige
sektor med styrket kraft fra 80’erne og
opefter. Den offentlige sektor kan mere
og mere betragtes som en managementstat (Pedersen, 2004) hvor effektivitet
og produktivitet er ledetråde. På sundhedsområdet har dette betydet, at en
lang række styringsteknologier som Den
Danske Kvalitetsmodel, Sundhedsaftaler,
BUM-modeller osv. har gjort deres indtog. Disse har haft mange og store konsekvenser. Ikke bare har professionerne
og deres faglige viden mistet indflydelse,
hele måden at drive og lede sundhedsvæsenet på er stærkt påvirket af de neoliberale styringsmåder. Fx er benchmarking
et central styringsinstrument med indførelse af ventelister, tilfredshedsundersøgelser og audits, som ikke tidligere er set
inden for velfærdsinstitutionerne.
Patienterne er i tråd hermed ikke længere passive patienter, men forbrugere,
der skal tilbydes evidensbaserede ydelser. Deres oplevelse af kvalitet bliver lige
pludselig relevante. Men det er ikke tale
om, at de skal vurdere hvad som helst og
når som helst. Tilfredshedsundersøgelser udføres jævnligt, hvor patienter bliver
spurgt om, hvor tilfredse de er i forhold
til inddragelse på en skala fra et til fem.

Medinddragelse skal dermed ses som
resultat af ønsket om at gøre patienten
til en aktiv forbruger i et sundhedsvæsen,
der fungerer på markedsvilkår. Borgeren
er gået fra at være borger til bruger, ligesom brugerne nu tilbydes ydelser, hvor
borgerne før modtog hjælp. Med kundestatussen er der fulgt rettigheder, men
der er også sket en øget individualisering. Ansvaret for egen sygdom og sundhed er i højere grad placeret hos den
enkelte patient. Det er forestillinger som
dette, jeg vil kalde et neoliberalt rationale. Her er problemet, at patienter ikke
tager ansvar nok.
Politikker om patientinddragelse
I det foregående afsnit har jeg peget på,
hvordan forskellige udviklingstendenser, interesser og rationaler har muliggjort enigheden om patientinddragelse.
Spørgsmålet er imidlertid, om man kan
genfinde disse rationaler og problemopfattelser i nyere policypapirer omkring
patientinddragelse? Hvad patientinddragelse konkret bliver til? For som jeg
skrev indledningsvis, hviler enighed om
en overordnet målsætning eller politik
ikke nødvendigvis på de samme forståelser af, hvad politikken indebærer. Lad os
i første omgang kaste et blik på regeringens nyeste udspil på sundhedsområdet,
hvor patientinddragelse er udpeget som
et af fem hovedelementer. I indledningsteksten er følgende formuleret:
”Regeringen ønsker, at patienter og pårørende inddrages mere i deres forløb i
sundhedsvæsenet og oplever en bedre
kommunikationen med sundhedspersonalet. Patienter og pårørende skal i
højere grad deltage i beslutninger om
behandlingen. Og patienternes ressourcer og viden om egen sygdom skal inddrages bedre. Regeringen prioriterer
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samlet knap 300 mio. kr. i perioden 20152018 til en national strategi for patientinddragelse” (Regeringen, 2014a, p. 30).
Flere forhold er interessante i regeringens udspil. Grundlæggende er det interessant, at medinddragelse udpeges som
noget, der skal optimeres, til trods for at
patienttilfredshedsundersøgelser generelt viser, at patienterne overordnet er tilfredse. Men inde under de overordnede
resultater er der problemer, som regeringsudspillet formulerer som ”kommunikation mellem læge og patient” og da
især for patienter med lavere social position, italesat som ”(…) hver fjerde dansker
med lav indkomst og kort uddannelse har
svært ved at forstå information” (Regeringen, 2014a, p. 30). Samtidig peger
udspillet på, at øget deltagelse vil kunne
øge patienters forståelse for behandlingen og dermed forbedre resultaterne
af den. Som den opmærksomme læser
vil bemærke, bevæger det nye policypapir sig mellem forskellige idéer, som ikke
nødvendigvis er i overensstemmelse
med hinanden. Jeg vil hævde, at regeringens udspil bevæger sig inden for mindst
tre spændingsfelter:
1. Ulighed kontra ansvar for
egen sundhed
En gennemgående bekymring – eller
med Bachhis ord problematisering – i
regeringsoplægget er ”ulighed i sundhed”. Regeringen udpeger det, at mennesker med kortere uddannelse og lavere
indkomst oftere bliver ramt af sygdom
og i øvrigt også lever væsentligt kortere
som et gennemgående problem. Flere
steder påpeges det, at der skal gøres en
ekstra indsats for disse mennesker, og
at lighed for regeringen dermed handler
om ”bedre og mere målrettet hjælp” til de
borgere, der har størst behov for hjælp.

Denne forståelse af lighed og målrettethed flugter godt med de forestillinger om
omsorg, som de semiprofessionelle traditionelt har abonneret på (Holen, 2011).
Imidlertid står denne udlægning af, hvad
sundhedsvæsenet i fremtiden skal fokusere på, ikke alene.
Ansvar for egen sundhed som en grundlæggende figur i sundhedsvæsenet
(Lehn-Christiansen & Holen, 2012) er
også at finde i et andet af regeringens
udspil på sundhedsområdet, hvor der formuleres følgende om personligt ansvar:
”Rammer er imidlertid ikke nok til at forbedre sundhedstilstanden. Hvis vi skal
øge middellevetiden og sikre bedre leveår
for alle, kræver det også, at den enkelte
selv tager ansvar og er opmærksom på
egen sundhed og har lyst og vilje til at
ændre vaner” (Regeringen, 2014b, p. 21).
Citatet fremhæver, at ændring af sundhedstilstanden kan reduceres til et
spørgsmål om lyst og vilje. Hermed placeres årsagen til dårlig sundhed primært
hos individet og ikke sundhedssystemet
eller samfundet i sig selv. Så selv om de
epidemiologiske tal peger på, at ulighed
i sundhed er strukturel, så er løsningen
individuel.
I policypapiret omkring medinddragelse
kan det individuelle ansvar genfindes i
formuleringer om, at patienter skal gøres
i stand til at vælge mellem forskellige
behandlinger, og hermed indforstået få
ansvaret for de valg de tager. De skal øge
deres forståelse for behandlingen, ligesom telemedicinske løsninger positioneres som noget, der skal gøre patienter i
stand til at selv kontrollere og overvåge,
hvordan deres helbred udvikler sig. Der er
altså ikke tale om, at patienter skal have

definitionsmagten til, hvad der er problemet, og hvad der er løsningen bredt set
i deres forløb, men at de bedre skal sættes i stand til – sat på spidsen – at følge
lægens anvisninger og faktisk også blive
en del af lægens diagnostiske blik. Man
kan således diskutere, om spændingerne
mellem afhjælpning af social ulighed i
sundhed og ansvaret for egen sundhed
alligevel tipper mest over på sidstnævnte.
Som det hedder i beskrivelsen:
”Lægen og patienten skal derfor klædes
bedre på til at tale sammen, så man
som patient bedre forstår sin sygdom
og behandling. Det vil give øget medbestemmelse og mulighed for bedre at tage
et ansvar for sin egen sygdom” (Regeringen, 2014a, p. 31).
Dette fører videre til et andet spændingsfelt i oplægget.
2. Viden kontra information
Idéen om medinddragelse revurderer
potentielt, hvad der kan betragtes som
viden. Konkret italesætter regeringen i
sit seneste udspil patienternes perspektiver som viden:
”Patienternes viden skal inddrages til at
få bedre behandling” (Regeringen, 2014a,
p. 32).
Dermed er det altså ikke blot tale om et
andet perspektiv, men en anden og også
værdifuld form for viden. Det, patienterne erfarer, oplever og tænker om egen
situation, konstitueres som noget, der
burde være lige så validt som fx medicinsk viden. Dette er kontroversielt i en
medicinsk sammenhæng, hvor bestemte
forestillinger om troværdighed er på spil
(Holen, 2011). Udviklingen af en evidensbaseret medicin har for eksempel med-
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ført en opfattelse af, at nogle typer viden
er mere valide end andre, og at dette
først og fremmest bestemmes af den
videnskabelig metode (Fx Martinsen,
2005; Thorgaard, Nissen & Juul Jensen,
2010). Dette synspunkt står selvfølgelig
ikke alene, men udgør efterhånden alligevel en temmelig stærk position, hvorfor
en påstand om, at patienter bringer viden
ind i samarbejdet med sundhedsprofessionelle, fremtræder som ganske banebrydende og potentielt et nybrud eller en
nyorientering.
Spørgsmålet er imidlertid, hvad der
menes med ’patienternes viden’. På den
ene side henvises til, at patienters viden
kan udvikle kvaliteten af også andre
patientforløb, hvilket kunne tyde på, at
regeringen faktisk lægger op til et opgør
med en entydig forståelse af viden som
evidens. Omvendt er præciseringer af,
hvad der menes med viden oftest konverteret til et spørgsmål om information,
som skal flyde på bestemte måder mellem patient og professionel.
I teksten under overskriften ”patienternes viden skal inddrages til at få bedre
behandling”, opfordrer regeringen fx
patienter til at komme med konkrete
oplysninger, ligesom de også skal have
nemmere adgang til journaloplysninger.
Således får man som læser det indtryk,
at der snarere er tale om informationsudveksling eller i bedste fald kommunikation mellem læge og patient, og at dette
udpeges som noget, der kan forbedres.
Implicit ligger der heri ikke bare en forudbestemt patientrolle (som informationsmodtager og -giver), men også bestemte
forestillinger om, at det, som fremmer
patientinddragelse, indeholder større
grad af og en særlig form for rationalitet
(mere viden, bedre fælles beslutninger),

selv om forskning viser, at mennesker
ikke tager sundheds/sygdomsmæssige
beslutninger alene på baggrund af rationelle valg (Andersen & Risør, 2014; Jacobsen, Pedersen & Albeck, 2008).
Interessant er det i denne sammenhæng,
at det er relationen mellem læge og
patient, der nævnes og udpeges som kernen i patientinddragelse, og det der skal
forbedres (optimeres). Andre sundhedsprofessionelle, som måske har mere kontakt både direkte og i kraft af at være
involveret i flere dele af forløbet, nævnes
ikke.
3. Kulturændring kontra standardisering
og effektivitet
Oplægget fra regeringen er også præget
af et spændingsfelt mellem at forstå
praksis som en kultur, og dermed som
noget der ikke alene er summen af enkeltydelser, og så forstå praksis som udførelse af teknikker og værktøjer.
Flere gange i oplægget tales der om, at
der skal ske en kulturændring, så patienter og pårørende bliver inddraget i højere
grad. Hvad der menes med kulturændring er ikke så tydeligt i oplægget, men
teksten rummer afsnit omkring kulturændringen, som adresserer, at kulturændringen må ske på tværs af kompetencer, ledelse og sektorer og institutioner.
Dermed anlægges implicit en forståelse,
hvor praksis skal udvikles som mere end
en række enkeltydelser og må forstås
som mere end summen af enkeltydelser. At tekstbidderne omkring kulturændring ikke er særligt udtømmende, beror
måske på, at dette ikke er en sædvanlig
måde at formulere sundhedsvæsenets
indsats på. Det meste af teksten bygger
nemlig modsat på en anden forståelse af
praksis. Dette er en forståelse, hvor prak-

sis består af en målrettet og forbedret
behandling; en forståelse, hvor praksis i
høj grad bliver reduceret til teknikker og
værktøjer. Dette er en tankegang, der finder sit ståsted i neoliberale styrings- og
effektiviseringsbestræbelser. Ikke bare
hævder oplægget, at øget deltagelse vil
kunne give øget effekt, hvilket implicerer, at formålet med patientinddragelse
i sig selv handler om at øge effektiviteten generelt mere end at hjælpe underprivilegerede grupper. Forslag på løsningerne af ulighedsproblemet er ligeledes
formet af tankegangen om standardiseringer, hvor mennesker ikke skal mødes
individuelt, men ved hjælp af ”redskaber”,
”værktøjer” og ”teknikker”.
Patientinddragelse – hvad bliver det til?
Patientinddragelse er mange ting og
bygger på mange forskellige udviklingstendenser, som vi har set strømme ind
på sundhedsområdet siden slutningen af
sidste årtusinde. Lige nu er vi i en fase,
hvor begrebet ikke helt ligger fast, og
man kan i konkrete policypapirer derfor
finde ”rester” af alle disse forskellige
udviklingstendenser og deres forskellige problemrepræsentationer, som i sig
selv bygger på forskellig forestillinger.
Idéen om patientinddragelse kan derfor
siges at være et konglomerat af forskellige idéer og ønsker; alt fra at ville løse
problemer som dårlig kommunikation
mellem læger og patienter, patienter som
er dårlige til at komme med objektive
udsagn om dem selv, social ulighed
i sundhed, de semiprofessionelles kamp
for indflydelse, patientorganisationers
ønske om indflydelse og ønske om at
reducere udgifter i det offentlige gennem at ansvarliggøre patienter.
Men selv om patientinddragelse således
rummer mange idéer og udgaver, er det
ikke hvad som helst, og ikke alle udvik-
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lingstendenser slår lige hårdt igennem.
Særligt nogle tendenser slår igennem.
Jeg tænker her på forestillingen om
ansvar for egen sundhed, målbare elementer som informeret samtykke og
patienttilfredshed og i mindre grad elementer som en humaniseret omsorg –
et ønske, som også har været fremme i
debatten om patientinddragelse.
En læsning af regeringens seneste udspil
på patientinddragelse viser forskellige
ting. Dels er det klart, at der kæmpes med
og om patientinddragelse. Patientinddragelse er noget, der gerne skulle lykkes,
men ikke ligger lige for. Dernæst er der i
udspillet en række spændingsfelter, som
trækker på forskellige forestillinger om
ikke bare, hvad patientinddragelse skal
og bør være, men også forestillinger om,
hvad de professionelles rolle skal være,
om hvad patienten skal og bør være, og
om hvordan praksis kan og skal forstås.
Som en del af disse spændingsfelter ligger diskussioner om viden og om, hvad
der kan betragtes som viden.
Selv om der altså kan findes sprækker i
politikker om patientinddragelse, og der
måske lige netop her vil være muligheder for at italesætte mere helhedsorienterede syn på patienten, skinner neoliberale tendenser ganske meget igennem.
Og spørgsmålet er, om ikke dette er tendenser, som lige nu er så dominerende,
at de alligevel kommer til at dominere
praksis. Og dermed at kampen om problemrepræsentationerne, med Bacchi,
ser ud til at blive domineret af neoliberal
rationaler.
Medinddragelse – en god idé?
I min ph.d. afhandling har jeg arbejdet
med patientinddragelse i en klinisk virkelighed. Dette har jeg gjort med et helt

særligt perspektiv, hvor jeg har set på,
hvilke institutionelle mulighedsrum
patienter stilles over for i det moderne
hospitalsvæsen. Overordnet peger afhandlingen på, at medinddragelse ikke
lader sig implementere i det danske
sundhedsvæsen uden at medtænke
hospitalet som setting, og hvilke muligheder patienter har for at blive passende4 , og dermed regnet for noget i
netop denne sammenhæng. At operere
med en forestilling om patienterne som
frie og lige eller forbrugere er fx misvisende i forhold til mine analyser, lige
som det er misvisende at forestille sig, at
’patient’ er en kategori, der blot findes i
praksis. Endelig, og måske mest væsentligt i forhold til mine analyser, må en
forestilling om, at patienterne tager for
lidt medansvar for egne forløb i dagens
hospitalsvæsen, og at de derfor skal
gøres mere ansvarlige, revideres.
At blive til som patient er en yderst kompleks affære, som samtidig er formet af
nogle ganske bestemte rammebetingelser. At blive passende handler grundlæggende om at tage ansvar som patient,
ikke bare for egen sygdom og sundhedssituation, men også for hospitalet som
institution. Hvad det vil sige at være
ansvarlig patient er ikke altid oplagt.
Ansvarlighed optræder i mange forskellige udgaver i mine analyser, helt afhængigt af de forskellige situationer, der
optræder, og hvad der er på spil, samtidig
med at ansvarlighed fungerer som den
matrice, hvorigennem patienterne bliver
til som forståelige eller ikke-forståelige.
Dette er en ansvarlighed, som patienterne ikke nødvendigvis har ønsket eller
ønsker mere af. I forhold til at iværksætte
medinddragelse i de konkrete praksisser
i sundhedsvæsenet er det derfor væsentligt at medtænke, at disse initiativer, der

som udgangspunkt har til formål at gøre
sygehusvæsenet mere patientvenligt,
i sidste ende kan blive nok en målsætning, som placeres hos patienterne som
deres ansvar, lige som det må medtænkes, at medinddragelse ikke nødvendigvis er ækvivalent med, at patienter skal
tage mere ansvar.
Selv om sundhedsprofessionelle kan
være med til at tage noget af ansvaret
for patienterne ved at være mere bevidste om, hvilke implicitte normer der er
dominerende i hospitalskulturen og derigennem også bevidste om de subjektiveringsprocesser, der udspiller sig på baggrund heraf, så må ansvaret for denne
udvikling først og fremmest placeres hos
dem, der formulerer kravene til sundhedsvæsenet, nemlig sundhedspolitikere og
administratorer. Målet om medinddragelse og lighed er nemlig centralt formulerede mål, som tilsyneladende alle kan
være enige om. Dermed er der også god
grund til at undersøge nærmere, hvori
målene består, hvilket grundlag de hviler
på, og hvordan de søges implementeret.
Fra politisk og administrativt hold søges
medinddragelse og lighed gjort til virkelighed gennem standardisering og målinger, hvilket på mange måder kan virke
i direkte modstrid med et reelt ønske
om at medinddrage. For det første fordi
standardisering indsnævrer de professionelles handlerum og dermed deres incitament for at påtage sig et større ansvar
for patienterne. For det andet fordi
målinger af, hvordan patienterne føler sig
medinddraget, og hvordan sundhedsvæsenet afhjælper social ulighed i sundhed,
oftest har karakter af kvantitative målinger, som ikke kommer i dybden med
patienters oplevelser af at blive involveret. For det tredje, og måske vigtigst, kan
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Man kan således hævde, at svækkelsen af
den lægefaglige autoritet har muliggjort
opkomsten af patientinddragelse.

den øgede standardisering i sig selv være
svær at forene med at skulle lave individuelle løsninger baseret på patienternes ønsker. Selv om standardisering kan
gøre hospitalsvæsenet mere strømlinet
og dermed ligge i forlængelse af et politisk mål om lighed som ensrettethed, så
kan standardisering være svært at forene
med tanken om medinddragelse.
Som sagt kan det være svært at være
uenig i de politiske mål om medinddragelse. Man kan dog samtidig – med afsæt
i de forestillinger, der ligger til grund for
målene og de konkrete initiativer, hvormed målene søges implementeret – rejse
det spørgsmål, om politikerne reelt er
interesserede i, at sundhedsvæsenet sikrer medinddragelse, eller om der snarere
blot er tale om en god tanke?

Patientinddragelse mellem
ideal og virkelighed
Min pointe i denne artikel har været at
vise, at patientinddragelse ikke alene er
bærer af et ”gode” – selv om det ofte bliver fremstillet sådan. Selv om der er stor
uenighed om, hvad patientinddragelse
skal rumme, eller rettere hvad det skal
være et svar på, ser det ud til at nogle
dominerende måder at forstå patientinddragelse på har særlig forrang. Jeg har
argumenteret for, at neoliberale brugeropfattelser ser ud til at spille en særlig
dominerende rolle i udvikling af politikker om patientinddragelse. Denne opfattelse rummer en problemrepræsentation. Problemet er, at patienter tager for
lidt ansvar for egen sundhed, og at sundhedsvæsenet generelt skal effektiviseres og øge deres produktion. Dette er
også opfattelser, som passer godt med

den kliniske virkelighed, som på mange
måder er stærkt domineret af markedsorienterede metoder og tankegods. Alligevel har især de semiprofessionelle
og patienterne lagt store forhåbninger i
patientinddragelse.
Selv om medinddragelse ser ud til at
være blevet koloniseret af markedsgørelsestendenser, så har alle de tendenser, jeg har peget på, betydning for den
måde, hvorpå medinddragelse bliver til
virkelighed i en klinisk kontekst. Medinddragelse rummer således potentielt
sprækker og mulighedsbetingelser, men
måske vil det kræve større omvæltninger
af sundhedsvæsenet, end der politisk er
vilje til.

w
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Endnotes
1

Rose (2009) definerer tankestil som bestemte måder at tænke, se
og praktisere på og henviser ikke bare til en bestemt måde at forklare på, men at tankestile også definerer, hvad der skal forklares
– dvs. hvad der opfattes som et objekt.

2

For en uddybning se Holen (2011).

3

Det er meget forenklet at tale om semiprofessionelle under et. Fx
fik jordmødre tidligere en uddannelse end fx sygeplejerske, ligesom
deres position generelt har været stærkere. Det vil dog være ud over
denne artikels rammer at gå ind i hver enkelt semiprofessions udviklingshistorie og nuværende position.

4

Fordi jeg er interesseret i patienttilblivelser, har jeg et særligt blik på
patienter, der ikke praktiserer patienthed på passende måder. Jeg
henter inspiration fra Jette Kofoeds begreb om ”passende elevhed”.
Passende elevhed formes både individuelt og institutionelt og handler grundlæggende om at ”bevæge sig (…) i Normalen” (Kofoed, 1994;
2004). Så selv om passende patient ikke er én og samme ting, kan
man ikke praktisere på hvilken som helst måde for at blive forståelig
som patient.
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Artiklen baseres på etnografiske studier
i den professionsorienterede læringskontekst, hvor uddannelsesprojektet
InterTværs følges. InterTværs afspejler
et sundhedsvæsen i forandring og vidner om, hvordan det professionelle samarbejde om patientforløb udfordres. De
etnografiske studier identificerer forandringer i samarbejdskulturen og i kombination af professions- og interprofessions kompetencer. Med krav om
interprofessionel håndtering forandrer
den politiske diskurs de klassiske professionskoncepter. Samtidig forvaltes
implementering af tidens reformer som
en professionaliseringsproces. Proces-

sen og den praktiske kontekst afspejler forandringsstrategier og dilemmaer
og gennem projekter som InterTværs
skærpes blikket for konsekvenserne. På
denne baggrund analyserer artiklen den
politiske diskurs og de overordnede tendenser. Dernæst fokuserer analysen på
InterTværs som igangværende udviklingsarbejde og case om den interprofessionelle praksis.
Senmoderne professionsbegreber
Etnografiske studier, der følger uddannelsessektorens reformer, har givet
anledning til karakteristik af et paradigmeskifte i måden, hvorpå sektorens insti-
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tutioner og organisationer moderniseres og professionaliseres (Borgnakke
2005, 2008, 2011). Den politiske diskurs
demonstrerer desuden et brud med de
klassiske professionskoncepter. Kravet
om tværfaglighed og interprofessionalitet viser samtidig et dilemma relateret til
den fortsatte mono-faglige virksomhed.
Analysen af disse tendenser er forberedt
af professionsforskningens beskrivelser
af de senmoderne semi-professioner, der
forstås gennem nyfortolkninger af klassisk professionssociologi (Moos m.fl.,
2002; Brante, 2005, 2011; Hjort, 2004;
Krogh-Jespersen, 2005; Nordisk Pedagogik, 2006). Rationalet bag er i så fald
en sammenligning mellem de klassiske
og de senmoderne professionslandskaber. Udsagnet er, at målt med de klassiske professioner (medicin, jura, enginører) er sygeplejersker, lærere, pædagoger
og socialrådgivere, stadig kun ‘semi-’.
Som sådanne er de også konceptualiseret som “second-generations professions” (Selander, 1993) eller inkorporeret i
analysen af generationer som Hargreaves’ fire generationer af professionalism
(Hargreaves, 2000).
Pointen er, at uanset nuancer drejer analysen sig om, at semi-professionerne stadig mangler netop de træk, der inkarnerer betydningen af fagprofessionel
autonomi, autoritet og selvstændighed.
Denne status af ‘semi-‘ og ‘mangel på
autoritet og selvstændighed’ spiller en
klargørende rolle for forståelsen af de
aktuelle tendenser i de to store moderne
væsener som sygehus og skolesystem.
Disse systemer er på den ene side professionstunge. Den faglige autoritet er
på højeste niveau fortsat suveræn, som
fx lægens dømmekraft, og suppleres nu
semi-professionelt, fx af sygeplejersken.
På den anden side er der også udviklingstræk, der peger på, at den professi-

onsfaglige autoritet udhules. Dels fordi
der kommer andre administrative og økonomiske ledelsesgrupper (både systemeksterne og -interne) ind, dels fordi den
professionelle autoritet afpersonificeres. Som vi ser det, er det især i dette
krydsfelt konflikten mellem det klassiske
og det senmoderne professionskoncept
skal iagttages. Tilsvarende er det også i
dette krydsfelt, den politiske diskurs skal
iagttages for en dobbelttydig dagsorden,
der på en og samme gang peger på, at
semi-professionerne gennem 1990’erne
og 2000’erne professionaliseres og deprofessionaliseres (Borgnakke 2008).
For at analysere baggrunden er det stadig nødvendigt at operere med den klassiske opfattelse af professionerne eller
nødvendigt at anlægge en neo-weberiansk anskuelse (Saks, 2012). Men skal
dette udgøre en fælles platform i teoretisk forstand, så udfordres vi ikke desto
mindre på forståelsen i empirisk forstand. Der er et missing link mellem de
teoretiske og empiriske konceptualiseringer af professioner. Analyser af de
seneste årtis politiske diskurser (Borgnakke 2005, 2013, 2014) peger nemlig
ikke alene på reformering og modernisering af den klassiske baggrund, men
peger på et betydningsfuldt skifte i fokusering. Hvor man tidligere fokuserede
på den professionelle som autoriseret
expert inkarneret i enkelt personer, fokuseres nu på organisationen og på det
professionelle team.
At fastholde dette fokusskifte fordrer, at
tendens-analysen skærpes om forholdet
mellem det politiske makroniveau og det
instutionelle mesoniveau. Endvidere fordres en skærpet karakteristik af de situationer, der af institutionerne hævdes
at være centrale for den professionelle
håndtering og for den allokerede uddannelse og læringsmæssige praksis.

Tendenser på makroniveauet
I uddannelsessektoren repræsenterer
diskursen ‘modernisering og professionalisering’ en dynamisk udviklingstendens, der i forlængelse af ‘lighed gennem
uddannelse’ og ‘livslang læring’ signalerer
ændringer af tidligere epokers fastfrosne
uddannelsesmønstre. Desuden refererer diskursen til en politisk strategi og
reformprogrammer, der knytter professionalisering til kvalitetssikring af kerneydelserne. Herigennem knyttes de professionelle til sikring af velfærdsstatens
sektoriale kerneydelser uanset deres tilhør til de gamle eller de ny professioner.
Samtidig kan man dog iagttage, at kampen mellem professionerne og det professionelle hierarki fortsættes. Her er
semi-professioner særligt sårbare, fordi
tilknyttet udefrakommende ekspertise,
fx planlægnings- og evalueringsekspertise, udhuler den professionelle autoritet.
I sin konsekvens er processen de-professionaliserende.
Professionalisering som proces afspejler
tillige de semoderne træk, der i den internationale policy analyse opsummeres
som neoliberalt “marketizing” (Gumport,
2000) med orientering mod “the operational focus” (Lynch, 2006). Her i skæringen mellem markedsgørelse og operationalisering kommer et brud med den
klassiske professionsopfattelse til syne
som en ny dagsorden orienteret mod det
professionelle lederskab og den interprofessionelle håndtering. På den baggrund
forudsættes det professionelle team
både at repræsentere en ny model og i
praksis at agere som et svar på, hvordan et mix af professionelle og semi-professionelle i et samarbejde kan håndtere
organisationsudvikling og udvikling af
kerneydelserne.
Bruddet og forandringen af den klassiske opfattelse indrammes af reformer-
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nes årti (1990-2010). Konsekvenserne
knyttes på de politiske niveauer til kvalitetssikring og evaluering (Hansen, 2005;
Hansen & Rieper, 2010; Dahler-Larsen,
2004), men også til en dobbelttydig sektormodernisering. Casestudier i uddannelsessektoren viser fx, hvordan gymnasieskolen både er klassisk Gymnasium
og senmoderne ungdomsuddannelse.
Bruddet med den klassiske basis vidner
samtidig om tre markante ændringer:
1) Den professionelle lærer opfattes ikke
længere som individuel lærer eller blot et
medlem af sin faggruppe, men snarere
som medlem af en professionel organisation og et tværfagligt team; 2) konsekvenserne iagttages som nye regler og
rutiner for tilstedeværelse på arbejdspladsen og for teamets planlægning og
evaluering 3) det professionelle ærinde
rammer begge ender af det polære spektrum med reference til organisation,
team og identitet.
På den baggrund kan udviklingstræk og
konsekvenser også beskrives som en
gradvis ændring af forholdet mellem den
professionelle funktion og identitet.
Fokusering på den professionelle identitet fører endvidere til spørgsmål om
kultur og organisationsudvikling. Orienteringsskiftet (fra enkelt-ekspert til professionelt team) afspejles på de respektive organisatoriske niveauer. Startende
på ledelsesniveauet er det professionelle
lederteam, frem for den enkeltstående
leder, allerede en ny ledelseskultur, institutionaliseret udtrykt gennem forkortelsen LT. Samtidig markeres at, i organisationsudviklingen skal LT gå forrest og
være åben for ændringer og for professionel håndtering af forandringer.
De store reformer i uddannelsessektoren
(Bologna processen, gymnasiereformen
og aktuelt den nye folkeskolereform) får
politisk tilsvarende store overskrifter og

tituleres fx ’århundredets reform’. Gengives den politiske retorik er det rammende. Men når diskursen om velfærdstatens sektorer samtidig iagttages
som en igangværende professionaliseringsproces, så svarer de store ord snarere til en politisk insisteren på det vi vil
kalde: en senmoderne tilføjelse. Som det
skal eksemplificeres nedenfor, er kravet
om professionel (og siden skærpet som
interprofessionel) håndtering af forandringer en sådan en tilføjelse.
Aktuelle eksempler
– senmoderne tilføjelser
1) Det professionelle domæne
er åben for forandring
Ny Nordisk Skole blev i 2012 politiskretorisk fremlagt som en ny bevægelse
med analogierne til Nyt Nordisk Køkken
og til Nordiske dogmefilm. I manifestet
understreges, hvordan skoleudviklingen
skabes af:
“(…) stadigt dygtigere professionelle,
der tager ansvar for valg af metoder og
arbejder systematisk undersøgende i
samarbejde med andre professionelle“.
Forandringsparathedens ånd og hensigt
understreges af dogmeregler, hvor det
lyder:
“Vi vil være systematisk undersøgende
og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage,
at noget kan være anderledes og være
villige til at ændre måden, vi arbejder på”
(Dogme 4).
Skolereformen, Ny Nordisk skole og forslag til Helhedsskole er ’ny’, men har
dog et fortilfælde i det lovforberedende
udviklingsarbejde op til skolereformen
i 1993. Et af de omfattende udviklingsprojekter kaldet Projekt Helhedsskolen blev gennemført såvel på enkeltsko-

ler som i hele kommuner (se Borgnakke
et al., 1992; Krogh Jespersen, 2005). De
gennemgående udviklingstendenser blev
beskrevet som en bevægelse ‘fra/henimod’, som fx:
- Fra fagdelt undervisning, gennemført efter enelærerprincippet, henimod
emne- og projekt undervisning, gennemført af lærerteam.
- Fra små isolerede udviklingsarbejder henimod en samlet skole og fælles
planlagt skoleudvikling.
- Fra en overvejende individuel videreuddannelse henimod skolenær og
teamorienteret videreuddannelse
(Borgnakke et al 1992:157).
For analysen af udviklingstendenserne
er disse oversigter interessante, fordi
de viser den politiske diskurs’ udspring i
1990’erne og samtidig giver næring til et
forundret spørgsmål, for hvis de professionelle team allerede var på den udviklingsorienterede dagsorden i 1990’erne, hvorfor
relanceres strategien så som ‘ny’ I 2012?
Der ligger en senmoderniserings-pointe
gemt i relanceringen. Ny Nordisk Skole
og skolereformen pointerer nemlig, at
der skal skabes konkrete forandringer i
det danske uddannelsessystem, og det i
tæt forbindelse med professionshøjskolerne. Herigennem insisteres der på at
føje ’profession/og professionalisering’
til de gennemgående forandringsstrategier, der i øvrigt skal spille sammen med
it-baserede strategier og livslang læring
som en vital del af en forandringsparat
professionalisme.
2) IT-baseret håndtering tilføjet
som et professionelt dannelsestræk
It-baserede udviklingsstrategier og nye
betegnelser som digital literacy (Buckingham), technacy (Borgnakke 2011b) og
IT-habitus (Kolbæk 2013) refererer til en
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performativ vending i uddannelseskulturerne. Der refereres ikke til “dannelse” i
klassisk forstand snarere til life skills og
til den senmoderne version af livslang
læring. Fra et organisatorisk perspektiv betyder det en skærpelse af den professionelle profil, samtidig med at det
konkret betyder, at web-teknologier og
sociale medier skal håndteres professionelt og relateres til kerneydelserne. Med
eksempler fra frontløberne i gymnasiet
betyder det, at professional didaktisering
styrer implementeringen af it-værktøjerne, og at de læringsmæssige og pædagogiske brugsværdier forsøgvist står i
front (Borgnakke 2011a).
Siden ministriet i 1999 startede implementering af IT-baserede strategier, har
processen imidlertid vist, at vejen fra
integration af it-brugen i undervisningen er længere end brugen af it i kontorerne. Meget tyder således på, at udfordringer til mere professionel udnyttelse
af it-mulighederne er forskellige i hhv.
de administrative og pædagogiske dele
af organisationen. Desuden skal de itbaserede strategier for at virke aktivt i
professionaliseringsprocessen relateres
til enten videndeling mellem professionerne eller til erfaringsudvekslingen mellem yngre og ældre professionsudøvere.
Her knyttes de it-baserede strategier i
øvrigt til uddannelse og livslang læring,
som en senmoderne understregning af
at livslang læring er et essentielt element
af professionalisme.
3) Lifelong learning er et essentielt
element i professionalisme
Statementet understreges aktuelt i professionsbacheloruddannelserne, men
pointeres også i de nye online uddannelsessammenhænge som MOOCs og platformen Coursera. Som integreret i den
nyeste online uddannelse skal stand-

punktets senmoderne karakter noteres.
Men samtidig er standpunktet integreret i den klassiske opfattelse af, hvad det
indebærer at være professionel, nemlig
at man permanent fornyer den professionelle vidensbase og løbende vurderer behovet for professionsorienteret ny
læring. Akademisk mesterlære, akademisk learning by doing har i de akademiske professioner været traditionen i de
skolastiske kontekster, ligesom de tilsvarende versioner af professionsorienteret mesterlære og learning by doing har
været traditionen til højeste ekspertniveau i de praktiske kontekster.
Den senmoderne understregning og tilføjelse kommer derfor ikke primært fra
de klassiske professioner eller fra de
mono-faglige miljøer, men fra de nye professionshøjskoler som rammen om professionsbacheloruddannelserne og fra
de nye interprofessionelle team.
Således præsenteres lærer- og sygeplejerskeuddannelserne som en uddannelse,
der starter på UC, men fortsætter resten
af livet. Tilsvarende peger udbyderne af
efter- og videreuddannelser på nødvendigheden af løbende kompetenceudvikling, der styrker professionsfagligheden.
Relateret til de nye online-uddannelser
understreger man fx på Tandlægehøjskolen, University of Michigan, om uddanelsesprogrammet kaldet “Leadership and
Professional Development”, at det var
baseret på det faktum, at:
“Lifelong learning is an essential element
of professionalism. This course will focus
on current issues in dental hygiene, and
how individuals can contribute to the
advancement of the profession and promotion of oral health for the public” (UM
website).
Karen Borgnakkes casestudier i de akademiske og professionsorienterede
læringskontekster indebar ophold på

amerikanske campus’er (herunder ophold
ved University of Michigan). Her bliver de
professionsorienterede aspekter af ‘lifelong learning’ endog ekstra synlige, fordi
uddannelsesstedet og hospital/klinik
ofte er samme campus-lokalitet. Konkret
betyder dette, at livslang læring refererer
til såvel den professionelle klinisk-praktiske som til den skolastiske læringskontekst. Samtidig refereres til behovet for
løbende selvevaluering og ajourføring af
de professionsnære uddannelser. I det
ovennævnte eksempel fra University of
Michigan blev dette bekræftet af samtaler med involverede leder og lærerteams,
hvor professionel selvevaluering var integreret i udvikling af nye uddannelser.
Lærerteamet refererede endvidere til
fælles artikler publiceret i Journal of
Dental Education med titler, der indikerer fokus på professional selvevaluering som forudsætning for forandring
af uddannelse og curriculum (Springfield, 2012). Fra lærernes synspunkt hang
dette igen sammen med, hvad de havde
lært og erfaret ved at stå for udvikling
af den nye (online) uddannelse. Og da
lærerne blev bedt om at fremhæve de
fire vigtigste erfaringer fra processen
gav de følgende liste:
1.	Developing the curriculum
2. Acting like a team
3. To make it happen
4. Contribution to lifelong learning
(Feltnoter University of Michigan, Borgnakke 2012).
I ovennævnte tilfælde kan man sige at
“acting like a team” samt “contribution to lifelong learning” går hånd i hånd
med krav om selvevaluering og udvikling af innovative professionsorienterede
uddannelsesprojekter.
Når vi efter ovenstående skitse til analyse
af tendenserne zoomer ind på et igang-
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værende interprofessionelt projekt, så fortættes tendenserne. Som udfoldet i de følgende afsnit skærper projekt InterTværs
analysen på den senmoderne tilføjelse,
som handler om interprofessionalitet, men
også handler om at integrere uddannelsesudviklingen i et patientorienteret forløb. Vi kommer således meget tæt på,
hvad professionaliseringen handler om i
den klinisk praktiske læringskontekst.
Casen InterTværs
Hensigten med InterTværs er at udvikle
en robust studiemodel til styrkelse af
samarbejdskompetencer hos studerende på sundhedsprofessions-uddannelserne. Studiemodellen er et borger-/
patientrettet forløb, hvor studerende fra
henholdsvis sygepleje-, ergoterapeut-,
fysioterapeut-, medicin, samt ernæring
& sundheds uddannelserne, som et team
samarbejder med et konkret patientforløb (Kramer 2013). Forskningsprojektet
undersøger, hvordan InterTværs1 styrker
interprofessionel læring og de studerendes kompetenceudvikling. Herigennem
skærper forskningsprojektet blikket for,
hvordan ‘næste generation’ af sundhedsprofessionelle matcher fremtidens krav
(Nielsen 2014). Forskningsprojektets mix
af de etnografiske metoder (Borgnakke
1996, 2013; Hammersley 1998) indebærer, at feltobservationer og interviews
suppleres af foto- og videooptagelser og
indsamlinger af materialer og logbøger.
Som følgeforskning er det desuden en
pointe, at studenterteam kan følges gennem studiemodellens forløb med teamsamarbejder med patienten først under
indlæggelsen på sygehuset, så under
rehabilitering i hjemmet med udarbejdelse af en synopsis over patientforløbet.
Rekonstruktion af forløbet afspejler det
sammenhængende borger-/patientforløb som en officiel strategi for udvikling

af det danske sundhedsvæsen, der optimerer patienternes indlæggelsestid og
involverer forskellige højtspecialiserede
professioner. Samtidig afspejler InterTværs, hvordan overgange i patientforløb
mellem professioner, afdelinger og sektorer er blevet problematiske fokusområder, ikke mindst for patienterne.
WHO dokumenterer, at interprofessionelt samarbejde har positive resultater
for patienter med kroniske lidelser (WHO
2010). Sundhedsprofessionelle anbefales
derfor at udvikle nøglekompetencer, der
formuleres som: ”At kunne kommunikere
situationsbestemt tilpasset den
enkelte borger eller patient” og ”agere
professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige siloer i sundhedssystemet i specialiserede og tværfaglige teams” (newinsight 2014).
Når forskningsprojektet på denne baggrund følger InterTværs, følges både et
konkret udviklingsprojekt og en fremadrettet strategi for innovativ professionalisering. Den gennemgående appel om
samarbejde ’på tværs af professioner og
sektorer’ gælder både den kliniske praksis og uddannelser. For analysen af, hvordan InterTværs-strategierne sættes igennem, indebærer det tilsvarende at gå på
tværs af de forskellige sektorer og institutionelle niveauer. Om dette viste feltstudierne, som det skal eksemplificeres
nedenfor, at appellen om at samarbejde
på tværs starter på et ledelsesniveau, for
dernæst at fortættes som serielle logistiske og praktiske udfordringer på niveauerne for (inter-)professionel udøvelse.
Samarbejde på tværs, medspillere
og modspillere, startende på
toplederniveau
Den første fase af de intensive feltstudier bekræftede, at det etnografiske

princip om at følge feltet med studenterteam og vejledere udfordres af praktisk kompleksitet. At følge udviklingen
af InterTværs indebærer nemlig, at feltforskeren må følge med patient og studerende ved ’at hoppe’ fra profession til
profession, fra afdeling til afdeling, fra
hospital til lokalcenter og hjem til patienten. Desuden observeres InterTværs forløbet på de skiftende møder på tværs af
organisationer på chefniveau og på praktisk arbejdsrepræsentant niveau.
For analysen af InterTværs skærpes
behovet for at identificere udspringet
samt iagttage, at det tværsektorielle
samarbejde og de nye organisatoriske
udfordringer synes at have behov for det,
vi benævner som medspillere og modspillere.
Feltstudierne viser, at InterTværs repræsenterer forskellige måder at tackle
udfordringerne på. I overgangen mellem makro- og mesoniveauet viser der
sig tydeligt tacklinger, der vidner om, at
de fire organisationers chefer ikke blot
giver InterTværs medspil, men støtter
selve ideen bag projektet. Således indleder den første rapport med at statuere
afsættet:
”i en idé, som chefsygeplejerske Vibeke
Krøll, Aarhus Universitetshospital og prodekan Berit Eika, Aarhus Universitet fik i
foråret 2012. Ideen kan ses som et resultat af både nationale tendenser indenfor
uddannelsesområdet bredt betragtet og
erkendelsen af at uddannelse relateret til
patientforløb fordrer muligheden for at
kunne følge forløb både indenfor og på
tværs af sektorer” (1) s.1).
I mere konkrete vendinger fortsætter
rapporten med at understrege, at:
”Aarhus Kommune og VIA University College blev hurtigt inddraget i at udfolde
ideen. Alle parter har fra start deltaget i
projektgruppen og været aktive spillere i
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I organisatorisk forstand er InterTværs et
mødested på såvel makro-, meso som
mikroniveau, hvor medspillere og modspillere
afspejler forskellige udfordringer og
muligheder.

udformningen af et tværsektoriet studieforløb” (1) s.1).
Det interessante er, at den organisatoriske ansvarlighed understreges og
begrundes: Alle deltagere er medspillere, chefniveauet inklusivt. De politiske
krav til sundhedsvæsenet om at udvikle
det borger-/patientrettede interprofessionelle tværsektorielle samarbejde gives
hermed et fælles chef-medspil. Dette
understreges yderligere ved, at styregruppen i fællesskab initierer projektet,
udvælger og lønner InterTværs projektleder, samt at cheferne i foråret 2014 vælger at forblive medlemmer af styregruppen for at signalere projektets vigtighed.
Hvor chef-niveauet synes at repræsentere en støttende og proaktiv medspillerrolle, repræsenterer det næste niveau for
implementering snarere dilemmaer. Som
det fremstår nedenfor kan InterTværs
som en ny model repræsentere et logistisk helvede.

Et “logistisk helvede”
medspillets modspil
Citatet er hentet fra feltdagbogen fra et
arbejdsgruppe- og et styregruppemøde
og signalerer, at udfordringerne synes at
melde sig på det institutionelle mesoniveau.
Konkretisering af InterTværs-modellen betyder, at studerende fra forskellige uddannelser skal følge et borger-/
patientforløb. Som det understreges
af arbejdsgruppen er meningen med
modellen: ”at styrke kompetencer i
at samarbejde og kommunikere med
patienter, pårørende og kollegaer” (1, s.
8). Men selvom målet er, at de studerende skal lære at samarbejde og kommunikere, synes den første udfordring at
være af logistik art.
Problemet er, at curriculum i de forskellige sundhedsprofessionsuddannelser
ikke tidssætter kliniske studier ’ens’, dvs.
på samme tid og sted i den afsluttende

del af uddannelserne. Udfordringen er
dermed lig en tre-delt logistisk øvelse,
der handler om ’at skaffe og flytte’. Der
skal skaffes 1) studerende fra de respektive uddannelser til afprøvninger af
InterTværs-forløb 2) kliniske undervisningssteder i såvel det kommunale sundhedsvæsen som på hospitalsafdelinger, og der skal 3) flyttes økonomiske
ressourcer for at kunne betale kliniske
undervisere.
Udfordringerne står klart, da ledere og
undervisere fra fem forskellige uddannelser, hospitalsafdelinger og det kommunale sundhedsvæsen synkront skal
transformere kravene fra makroniveau til
praktisk planlægning.
Kravet om ’synkront at transformere’
synes også at medføre behov for stringent organisationsudvikling, konkret
fokuseret på udvikling af InterTværs. Fx
foreslås nye former for team-samarbejde
etableret som ’interne sparringsgrupper’,
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som det fremgår af en mailkorrespondance.
”Vi står derfor overfor at skulle finde
en egnet medarbejder til InterTværs
arbejdsgruppe… Jeg forudsætter også,
at vores medarbejderrepræsentant skal
have en intern sparringsgruppe i SundhedsFagligHøjskole, der består af medarbejdere fra Fys., Ergo. og Sygep.-uddannelserne(…). Jeg forestiller mig, at én fra
chefgruppen sidder for bordenden i den
interne sparringsgruppe” (Mailkorrespondance VIA SFH 08 2012).
Udvikling i sparringsgruppen har imdlertid forskellige betingelser. På sygeplejerskeuddannelsen vælger man fx at involvere studerende, som allerede er i klinisk
undervisning, mens Ergoterapeut-, Fysioterapeut- og Ernærings- og sundhedsuddannelsen vælger specielt egnede studerende, som siger ja til at ”springe” fra
et aktuelt curriculum-forløb og flytte til
InterTværs kliniksteder. Som det kommer til udtryk i udsagnet nedenfor, så
kan udvælgelse af egnede studerende
betyde, at de studerende oplever at være
blevet De udvalgte.
”Fra ergoterapeutuddannelsen meldes,
at to studerende er blevet udvalgt som
bedst egnede til at deltage … De studerende føler sig udvalgte og privilegerede” (Referat sparringsgruppemøde
april 2013).
På møder i arbejdsgruppen og i sparringsgruppen er temaet ’at skaffe studerende’ højt på agendaen. Som det fremgår af mødereferaterne er de logistiske
udfordringer et puslespil med forhandlinger, der starter og efterhånden ’falder
på plads’. Undervejs er der ’meldinger om
status’, som det fremgår af nedenstående uddrag:
”Forhandlingerne med de kliniske undervisere og studerendes fordeling er faldet på plads. Fra fysioterapeutundervise-

ren meldes, at de praktiske udfordringer
nu er løst, og studerende har meldt sig
til forløbene. Fra diætist-underviseren
meldes fortsat om ønske og motivering
for at kunne indgå i projektet fra foråret
2014” (Referat sparringsgruppemøde
april 2013).
”Alle er meget imødekommende og gode
til at se løsninger og muligheder. Der er
drøftet, hvordan patienterne til forløbene
kan rekrutteres og løsninger på diverse
uheldige scenarier, der kan opstå” (Referat arbejdsgruppemøde april 2013).
Mens rekrutterings-puslespillet faldt på
plads på professionshøjskolen, så synes
det ikke muligt at finde medicinstuderende gennem universitetet. Som repræsentanten fra lægestudiet udtrykte på et
arbejdsgruppemøde, forstås dette i lyset
af, at ”læger uddannes til selvstændighed
og til at kunne træffe beslutninger alene”
(Feltnoter, Nielsen arbejdsgruppemøde
02 2014).
Med dette udsagn nærmer vi os indersiden af krav og dilemmaer, ikke kun for
InterTværs projektet, men for professions
og interprofessionelle handlinger som
sådan. Hvis læger trænes til uafhængighed og beslutningstagning, og hvis lægestuderende og ’læger in spe’ vil følge
traditionerne, er der en slags dobbelt
problem for InterTværs.
Optaget af at lære rollen som ‘snart-læge’
De praktiske problemer blev periodisk
løst. Den ledende overlæge på én hospitalsafdeling sendte afdelingens to medicinstuderende ind i projektet, mens den
ledende overlæge på en anden afdeling
i mangel på medicinstuderende inkluderer en introduktionslæge. På én kirurgisk
afdeling blev InterTværs afviklet uden
involvering af en mediciner i teamet.
Som det kommer til udtryk i projektlederens logbog høres i denne peri-

ode udsagn, som vidner om kontraster i
måden at møde projektet på. For eksempel høres spørgsmål, som ”hvad er der
i det for mig?” fra en læge i feltet i kontrast til tilkendegivelser som, ”hvordan
kan vi bidrage” fra andre professioner
(Logbog 06 2014).
I to forløb deltog medicinstuderende,
dog først efter den fælles introduktion
og teambuilding.
”De to medicinstuderende fortæller
mig, at de ’ikke føler sig motiveret’ til at
deltage i InterTværs, idet de aktuelt er
´optaget af at forberede sig til embedseksamen, hvor der ikke eksamineres i
interprofessionelt samarbejde`, samt ´er
optaget af at lære rollen som snart læge”
(Feltnoter, Nielsen 05 2014).
Gennem feltarbejdet og de første observationer af arbejdsprocesser i InterTværs
team bliver det klart, at de medicinstuderende synes at have en dobbelt strategi
for at ’tage del/ikke tage del’ i det interprofessionelle setting. Som det opsummeres i feltnoterne:
”Mens fys-stud, ergo-stud og spl-stud
arbejder med patienten på stuen, sidder de medicinstuderende i InterTværs
studiekontor. Afdelingslægen har været
forbi for at drøfte teamets patienter. De
to medicinstuderende sidder ved hver
deres computer og studerer. Da vi på et
tidspunkt er alene, spørger de om det er
ok, hvis de beder lægerne tage dem med
til noget spændende om formiddagen,
når bare de er tilbage til konferencerne…
Jeg svarer at det ikke er mig, der bestemmer, men at hensigten med InterTværs
er at lære ´af, om og med hinanden`, og
at det vel er svært, hvis de ikke er her.
De svarer, at de har arbejdet flere år som
ufaglært i hjemmeplejen, og at det jo ikke
er deres arbejde … jeg foreslår, at de drøfter det med deres team og vejledere. Det
gør de ikke. I teamkonferencen indgår de
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afdæmpet og sagligt” (Feltnoter, Nielsen
05 2014).
Som observationer og samtaler i første fase viser, var der udfordringer, som
i feltet kaldes ´et logistisk helvede`, og
strategier, som for medicinstuderende
kan have karakter af ´ikke-at-tage-del`. I
anden fase tilstræbes derfor at strukturere forløbet, så det bliver mere involverende og meningsfuldt for medicinstuderende.
Udfordringerne på det institutionelle
mesoniveau får således medspil og involverer de implicerede i praktisk udvikling
af InterTværs. Modspillet viser sig som
vægring, ignorering eller modstand mod
deltagelse. Følgeforskningen viser, at
såvel medspil som modspil får betydning
for den videre udvikling.
Gennemgående viser feltstudierne, at
de studerende søger at forstå hinandens
professionelle handlinger i relation til
praktiske situationer, hvor de udfordres
af balancen mellem mono- og interprofessionelle perspektiver. Samtidig relateres øget forståelse til den professionelle
forhandling, der har borger-/patientorienterede forløb som bærende element.
Balancen mellem monoog interprofessionalisme
En studerende fortæller i et interview
om, hvordan hun efter at have deltaget
i InterTværs læste et dokument fra et
patientforløb, og som hun sagde:
”Da jeg læste dokumentet havde jeg de
andre fra teamet og deres perspektiv i
baghovedet” (Interview 06 2014).
Den studerende beskrev, hvordan det
at se patienten fra forskellige professionsvinkler gjorde hende opmærksom på
balancen mellem det mono- og det interprofessionelle.
Udsagnet bekræftes af et team, der i fokusgruppeinterviewet fortæller, at de har:

”opnået indsigt i hinandens fagområder
og arbejdsgange … fået bedre forståelse
for hinandens prioriteringer … har lært
hvordan det er at arbejde tværfagligt og
hvordan man formidler sin viden, videre,
både i team og tværsektorielt … fået indblik i hvordan det er at være en patient,
hvor man skal forholde sig til mange
informationer og mange mennesker”
(Fokusgruppeinterview 06 2013).
På mikroniveauet betyder det at opnå
indsigt i fagområder og arbejdsgange
at ’lære at kommunikere viden’.Men det
betyder også, at de studerende skal takle
dilemmaer i relation til balancen mellem det mono- og det interprofessionelle. Dilemmaet tydeliggøres af et team,
der sammen har haft ansvar for pleje og
behandling til en nyindlagt patient med
apopleksi. Teamets medlemmer involveres i en næsten eksemplarisk konflikt,
der både vidner om for meget og for lidt
professionel opmærksomhed. Konflikten blev fastholdt i feltprotokollen, som
følger:
”Fire medlemmer af InterTværs-teamet
afholder interprofessionel konference
ovenpå formiddagens samarbejde. (…)
Talepædagogen kommer ind på kontoret
og fortæller, at hun har vurderet funktionen af patientens ganesejl. Hun beskriver, hvad hun observerede, og at patienten virkede påvirket og forlegen over
konfrontationen med den nedsatte funktion. (…) Ergo-stud fortæller, at hun faktisk foretog undersøgelsen i forbindelse
med vurdering af dysfagi før morgenmaden. Hun beskriver, hvordan hun også
blev slået af patientens forlegenhed.
´Hmm` siger introlægen smilende og fortæller, at hun faktisk også undersøgte
patientens ganesejl i forbindelse med
formiddagens stuegang. Hun bemærkede ligeledes patientens forlegenhed og
reaktion på undersøgelsen.

Teamet erkender, at patienten tre gange
på få timer er udsat for én – om ikke farlig så ubehagelig – undersøgelse af tre
forskellige professionelle” (Feltnoter,
Nielsen 05 2014).
Feltobservationer viser, at teamets studerende diskuterer de enkeltes iagttagelser under undersøgelsen. De studerende
overvejer, hvorvidt de via samarbejde
og kommunikation kan samstemme,
hvad hver faggruppe finder væsentligt at
observere, samt hvorvidt de via samarbejde kan nøjes med at udsætte patienten for én undersøgelse. I så henseende
synes teamets medlemmer på konkret
vis at erkende behovet for samarbejde
og forandringer i balancen mellem det
mono- og det interprofessionelle. Men,
og der er et men, samtidig udtrykker en
fysioterapeutstuderende ønske om også
at være en professionel nørd. Hun understreger nemlig at:
”lægens undersøgelse af patientens
underekstremiteter ikke (er) detaljeret
nok til en fysioterapeutvurdering af f.eks.
patientens styrke” (Fokusgruppeinterview 05 2014).
Afslutningsvist reflekterer InterTværsteamet over, hvorvidt det for hvert
patientforløb kan besluttes, hvilken profession der mest meningsfuld kan udføre
undersøgelsen interprofessionelt.
Teamet drager ikke endelig konklusion,
men som det vises i næste afsnit, minder de studerendes refleksioner om nøglebegreberne i InterTværs som: borger-/
patientorienteret, interprofessionel og
tværsektoriel handlen.
Professionel forhandling for at møde
målet i borger-/patientforløbet
Da de InterTværs-studerende undervejs
konfronteres med vurderinger af deres
team-samarbejde, nærmer en af de studerende sig kernen ved at understrege, at:
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”det handler om professionel forhandling
for at imødekomme det fælles mål i borger-/patientforløbet. Forhandling lyder
måske så negativt, så lad os kalde det
samarbejde” (Feltnoter, Nielsen 05 2014).
Hvis forhandling er negativt, så er samarbejdet positivt. Men uanset er det interessant, at dette udsagn efterfølgende i
fokusgruppeinterview støttes af teamet.
Det bekræftes også, at det er væsentligt,
at patientens og de forskellige professioners mål forhandles på plads indledningsvist og samstemmes tværsektorielt.
InterTværs projektet og følgeforskningen
er igangværende. Udsagn fra studerende
må tilsvarende betragtes som en del af
den igangværende proces. Men det kan
understreges, at de studerende ovenfor refererer til et fulgt og (for disse studerende) afsluttet forløb. Når studerende derfor evaluerer InterTværs som et
professionelt samarbejde om at imødekomme patientcentrerede forløb, så lægger de sig tæt op ad de oprindelige intentioner med InterTværs.
Feltstudierne bekræfter da også, at InterTværs i praksis synes at fungere som et
mødested, hvor kravene om patientcentreret, interprofessionel og tværsektoriel
samarbejde kommer i spil. I organisatorisk forstand er InterTværs et mødested
på såvel makro-, meso- som mikroniveau,
hvor medspillere og modspillere afspejler
forskellige udfordringer og muligheder
for de deltagende parter.

Betragtes InterTværs involverede professionsuddannelser og hospitalsafdelinger
som institutioner med institutionaliserede værdier og professionelle forståelser, viser feltstudierne, hvordan internaliserede værdier udfordres. Udfordringerne
relaterer sig på den ene side til privilegier
og magt og på den anden side til at komplettere og udvikle de forskellige professioner. I den aktuelle professionslitteratur beskriver fx Judith Gittel, hvordan
interprofessionelt samarbejde må baseres på fælles mål, delte værdier og gensidig respekt (Gittel 2012). Som mødested
lægger InterTværs op til udvikling af fælles mål og værdier. Samtidig repræsenterer InterTværs også et behov for ny viden
med plads til kritisk (selv-)refleksion. Der
efterlyses viden og kritisk refleksion af de
praktiske vekselvirkninger, og dilemmaer,
mellem mål, værdier og professionsorienteret læring på tværs af institutioner. Lad
os derfor opsummere de hovedudfordringer, der aftegner sig for følgeforskningens
igangværende feltstudier.
Følgeforskningens udfordringer
Den etnografiske fremgangmåde gør det
muligt at følge InterTværs som projekt og
undervejs fokusere på de enkelte aktører.
Samtidig har det været vigtigt at følge
InterTværs egne pointeringer og på skift
intensivere studiet af de patientorienterede, interprofessionelle og tværsektoriale aspekter.

Ved at lade de patientorienterede forløb
og realkronologien være styrende understreges, at ‘patient-orientering’ ikke blot
er en talemåde, men et komplekst praktisk forløb, der kræver et interprofessionelt samarbejdende team.
Med etnografiske metoder anvendt i følgeforskningen betyder det, at karakteristiske InterTværs forløb, situationer og
hændelser kan følges op. Men det betyder også, at praktiske konsekvenser kan
studeres med fokus på dels patientorienteringen dels de involverede studerende
og deres uddannelsesorientering. Herigennem nærmer projektet sig igen de
senmoderne tilføjelser og kernespørgsmål om, hvad det indebærer at indgå i ‘et
samarbejdende interprofessional team’.
Udfordringen er således fortsat at følge
de praktiske konsekvenser af skiftet
fra single-ekspert til interprofessionelt
team. Men fremover skærpes den empiriske analyse om de studerendes bud på
skiftet og de mono- og interprofessionelle mødesteder.
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Vel færden, den sunde
levemåde og foregribelsen:
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Såvel forebyggelse af sygdom som
fremme og bevarelse af sundhed lader
sig fatte som forskellige måder at foregribe menneskets fremtidige helbred
på. Afsættet for denne artikel er, at
såvel regimenteringen af den sunde
levemåde som menneskets vel færden
har med foregribelse at gøre, og at der i
foregribelsen af menneskets fremtidige
helbred ikke kun gemmer sig potentialet for noget godt, men også for en
mulig ilde færden. Ad omveje skal jeg
– som katten om den varme grød – nå
frem og holde mig til to dystopiske ten-

denser forbundet med den foregribende
regimentering af den sunde levemåde,
hvilke potentielt kan true menneskets
vel færden: (1) En tendens til at slå idealet for det sunde menneske i hartkorn
med idealet for det moralsk set gode
menneske. (2) En tendens til at gøre alle
de forhold og forholdsregler, der knyttes til den sunde levemåde, så detaljerede og omfattende, at et menneske,
der skulle ønske og skulle forsøge sig
med at efterleve alle disse, enten allerede måtte være en idiot eller kunne
ende med at blive det.
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Det er ikke sigtet med denne artikel at
udfolde eller diskutere endsige komme
med empiriske belæg for, hvorledes
sådanne forskellige former for helbredsmæssige foregribelse de facto organiseres og udspiller sig inden for forskellige
velfærdsmodeller og konkrete velfærdsstater. Sigtet er at problematisere, kritisere og reflektere over forholdet mellem menneskets vel færden, den sunde
levemåde og foregribelsen for hermed at
sætte ord på nogle dystopiske tendenser
herved. Dette gøres med et blik tilbage
til antikken, men jeg skal dog ikke holde
mig for god at komme med konkrete
og aktuelle antydninger undervejs og
til afslutningsvist også at sætte spørgsmålstegn ved nogle konkrete og aktuelle
tendenser.
Vel færden, foregribelsen
og den sunde levemåde
Som det bemærkes, anvender jeg udtrykket ’vel færden’ og altså ikke ’velfærden’.
Det er naturligvis ikke en fejl eller en tilfældighed. Jeg ønsker hermed at betone
ordets oprindelige betydning, som vi finder det i det gamle nordiske udtryk ”at
fare vel”. Det er også herfra, vi på dansk
har den hilsen, vi tilsiger hinanden, når
vi skilles: farvel! I sin oprindelige betydning er det et slags lykke til på rejsen, og
som sådan et ønske man tilskikker hinanden om en god rejse. Denne hilsen genfinder vi i flere nordiske sprog som norsk,
islandsk og færøsk samt i det engelske farewell, det hollandske vaarwel, det
vestfrisiske varwol m.fl. Vel færden indebærer med andre ord et håb om en god
rejse – en vel færden ind en uvis fremtid.
Nu er der vel at mærke væsentlig forskel på sådan blot henkastet at ønske
en anden en vel færden og så praktisk
at gribe ind i et menneskes liv her og

nu eller for den sags skyld selv at drage
omsorg for eget liv med sigte på at foregribe en sådan fremtidig god færd.
Et af de gebeter, hvor man såvel historisk som aktuelt kan finde eksempler på
såvel idéer som fænomener, der indebærer foregribelse af menneskets vel
færden, er den foregribende regimenteringen af den sunde levemåde. Med
visse forbehold er den antikke betydning af diæt (af gr. diaita, levemåde) at
sammenligne med dét, vi i dag benævner sund livsstil, sådan som den tænkes inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Fælles for den tænkning, der
omgærder begge, er den centrale idé, at
måden, livet leves på her og nu, har afgørende indvirkning på ens fremtidige helbred (det være sig på kort eller lang sigt),
og at den sunde levemåde hhv. livsstil
følgeligt skulle være et menneskeligt
gode. Heri sniger også forestillingen, at
mennesket kan vælge at leve på forskellige måder, som henholdsvis begunstiger
eller beskadiger helbredet, sig tilsyneladende uskyldigt – og med en selvfølge
der ikke er så selvfølgelig endda – med
ind. En forestilling der netop knytter (den
moralske karakter bag) valget og sundhed tæt sammen. En sådan tænkning,
om den er antik eller moderne, er i bund
og grund og vil her blive kaldt diætetisk. Den diætetiske tænkning er altså
en form for tænkning, der med fokus på
regimenteringen af levemåden har foregribelsen af mennesket fremtidige helbred som sin sag. Denne sag er den klassiske diætetiks gebet, mens der i dag kan
identificeres en række mere eller mindre overlappende gebeter, der har aktier
i en lignende sag. Det gælder som nævnt
ikke mindst forestillinger om sundhedsfremme og forebyggelse centreret om
såkaldt sund livsstil, sådan som de kom-

mer til udtryk i sundhedspolitik, sundhedspædagogik, folkesundhedsvidenskab m.fl. Den form for tænkning skal her
benævnes den diætetiske fornuft. Den
skal vi vende tilbage til.
Det perspektiv, hvormed denne diætetiske fornufts væsen her tages under
behandling, indbefatter et kritisk blik for
det potentielle sundhedsuvæsen, som
den diætetiske fornuft og dens iboende
princip om foregribelse ville kunne medføre, hvis den i omsætning til praksis fik
frit spil. Perspektivet lader sig måske
bedst fatte som en dystopisk tendenskritik, og det må være på sin plads med et
par ord herom.
Dystopisk tendenskritik
Dystopi er en sammensætning af de
græske ord dys (dårligt) og topos (sted)
og betyder altså direkte oversat et dårligt sted. Dystopien kan betragtes som
en modsætning eller et modsvar til utopien.
I Thomas Mores Utopia fra 1516, hvor vi
første gang støder på ordet utopi, hentes
u’et i utopi fra den græske forstavelse ou
(ikke) såvel som eu (god). Og de fleste
beskrevne utopier, vi kender til, fremstiller da også et godt ikke-sted, der tænkes som værende det mest fuldkomment
menneskelige samfund, der bedst sikrer
menneskets vel færden (selv om de for
en nærmere betragtning nu også rummer
en række dystopiske tendenser). Thomas
More står ganske vist fadder til utopiens
navngivning, men såvel før som efter
ham kan vi finde vidnesbyrd om udpenslede utopier. I flæng kan der nævnes
eksempler herpå som Platons Staten,
stoikernes forskellige opfattelser af den
ideelle verdensstat, Augustins Gudsstaten, Bacons Nova Atlantis, Campanellas
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Solstaten, Fouriers storkollektive harmonisamfund osv. Sundhed indgår i øvrigt
som et tema i flere af disse utopier.
Ordet dystopi anvendes efter sigende
første gang i en tale af John Stuart Mill i
det engelske underhus i 1868. Hvor ovennævnte utopier er nært knyttet til filosofi, da kender vi dog mestendels egentlige dystopier fra litteraturens verden.
George Orwells 1984 og Aldous Huxleys
Fagre nye verden er formodentlig blandt
de bedst kendte eksempler. I modsætning til utopien udmaler dystopien det
værst tænkelige samfund. Dystopien
afbilder med andre ord indbegrebet af
ilde færden. Heller ikke inden for dystopigenren er sundhedens tema gået ram
forbi. I Juli Zehs dystopiske roman Corpus Delicti fra 2009 er sundheden endog
selve omdrejningspunktet: Staten, der vil
borgerne det bedste, har her gjort sundhed til den højeste borgerpligt og det
ypperste ideal for det rette menneske og
samfund og skyr ingen midler i bestræbelserne på at optimere befolkningens
helbred.
Det er imidlertid ikke sigtet her at begå
hverken en utopiens eller dystopiens
historie. Min interesse angår ikke dystopier (eller utopier) som sådan, men dystopiske tendenser, der – hvis de ikke kritiseres, ydes modstand og får frit løb
– muligvis kunne true menneskets gode
færden. Eftersom det dystopiske dels
vender det utopiske på hovedet og/eller
fremdrager det utopiskes skyggesider,
dels er relativt uudfoldet teoretisk set,
kan det til en begyndelse være relevant
at sammenholde det dystopiske med det
utopiske.
På tværs af forskelle er der i det utopiske
og det dystopiske en kritik af det eksiste-

rende orienteret mod dét, der endnu ikke
er. Blandt filosoffer skiller især én sig ud,
når det gælder beskæftigelsen med det
endnu-ikke. Den tyske filosof Ernst Bloch
er uden tvivl den tænker, der har brugt
flest kræfter herpå. Han udvikler endog
en decideret endnu-ikke-filosofi. Mest
kendt er han for hovedværket Das Prinzip
Hoffnung. Håbet og dets rettethed mod
det, der endnu ikke er, lader sig netop
fatte som en utopisk kraft. Om end hans
filosofi fik en vis udbredelse herhjemme i
forbindelse med studenteroprøret og op
gennem halvfjerdserne, så er det næppe
for meget sagt, at Blochs tænkning ikke
øver den store indflydelse på dansk
grund i dag. Det er en skam, for den er på
mange måder relevant som inspiration til
kritik af en række tendenser, der aktuelt
truer mennesket gode færden i verden.
I en forelæsning fra 1965 med titlen Antizipierte Realität – wie geschieht und was
leistet utopisches Denken omtaler Bloch
en form for tendensforskning, der vedrører, det han kalder, den radikalt gennemtænkte teleologi (Bloch 1980: 104). Forelæsningen er en god indgang til Blochs
filosofi. I Blochs historiefilosofi opereres der med en åbenstående teleologi.
Verden og de til enhver tid givne historiske, sociale, kulturelle mulighedsbetingelser rummer tendenser, der peger i flere
ikke på forhånd fastlagte retninger. Ontologisk betragtet er verden, som Bloch
flere steder skriver, en Tendens-LatensVerden – det store dynamei on. Her er
der meget, som endnu ikke er (men kan
blive). I Blochs teleologi og filosofi i det
hele taget er der intet udpenslet mål,
ingen deterministisk drivfjeder, men en
verden hvis muligheder kan udfoldes i et
materialistisk-dialektisk sammenspil af
omstændigheder, tilfældigheder og menneskenes håb, viden, handlen, mod og

vilje. Som sådan besidder verden et overskud af tendentielle muligheder, hvor et
hav af dem forbliver latente.
Det er især disse tendentielle muligheder, som den blochske version af tendensforskning fokuserer på. Tendensforskning drejer sig her om anticiperet
realitet, der beskrives som et ”bredt
felt, der måske ikke kun har brug for et
blik fra det igangværende ind i fremtiden, men også et vanskeligere fra fremtiden ind i det igangværende og i det
forgangne, der må forstås på ny, i den
forstand, at der ikke kun gives forgangenhed, men fremtid i det forgangne,
hvilket er et virkeligt reelt paradoks”
(Bloch 1980: 101). Blochs interesse gælder her især de uudfoldede muligheder,
som ikke er blevet virkeliggjorte på grund
af betingelsernes manglende modenhed,
men som der i det aktuelt frembrydende
kan spores tendenser på. Det gælder ikke
mindst de i historien endnu ikke udfoldede etiske og politiske idéer, ønsker,
håb, der ifølge Bloch kunne have medført
højere grad af lykke, menneskeværdighed, solidaritet, frigørelse osv. Sådanne
uudfoldede muligheder må ifølge Bloch
gentænkes og arves i et håbefuldt forsøg
på at skabe en bedre verden.
Bloch har dog ikke endegyldige svar på,
hvad en sådan bedre verden, det gode
menneske og så videre er. Han skriver
ikke utopier og afstår i al overvejende
grad fra at give håbet om det bedre et
konkret indhold. Håbet er med andre ord
ubestemt hos Bloch; det er ikke rettet
mod et konkret hvad, men mod et endnu
ubestemt noget. Og skal der endelig
tales om et hvad, så har han snarere et
ikke-svar: ”selv om vi endnu ikke ved,
hvad mennesket er – og her kommer jeg
alligevel ind på moral og på politik og på

63

ARTIKEL

den rette vej –, har vi den forfatning, at vi
præcis ved, hvad der ikke er et menneske. Vi ved ikke, hvad det humane er, vi
ved ikke, hvad det afdækkede ansigt på
alle mulige måder vil vise os, når det er
frembragt, er udført i historiens eksperiment. Vi ved dog temmelig præcist, hvad
det ikke er. Vi ved, at Nero og Hitler ikke
er mennesker, om end vi ikke ved, hvad
det utopiske menneske er. Så meget har
vi som lys for vores fødder, at det negative, tøjlerne, utilfredsheden, ubehaget,
ikke er det rette, som allerede foresvæver os i ideologier, ret og moral” (Bloch
1980: 98).
I tråd hermed og i min optik er en kritik
af det utvetydigt dystopiske heller ikke
særlig interessant. Man behøver ikke
noget forstørrelsesglas for at observere
det dystopiske i åbenlyst vederstyggelige, inhumane ideologier, regimer m.v.
Men de dystopiske tendenser i dét, der
med største selvfølgelighed tages for at
være noget, der er til gavn for menneskets gode færd i verden, lader sig lettere
skjule. Hvis man vil begribe det dystopiske, der gærer i dét, der omgærdes af tilsyneladende velmenende intentioner og
forsøg på at foregribe menneskets fremtidige vel færden, men potentielt forgriber sig herpå og kan medføre en ilde
færden, må man have forstørrelsesglasset frem. Man må undersøge, hvad der
åbner sig i revner, sprækker og på overfladen små og uskyldige detaljer. Samtidig må man være sig bevidst, at djævelen i detaljen til tider ikke kan findes
i den enkelte detalje, men ofte i mængden og sammensætningen heraf, hvorfor man også må træde et skridt eller to
tilbage og komme på afstand for at se
omfanget. Man må altså trænge godt og
grundigt ind i dets inderste væsen, men
samtidig komme på afstand for at kunne

iagttage og tage sig i agt for dets potentielle uvæsen. Og så må man lave nogle
vilde koblinger på kryds og tværs af det
forgangne, det igangværende og det
endnu-ikke-værende. Dette gælder i høj
grad også, når det kommer til den diætetiske fornuft og dens iboende foregribelsesprincip.
Der er selvsagt meget mere at sige om
det at bedrive dystopisk tendenskritik,
end det lader sig gøre inden for rammerne af denne artikel. Ovenstående
skulle gerne give et billede af fremgangsmåden og den teoretiske inspiration og
må som sådan række for nu.
Den diætetiske fornufts væsen
og potentielle uvæsen
– nu og da og i en mulig fremtid
For den, der vil besinde sig på potentielle
skyggesider, når det gælder den sunde
levemådes foregribende regimentering,
kan det være en god idé at sætte tempoet ned, trække ind til siden, spole tiden
tilbage og kigge på spor af det igangværende og en mulig fremtid i det forgangne. Ellers risikerer man at blive rendt
over ende af tidens ilsindige til-, op- og
overbud af mennesker og tingester, der
med fokus på livsstilsændringer og løfter om en snarlig genfødsel som sund fra
inderst til yderst suser af sted i det og
de angiveligt sundes tilsyneladende altid
solbeskinnede overhalingsbane. Tesen er
her, at der i den diætetiske fornuft såvel
før som nu kan spores tendenser, der,
hvis ikke vi forholder os kritiske hertil,
kan afspore den gode færd.
Det er vanskeligt at sige, hvornår forestillinger om, at man gennem foregribende
indgreb i levemåden kan forhindre et
dårligt helbred eller begunstige et godt
helbred, opstår. De første skriftlige vid-

nesbyrd herom finder vi imidlertid i den
antikke græske læge- og livskunst i det
femte århundrede f.Kr. Ifølge klassicisten
og medicinhistorikeren Ludwig Edelstein
er det på dette tidspunkt, man ”for første
gang stiller spørgsmålet: Hvordan skal
en sund mand leve, hvis han skal forblive
sund?” (Edelstein 1967: 303). Den antikke
lægekunst har allerede erfaringer med at
anvende forskellige lægemidler og kirurgiske indgreb i bestræbelserne på at helbrede patienter, men på dette tidspunkt
synes fokus at rette sig mod levemåden.
Som bl.a. en række hippokratiske skrifter bevidner, gøres levemåden til genstand for forsøg på at helbrede, men i høj
grad også på forebyggende at forhindre
sygdomme og bevarende at begunstige
sundheden. Som Edelstein skriver, synes
rationalet at være, at hvis man anerkender, at ”en syg mand kan blive rask ved at
følge en ret måde at leve på, så må man
slutte sig til, at en sund mand kan blive
syg, hvis han følger en forkert måde, for
kroppens tilstand er åbenlyst betinget af
en mands levemåde. Han, der vil forblive
sund, må derfor vide, hvordan man lever
på den rette måde” (Edelstein 1967: 303).
Dette begreb om sundhed holder, som
Edelstein også bemærker, ved gennem
hele antikken. Og selvom en lang række
epistemologiske, naturfilosofiske og
-videnskabelige, fysiologiske, lægevidenskabelige opfattelser og modeller osv.
har ændret sig gevaldigt siden, synes det
foregribende fokus på den på én gang
sunde og rette levemåde fortsat at trives
i bedste velgående.
Den sunde levemåde er diætetikkens
gebet. Ordet diæt bringer den dag i dag
mestendels tankerne i retning af en særlig tilrettelagt ernæringsplan, af sundheds- og sygekost eller måske endog
de vederlag, man får til at dække sine
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På tværs af forskelle er der i det utopiske og
det dystopiske en kritik af det eksisterende
orienteret mod dét, der endnu ikke er.

næringsmæssige fornødenheder i forbindelse med tjenesterejser. I sin snævre
betydning refererer diæt (diaita) da også
oprindeligt til mad og drikke, men diætens etymologi og den antikke brug af
ordet afslører en langt bredere betydning, der netop omhandler den på én
gang sunde og moralsk rette levemåde.
Og denne brede betydning af diæt ser vi
bl.a. udfoldet i adskillige af de ungefær
60 tekster, der – uanset om de er skrevet af Hippokrates (460 – ca. 375-351
f.Kr.) eller ej – går under betegnelsen Corpus Hippocraticum. Og vi ser det udfoldet i lægefilosoffen Galens (ca. 129 – ca.
200) omfattende værk og senere igen
også hos lægefilosoffen Avicenna (980
– 1037), der er den helt store arabiske
autoritet på området. Diætetikkens fokus
rettes hos såvel Hippokrates, Galen og
Avicenna mod en række ting vedrørende
levemåden, hvilke alt efter deres brug
kan skade eller gavne helbredet. Disse
diætetiske ting – eller livsstilsfaktorer
som vi ville kalde dem i dag – kan anvendes både terapeutisk og profylaktisk,
hvilket gør diætetikken til både en lægeog livskunst og hermed til den mest cen-

trale kunst blandt oldtidens tredeling af
lægekunsten i hhv. kirurgi, farmaceutik
og diætetik.
Allerede i Corpus Hippocraticum og
nærmere bestemt i sjette bog af Epidemier finder vi en liste over ting, som
den, der vil leve sundt, må hellige særlig opmærksomhed: ”Anstrengelse, mad,
drikke, søvn, elskov, i rette mål” (Hippokrates 1994: 248 & 249). Senere i samme
værk findes en lignende liste, der også
kan siges at være den diætetiske fornufts værk: »Og vanen, ting fra hvilke vi
er sunde: i diæt, overdækning, anstrengelse, søvn, elskov, mental aktivitet« (Hippokrates 1994: 270 & 271). Den diætetiske
fornuft danner med tiden en ret fasttømret liste over sådanne faktorer. Der hersker tvivl om såvel selve listens ophav
som dens betegnelse (Agerholm 2013),
men den tilskrives ofte Galen. Og sikkert
er det i hvert fald, at vi i Galens Lægekunsten (Techne iatrike) finder en opremsning af årsager, der tænkes at forvolde
enten sygdom eller sundhed alt efter den
rette regulering heraf gennem levemåden (Galen 1997: 374). Listen bliver kendt

som sex res non naturales eller de seks
ikke-naturlige ting, som den direkte oversættelse ville være. Denne diætetiske
kanon omfatter 1) den omgivne luft, 2)
mad og drikke, 3) bevægelse og hvile, 4)
søvn og vågenhed, 5) retention og ekskretion (dvs. alle de substanser der defilerer rundt, fastholdes og ud- og afsondres
i og fra legemet – også kaldet sekreter og
ekskreter) og 6) sjælens affekter.
Disse seks ikke-naturlige ting må forstås
i relation til antikkens begreb om sundhed
og sygdom og den humorallære (af lat.
h mor/ mor, væske) og temperamentslære, som helbredet tænkes indenfor.
Sundhed fattes her som en naturlig tilstand, hvorimod sygdom er en unaturlig
tilstand. I sundhed er de fire kardinalvæsker (blod, gul galde, sort galde og flegma)
veltempererede, hvilket vil sige, at de
indgår i en god blanding (gr. eúkr sia)
i overensstemmelse med naturen (kata
fysin). Er blandingen af kardinalvæskerne
dårlig (gr. dyskr sia), kan man blive syg,
hvilket er i modsætning til naturen (para
fysin). De ikke-naturlige ting er ou kata
fysin ou para fysin, hvilket vil sige, at de
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hverken er i overensstemmelse med eller
i modsætning til naturen; de er kort og
godt ikke-naturlige (gr. ou fysis). Ifølge
denne tænkning kan de ikke-naturlige
ting alt efter deres brug føre til sundhed
eller sygdom; og det er netop den rette
brug gennem regimenteringen af levemåden, der er den diætetiske fornufts fokus.
Som sådan er disse diætetiske ting principielt set ikke stort anderledes end dét,
der i vor tid kaldes livsstilfaktorer. Og det
er netop med henvisning til regimenteringen af sådanne diætetiske ting, at Galen
i sin Sundhedslære (Ygienon logos) skriver, at et dårligt helbred er ”muligt at
afværge for den forudtænkende [dynatòn
fyláksasthai promethoúmenon]” (Galen
1951: 7), hvormed han eksplicit og intimt
sammenkobler den diætetiske fornuft og
forebyggelsen (profylaksis). Den forudtænkende må – den diætetiske fornuft til
følge – konstant og med et foregribende
sigte overvåge og styre sin adfærd i forhold til disse faktorer, hvis han vil forblive
sund og på dette punkt sikre sin fremtidige gode færd.
Den foregribende regimentering af levemåden med fokus på sådanne diætetiske
ting kan umiddelbart forekomme uskyldig. Der er vel intet odiøst i at tænke
fremad og drage omsorg for helbredet?
Sundhed er jo et gode, ikke? Et par forhold skal dog her drages frem. Og nu
nærmer vi os de indledningsvist nævnte
dystopiske tendenser. Den veltempererede, eukratiske, harmoniske og naturlige tilstand er et (utopisk) ideal for såvel
legemets som sjælens sundhed. Den
perfekte harmoni ville være god, men
findes ikke hos noget væsen. Mennesket har dog denne tænkning til følge
det bedst balancerede temperament/
blanding blandt alle jordiske væsener.
Men blandt mennesker er der forskelle.

Jo tættere et menneske er på det perfekte ækvilibrium, desto mere menneskeligt er mennesket. Jo længere væk fra
ækvilibrium, desto mindre menneskelig er mennesket. Legeme og sjæl tænkes her meget intimt forbundet og rettet mod idealet om kalokagathia (af
kalos, smuk/skøn og agathos, god/dygtig). Kalokagathia er et æstetisk-etisk
ideal. Et ideal om skøngodhed hvor tanken er, at et harmonisk legeme afspejler en harmonisk sjæl og vice versa. Og
dette netop ikke blot i helbredsmæssig henseende, men også moralsk. Det
er dette ideal, vi senere genkender i den
romerske digter Juvenals fyndord ”mens
sana in corpore sano” (Juvenal 1928: 218219). Bagsiden af denne sundhedens og
moralens medalje må tanken til følge dog
også være, at det dyskratiske, uharmoniske, unaturlige legeme er lig den ditto
sjæl og vice versa. Og eftersom den rette
regimentering af levemåden skal tjene
til at opretholde helbredsmæssig harmoni, kan afvigelser herfra principielt set
også anskues som udtryk for et brist i
den moralske karakter. Det syge og/eller
usunde menneske er principielt set ikke
blot det sunde menneske helbredsmæssigt dårligere stillet, men også moralsk
underlegent. Denne kvalitative forskel
mellem mennesker gælder tænkningen
til følge i øvrigt ikke blot de syge, men
også mellem forskellige mennesketyper,
køn, aldersgrupper, erhverv, befolkningsgrupper, folkeslag m.v. (en grundtanke
der i øvrigt sidenhen perverteres i eugenikken/racehygiejnen). En lang række
faktorer mellem makro- og mikrokosmos
virker tanken til følge ind på menneskets
grundlæggende humorale, temperamentsmæssige, mere eller mindre eueller dyskratiske konstitution. Og hermed nærmer vi os også den anden af de
to dystopiske tendenser, som jeg indled-

ningsvist lovede at komme omkring, hvilken nu kan benævnes den diætetiske fornufts detaljeringsgrad og omfang.
Et menneskes grundlæggende helbredsmæssige og hermed også tanken til
følge moralske konstitution og den i forhold hertil rette regimentering af levemåden gennem de seks ikke-naturlige
ting må ses i forhold til alle ydre og indre
påvirkninger. Et menneske fødes med et
i udgangspunktet bestemt og individuelt
temperament (dvs. blanding), der beror
på den legemlige og sjælelige sammensætning af fire grundlæggende elementer (luft, ild, jord og vand) og den heraf
afledte blanding af såkaldte primærkvaliteter (kold, varm, tør og våd), hvilket giver
en i afsættet tendentiel sammensætning
af kardinalvæskerne blod, gul galde, sort
galde og flegma, der så at sige udgør de
grundlæggende mulighedsbetingelser,
inden for hvilke regimentering af de seks
ikke-naturlige ting må udfoldes. Denne
grundlæggende konstitution er dels et
resultat af forældrenes temperament i
undfangelsesøjeblikket og barnets udvikling og påvirkning i moderens mave. Fra
fødslen – ja vel egentlig fra undfangelsesøjeblikket – og resten af livet påvirkes
mennesket bestandigt af de seks ikkenaturlige ting.
Nøglen til at forstå, hvorledes det foregår, er fordøjelsen. Den diætetiske fornuft kan her fattes som en fordøjelsesfilosofi, hvor alt fra makro- til
mikrokosmos virker ind på mennesket.
Gennem en række fordøjelsesprocesser
omdannes mad og drikke – der indeholder bestemte sammensætninger af universets/naturens grundlæggende byggesten (de grundlæggende elementer og
deres sammensætning af primærkvaliteterne) – under indflydelse af de øvrige
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ikke-naturlige ting til de forskellige kardinalvæsker. Og det er netop kardinalvæskerne, der tænkningen til følge styrer
alt, hvad der foregår i legeme og sjæl. Det
betyder, at det bliver afgørende, hvad
man indtager af mad og drikke, men også
at dyrkningens, produktionens, transportens, tilberedningens, mængdens, kvalitetens, tidspunktets, rækkefølgens hvad,
hvordan, hvornår, hvor m.fl. øver indflydelse. Det betyder, at alt fra et menneskes bys og bopæls placering i forhold til
himmellegemer, verdenshjørner, klima,
miljø, vinde, have, floder, åer, bække,
moser og så videre virker ind på mad og
drikke, men også direkte på fordøjelsen.
Det er i parentes bemærket vist nok det,
man i dag forsøger at indramme ved at
foretage livscyklusanalyser for forskellige fødevarer. At måden, mængden, tidspunkter osv. for søvn og vågenhed og for
bevægelse og hvile virker ind på fordøjelsen. At måden, mængden og tidspunkter for, hvordan og hvorledes næringsstoffer omsættes til forskellige sekreter,
der flyder rundt i kroppen og fastholdes og/eller afsondres videre til andre
dele og slutteligt udsondres som ekskrementer, er af afgørende betydning. Og
at alt dette grundet den tætte sammenhæng mellem legeme og sjæl også påvirkes af sjælelivets – de sjælelige affekters
– beskaffenhed, hvor fx vrede, glæde,
jalousi, sjælero osv. på forskellig vis øver
indflydelse på fordøjelsen (der igen øver
indflydelse på sjælens affekter).

rer sig, lever for sig selv og ikke delagtiggør sig i det sociale, kulturelle, moralske
og politiske liv. Og det ville i bund og
grund være en sådan levemåde, den diætetiske fornuft ville føre til, hvis man
skulle følge den til punkt og prikke.

En person, der skulle ønske at efterleve
alle de mange forskrifter, som den diætetiske fornuft på denne baggrund udgyder, ville blive syg i sjælen og/eller enten
skulle være eller ende med at blive en
idiot i den oprindelige betydning heraf.
En blandt flere betydninger af det græske ord idiotes er et menneske, der isole-

I ovenstående åbner der sig tillige en
finurlig modstilling mellem tendensen til
at sammensmelte sundhed og moral og
den tendentielt idiotiske levemåde, som
den diætetiske fornufts ideal for levemåden i sin værst tænkelige udformning
ville kunne føre til. Det i legeme og sjæl
sunde og moralsk retskafne menneske er

Der findes ifølge den diætetiske fornuft altså stort set intet, der tænkes
ikke at kunne øve indflydelse på menneskets legemlige og sjælelige sundhed og moralske beskaffenhed, der i sig
selv netop også indtræder i en kuriøs
vekselvirkning. Dette i og med at mennesket (som det sig senere hedder hos
Feuerbach) er, hvad det spiser, men på
den anden side set også spiser dét, det
er og bliver til gennem dets valg af levemåde, der beror på dets grundlæggende
moralske karakter. Og moralen foreskriver her (med inspiration fra aristotelisk etik) mådehold. Ikke desto mindre
er den diætetiske fornuft helt og aldeles umådeholden i detaljeringsgraden
og omfanget af dens forskrifter for den
sunde og moralsk rette levemåde. Hvis
man med andre ord trænger igennem
den diætetiske fornufts revner, sprækker og på overfladen uskyldige deltaljer
og iagttager dens inderste væsen og det
omfang og den grad af detaljering, som
her åbner sig, buldrer og brager der et
potentielt uvæsen, som man må tage sig
i agt for. Der findes, som den franske filosofi Michel Onfray skriver, ingen uskyldig
diætetik (Onfray 1989: 38).

kalokagathia-idealet og det græske dannelsesbegreb paidaia, der sigter herimod, til følge et socialt, kulturelt, moralsk
og politisk engageret menneske. Men en
levemåde udelukkende efter den diætetiske fornufts forskrifter udelukker dette,
selv om det netop ligger i begrebet om
diaita, der er omdrejningspunktet for den
diætetiske fornuft.
Men hvad har nu alt dette med vor tids
foregribende regimentering af den
sunde levemåde at gøre? Er der nutid
og fremtid i disse dystopiske tendenser
i den antikke diætetiske fordøjelsesfilosofi? Der er fra da til nu forskelle i hele
det tanke-system og de videnskabelige
begrundelser for, hvorfor disse faktorer/årsager er af betydning for helbredet,
men vor tids såkaldte livstilsfaktorer minder til forveksling herom. En afgørende
artikel er her Belloc og Breslows fra 1972,
hvor der redegøres for livsstilsfaktorer
som timer brugt på ”søvn, regelmæssighed i måltider, fysisk aktivitet, rygning
og druk” (Belloc & Breslow 1972: 409). I
parentes bemærket: om det er tilfældigt
eller ej, så er det i hvert fald et faktum,
at fokus på de seks ikke-naturlige ting
(gen-)opstår i snævre medicinhistoriske
kredse med en serie artikler på omtrent
samme tid, som et sociologisk inspireret
sundhedsfagligt fokus på disse såkaldte
livsstilsfaktorer opstår (se fx Rather 1968,
Jarcho 1970, Niebyl 1971). Siden 1970’erne
har termen ’sund livsstil’ bredt sig som
en steppebrand inden for det sundhedsfaglige felt, hvor den, som Abel, Cockerham og Niemann udtrykker det, er blevet
en mestendels ureflekteret ’en vogue etikette’, der desværre ofte bliver ”misbrugt
enten som en tom frase anvendt til at
sælge forskningsfeltet gamle ideer under
en ny overskrift eller som en ruskomsnusk-kategori for stort set alt, der på en
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Tesen er her, at der i den diætetiske fornuft
såvel før som nu kan spores tendenser, der,
hvis ikke vi forholder os kritiske hertil, kan
afspore den gode færd.

eller anden måde har med social adfærd
og sundhed at gøre” (Abel, Cockerham &
Niemann 2000: 54).
Det er stort set samme faktorer, der i den
brede danske offentlighed siden bliver
kendt som de såkaldte KRAM-faktorer.
Og den siddende danske regerings forebyggelsestænkning, sådan som den
kommer til udtryk i Sundere liv for alle
– Nationale mål for danskernes sundhed de næste ti år, fokuserer forebyggelsen på en række områder, der i det
store og hele ikke adskiller sig væsentligt
fra essensen i de hippokratiske lister og
datidens ikke-naturlige ting. Indsatsområderne beskrives her i en række såkaldte
forebyggelsespakker, der omhandler,
”alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak, seksuel sundhed, indeklima i
skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse, overvægt og stoffer” (Regeringen 2014: 4). Og det er nu heller ikke,
fordi det skorter på de større rammer,
som dette tænkes ind: ”Borgerens sundhed og trivsel er et fælles anliggende for
den enkelte, familie og netværk, lokal-

samfundet, kommuner, regioner og stat.
Den enkelte borger har ansvar for eget
liv og for de valg og handlinger, som skaber sundhed og trivsel. Mens staten sætter de overordnede rammer for sundheden, har kommunerne ansvar for at sikre
sunde rammer og tilbud i lokalområdet,
der fremmer sundhed og forebygger sygdom” (Sundhedsstyrelsen, 2012: 7). Og
hvad med den med koblinger mellem
moral og sundhed: ”Vi skal gøre en fælles indsats for at skabe sunde rammer
og understøtte de mennesker, der ønsker
en sund eller sundere livsstil. Det betyder også, at den enkelte har et ansvar for
at have opmærksomhed på eget helbred”
(Regeringen, 2014: 4). Hvad er det for et
ansvar, der tales om her og i foregående
citat? Et udelukkende sundhedsmæssigt? Og findes der noget sådant som et
udelukkende sundhedsmæssigt ansvar?
Er ansvar ikke altid et moralsk ansvar?
Bliver vi (du og jeg og vi to) allerede, og
vil vi endnu mere i fremtidens formodentligt afmonterede velfærdsamfund,
på visse områder blive, holdt økonomisk
ansvarlige for brister i vor livsstil? Og kan

vi holdes økonomiske ansvarlige herfor,
hvis det netop ikke er fordi, vi samtidigt
klandres moralsk? Fordi vi har fejlet i at
efterleve, hvad man tanken til følge tænker, er måden, hvorpå det (moralsk) rette
liv skal leves? Fører vor tids fordringer til
den sunde levemåde til idioti (social isolation, aftagende social, kulturel, politisk
delagtiggørelse, tiltagende egocentrisk
dyrkelse af den sunde livsstil osv.), eller
begunstiger og giver vor tids tiltagende
individualiserede livsstil plads til dyrkelse
af sundheden?
Ovenstående peger på to potentielt
dystopiske tendenser, der så at sige
trækker i hver deres retning og potentielt
bringer den enkeltes rette foregribende
regimentering af den sunde levemåde i
en ambivalent situation rettet mod uopnåelige idealer. Den ene drejer sig om
en potentiel udvidelse af det personlige moralske ansvar; den anden om en
potentiel indsnævring af sociabilitet.
Den diætetiske fornuft og herunder også
vor tids forestillinger om sund livsstil kan
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ikke adskilles fra et princip om personligt ansvar. Hvis ens levemåde anskues
som en kausal faktor for både godt og
dårligt helbred, kan man betragtes som
værende enten moralsk beundrings- eller
dadelværdig. Og desto stærkere denne
kausalitet mellem levemåden/livsstilen
og sundheden postuleres og betones,
desto mere kan man holdes personligt
ansvarlig for sin helbredstilstand. Dette
er åbenlyst for såvel diaita- som sund
livsstilbegrebet. Inden for rammerne af
humorallæren og kategorierne de naturlige, unaturlige og ikke-naturlige og det
antikke liv kan en person i al overvejende
grad blot holdes ansvarlig for sit eget liv
og helbred – og indrømmet også i nogen
grad for sin families og husholdningens
(gr. oikos). I dag holdes man gennem
forestillingen om sund livsstil ikke blot
ansvarlig for sit eget liv og helbred. ”Husholdningen” er udvidet, og den diætetiske fornuft – i samspil med den økonomiske (gr. oikonomikos) fornuft – tilsiger
os, at man tillige kan holdes ansvarlig for
øgede offentlige sundhedsudgifter, hvis
man ikke lever på den rette måde. Gennem sin måde at leve livet på, kan man
fornuften til følge potentielt blive en økonomisk byrde for folk uden for sin egen
husholdning – folk der er fremmede og
ansigtsløse for én selv. Ifølge den aktuelt herskende diætetiske fornuft skal
man medtænke den offentlige økonomis sundhed (dens balance og harmoni) i
regimentering af sin personlige sundhed.
Ansvaret stopper dog ikke på det nationale niveau, det er blevet globalt. Gennem sit forbrug af mad, drikke og andre
“ikke-naturlige” ting, der indgår i opretholdelsen af en moderne livsstil så som
elektricitet, brændstof og andre ressourcer, holdes man ansvarlig ikke blot for
sit eget helbred, men også for klodens
aktuelle og fremtidige sundhedsstilstand

(dens balance og harmoni). Køer prutter
og udleder gasser, og en alt for stor bøf
på grillen bidrager til et evigt stigende
kultveilteniveau i atmosfæren og nedsmeltning af polernes iskapper. Et etisk
problem forbundet med en sådan tilsyneladende evindelig udvidelse af det
personlig ansvar i forbindelse med den
sunde levemåde er, at det bliver umuligt
at leve på en ikke dadelværdig måde.
Ydermere og som forbindelsesled til
næste pointe, hvis man i forbindelse med
den sunde og rette regimentering af hver
en lille detalje ved sin levemåde skal tage
alle potentielle ikke blot personlige, men
også nationale og globale konsekvenser i
betragtning, så risikerer man formodentlig en nedsmeltning af sit mentale helbred.
En for kraftig betoning af sund livsstil
og et overdrevent foregribende diætetisk fokus på alle den sunde levemådes
hvad, hvordan, hvornår, hvor og hvorfor
kan måske også føre til et kollaps eller
i al fald en indsnævring af ens sociabilitet. Også denne dystopiske tendens
ligger latent i forestillinger knyttet til
såvel diaita som sund livsstil. Ifølge den
antikke diætetiske fornuft må et menneske, der skulle ønske at leve i perfekt
overensstemmelse med den rette regimentering af levemåden, være på vagt
24 timer, alle ugens syv dage, hele året
rundt, hele livet. Et sådant menneske
ville blive en idiot i den tidligere omtalte
betydning af et menneske, der har trukket sig fra det sociale og politiske liv. For
en borger i den græske polis, hvor politisk
og socialt engagement var højt værdsat,
og samfundet var småt og overskueligt
sammenlignet med moderne samfund,
var dette naturligvis problematisk. Idioten synes imidlertid at trives ganske godt

i moderne samfund; og man kunne argumentere for, at sådanne karakteristika
ved det moderne som individualisme og
dens degenerering til egocentrisme ligefrem understøtter udviklingen af en idiotisk personlighed. Pointen er her, at der
set fra dette synspunkt synes at være
mindre konflikt mellem et overdrevent
fokus på sund livsstil og de sociale krav,
der stilles til individer i dag, end det var
tilfældet i en græske polis. Dertil at det
moderne liv måske endog fostrer en egocentrisk dyrkelse af den sunde krop og
livsstil. Men hvordan ville det tage sig ud
med ansvaret for ikke blot ens personlige
sundhed, men også nationens og klodens, hvis alle på egocentrisk vis dyrkede
den sunde levemåde?
I forhold til begge tendenser og såvel
fortid, nutid som fremtid skal man dog
næppe glemme at tage sig i agt for, at
faren for en tyrannisk forarmelse af livet
lurer, hvis sundhed absolutiseres, som
Wolfgang Sünkel påminder os (Sünkel
i Ritter 1972: 231). Elementer fra både
Orwells og Huxleys dystopier har siden
vist sig umulige at vaccinere mod, men
synes på visse områder at være blevet
virkeliggjorte. Skulle man ønske sig et
vaccinerende skræmmebillede af en
samfundsmæssig absolutisering af sundheden og detaljeret og omfangsrig regimentering af den sunde og rette levemåde kan tidligere omtalte dystopiske
roman af Juli Zeh anbefales som dunkel
natbordslekture.

w
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Sundhedscenteret
– en ramme til fremme af sundhed?
Sundhedspolitik fylder godt på den kommunale dagsorden. Her skal sundhedsindsatser prioriteres og praktiseres både
som målrettede indsatser overfor de allerede sygdomsramte og overfor de endnu
raske borgere, som man fra politisk hold
vurderer kan drage fordel af en sundhedsfremmende indsats (Pedersen & Petersen 2014: 276). Sundhedsloven adresserer kommunernes sundhedsfremmende
og sygdomsforebyggende ansvar overfor borgerne (Sundhedsloven 2010), og
sundhedsstyrelsen udstikker retningslinjerne for, hvad staten mener med
sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsstyrelsen definerer således forebyggelse som: ”Sundhedsrelateret aktivitet,
der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer
folkesundheden” og sundhedsfremme
som: ”sundhedsrelateret aktivitet, der

søger at fremme den enkeltes sundhed
og folkesundheden ved at skabe rammer
og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og
handlekompetence” (Sundhedsstyrelsen:
27). Som det fremgår af de to definitioner, er der et bredt skøn til stede, når
kommunerne skal ’oversætte’ sundhedsstyrelsen og sundhedslovens intentioner
og formål med sundhedsfremme og forebyggelse til borgerindsatser.
Kommunerne har heller ikke overraskende valgt forskellige veje i organisering, bemanding og i implementering
af sundhedsfremmende indsatser (Due,
Waldorff, Aarestrup, Curtis 2008: 13;
Aarestrup, Due & Kamper-Jørgensen
2007: 1). I tabel 1 ses det, hvor mange
kommuner i de fem regioner der har valgt
at organisere sundhedscentre, og hvor
mange der enten har planer om at etablere et sundhedscenter eller ikke har et
sundhedscenter i efteråret 2013.

71

ARTIKEL

Tabel 1: Sundhedscentre i danske regioner
Sundhedscenter

Ingen sundhedscenter

Sundhedscenter på vej

Nord

7 (3)

4

0

Midt

12 (5)

5

2

Syd

10 (4)

12

1

Hovedstaden

11 (3)

18

0

Sjælland

8 (4)

7

1

Total

48 (19)

46

4

Celleindhold: Danmarks 98 kommuner. Tal i parentes angiver antal observerede sundhedscentre

I efteråret 2013 har hver anden dansk
kommune således etableret et sundhedscenter som en ramme til at fremme
sundhed og forebygge sygdom blandt
borgerne. De resterende kommuner har
valgt at bruge enten eksisterende strukturer og organisationer så som plejehjem
og lægeklinikker eller mobile løsninger
som bl.a. sundhedsbusser til at varetage
de kommunale sundhedsfremmende og
forebyggende opgaver.
Der er imidlertid også stor variation på,
hvordan kommunerne med sundhedscentre forstår centrenes primære opgaver, hvordan sammensætningen af sundhedsprofessionelle ser ud, hvordan
organiseringsformen er og dermed også
på den gruppe af borgere, der enten henvises af egen læge, fra hospitalsregi, eller
som kommer i sundhedscenteret på eget
initiativ.
Artiklen undersøger 19 ud af de eksisterende 48 sundhedscentre i forhold til,
hvordan de har valgt at indrette og strukturere de fysiske rammer for sundhedsfremmende og forebyggende borgerindsatser (se tabel 1). Artiklens konklusioner

baserer sig på feltanalyse af sundhedscentrenes organisering og på de forskelle
og ligheder, som blev observeret ude på
sundhedscentrene, og som også udgør
analysens primære datagrundlag.
Teoretisk ramme
Tidligere studier af sundhedscentre har
interesseret sig for at kortlægge, hvilke
politiske, administrative eller tekniske
omstændigheder der forhindrer at sundhedsindsatser føres ud i livet (Lannerström et al.: 2013; Bello et al.: 2013; Ralph
et al.: 2013). Derudover har tidligere studier fokuseret på effekten af specifikke
tiltag eller administrative systemer for
borgernes sundhedstilstand (LebrundHarris: 2013; Olayiwola et al.: 2013). Nogle
studier peger endda på, at sundhedscentre under særlige betingelser kan danne
rammen om essentielle fællesskabsprocesser i lokalsamfundet, hvis sammenhæng med sundhedsfremmende eller
forebyggende effekter dog ikke etableres (Clauss-Ehlers: 2003; Friedman et al.:
2004; Haines et al.: 2007: Scotta & Shankerc: 2010). Vi ved imidlertid fra sociologiske studier (Hall & Lamont 2013), at der
er en positiv sammenhæng mellem sund-

hed og fællesskab, hvorfor det er interessant at undersøge, under hvilke betingelser borgeren møder den kommunale
indsats i sundhedscenteret.
Vi har en forventning om, at de fysiske
og sociale rammer har en betydning for,
hvilke sundhedsindsatser det er muligt
at opnå i sundhedscentrene, dvs. de
muligheder, der er for at sidde, stå, tale
og være i rummet eller for, hvad vi forstår
som fællesskabsprocesser og interaktionsmuligheder. Vi forventer, at indretningen i centrene bestemmer, hvilke former
og typer af møder der kan foregå mellem
de ansatte i huset og de borgere, der
kommer for at få en sundhedsindsats.
Hypotesen, at fysiske rammer betinger
adfærd, har rødder i flere socialvidenskabelige litteraturer, fx i magtteoretiske
perspektiver på disciplinering (Foucault
2001), kultursociologiske teorier (Douglas
1986) og ikke mindst inden for den symbolske interaktionisme, hvor adfærd forstås som fremstilling, der knytter sig til
rollespil mellem mennesker (Goffman
1990:13-44). Erving Goffman beskriver de
fysiske rammer som en ’scene’, der ser
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De tilbud, som borgerne benytter, er
i overvejende grad behandlende eller
forebyggende, men der ses også glimt af
sundhedsfremme i enkelte centre.

ud på en særlig måde. Den har et udseende, der refererer til tegn på status.
Ifølge denne forståelse af fysiske rammer kan en social sammenhæng således
iagttages som en scene, der refererer til
en række tegn og betydninger, der giver
mening inden for scenens opsætning. Det
er disse tegn og betydninger, som ifølge
Goffman fremmer bestemte væremåder
og undertrykker andre. En scene kan
ifølge Goffman også variere på ritualiseringsgrad, dvs. i omfanget af handlinger,
der gennemføres uden behov for refleksion eller initiativ. Der er fx forskel på,
hvor ritualiseret en gågade er i forhold til
en retssal. På gågaden går folk spontant
fremad, mens væremåde og udtryksform
i en retssal er mere eller mindre bestemt
på forhånd. Her er det altså mere tydeligt,
hvilke væremåder der er acceptable, og
hvilke der anses som uacceptable. Han
taler således om, at interaktioner foregår
i front og derfor også om, at der er ’sceniske aspekter af fronten’ (the setting),
som beskriver den fysiske indretning, og
som fx kan bestå af møbler, dekorationer

og af baggrundsartikler, der supplerer
sceneriet: “Front, then, is the expressive
equipment of a standard kind intentionally or unwittingly employed by the individual during his performance” (Goffman
1990: 32). Vi anvender disse teoretiske
greb i analysens interaktioner mellem de
sociale rammer, de fysiske rammer og de
personer, der er observeret i sundhedscentrene.
I analysen af sundhedscentrenes persongalleri henviser vi konsekvent til de
observerede som enten ’personale’ eller
’borgere’. Ved et personale forstår vi en
person, der er ansat på sundhedscenteret, og hvis arbejde består i at møde
borgerne enten for en sundhedsfremmende eller en forebyggende indsats.
Ved en borger forstår vi en person, der
som skatteborger selv har været med til
at finansiere sundhedscenteret.
Data
På baggrund af feltobservationer i 19
sundhedscentre fordelt på alle regioner

undersøger vi, hvad der karakteriserer
interaktionerne mellem sundhedsprofessionelle og borgere i sundhedscenteret. Vi kigger efter, hvilket persongalleri
der er i sundhedscentret, hvordan huset
fremtræder arkitektonisk, herunder hvordan det er indrettet og mere generelt
interesserer vi os for at beskrive, hvad
det er for et liv, der præger det enkelte
sundhedscenter, ligesom vi beskriver
borgerne på tidspunktet for observationen. Tre personer har gennemført
observationer og taget feltnoter efter
en feltnoteguide for at sikre reliabilitet, dvs. samme opmærksomhedspunkter i observationerne. Alle observationer
er efterfølgende skrevet ud, anonymiseret og behandlet i NVivo. Vores observationer er imidlertid begrænset af kun at
vare mellem 1 og 2 timer. Et hverdagsindblik er efterstræbt ved at observere i
tidsrum, hvor der foregår flest aktiviteter med borgerne. Vi har anvendt en totrins analysestrategi som fortolkningsbase (Lofland & Lofland 2006). Først
gennemførte vi en åben kodning af felt-
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observationerne med fokus på at identificere sundhedscentrenes scener (deres
fysiske og sociale rammer). Denne første eksplorative analyse blev herefter
anvendt som basis for en systematisk og
inklusiv kodning af hele materialet.
Analyse
Vi skal nu se nærmere på, hvordan sundhedscentre skaber rammerne for sundhedsfremme og forebyggelse overfor

byens borgere. Vi starter med at beskrive
de fysiske rammer, eller – for nu at blive i
Goffmans terminologi – sundhedscenterets scene. Derefter kigger vi mere indgående på den sceniske front og på de
sociale rammer inde i centeret. Det gør vi
ved at beskrive rekvisitter (møbler, dekorationer, billeder og andet inventar), persongalleri, væremåder og interaktioner inde i
centeret. Vi identificerer to hovedhustyper
i vores materiale: det borgernære og det

kliniske sundhedscenter. I analysen af persongalleri og hustyper henviser alle referencer til tabel 2, som fremstiller hovedresultatet af vores kodning:
Til sidst i analysen diskuterer vi, hvorvidt der er en systematik i de beskrevne
forskelle og ligheder på den sceniske
front med de interaktioner (og mangel på
samme), som er blevet observeret.

Tabel1: Koderesultat
Centertype
Borgernær:
Centre, som er beliggende sammen med
andre afdelinger/tilbud, så som børnehaver og idrætshaller. Udendørs faciliteter, såsom basketballbane, grill og en stor
legeplads.
Ligger centralt.
Klinisk:
Nedlagte sygehusbygninger eller kommunale bygninger. Fleretagers institutioner
med tilhørende store parkeringspladser og
lidt buskads. Anvisninger med oversigtkort over bygningerne. Indgangen består
af automatiske døre.
Ligger centralt.

Borgernær + klinisk indretning

Spartansk:
Minimalistisk og småt

Sundhedscenter*

Personale (antal)

Borgere (antal)

M4

>7

7

M3

>3

1

S4

7

16

M2

> 11

> 40

M5

>9

4

N3

>5

>5

S2

>5

>6

Sj1

>5

>7

Sj2

>4

> 10

M1 (city)

>5

6

H1

> 25
(kursus for ansatte)

> 15

N2

3

6

N1

2

> 12

H3

6

> 26

S1

>7

> 10

Sj4

>5

> 30

Sj3

> 11

> 20

S3

1

0

H2

>5

1

*Sundhedscentrene er anonymiseret. Bogstaverne angiver region (N=nord, M=midt, S=syd, H=hovedstaden og Sj=Sjælland)
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Fysiske rammer: Hustyperne
Sundhedscentrene har vist sig at være
meget ens placeret ude i kommunerne.
De er – med få undtagelser – alle placeret i nedlagte sygehusbygninger eller

kommunale bygninger. De ligger centralt
i kommunernes største byer. Sundhedscentrene er typisk i flere etager med
tilhørende store parkeringspladser
og ofte kun en lille smule buskads rundt

omkring. Der er anvisninger med offentlige oversigtkort over bygningerne, og
når man kommer hen til det område,
hvor centeret er placeret, er der et skilt,
hvorpå der står ”Sundhedscenter”.

Når man går ind, mødes man udefra
af store gennemsigtige glasdøre, som
oftest åbner automatisk eller ved tryk på
en knap. Et af de få centre, som adskiller
sig, er Sundhedscenter M2. Sundhedscenteret ligger i et multiaktivitetscenter
opført af kommunen og den pågældende
boligforening, der huser sundhedscenteret. Det er en stor bygning, som ligger i
et større boligsocialt område – et klassificeret ghettoområde under byfornyelse.
Udover sundhedscenteret ligger kommunens lokale folkesundhedsafdeling i
samme bygning. Her finder man en afdeling med jordemoderpraksis, en idræts-

børnehave, nogle mødelokaler og en stor
idrætshal. Bygningen er omgivet af græsplæne. Der er en udendørs basketballbane, en stor grill og en stor legeplads
som hører til idrætsbørnehaven. Denne
forskel på aktiviteter og tilbud, både inde
i centeret og udenfor, ser ud til at betyde
noget for interaktionsformerne. Det vender vi tilbage til senere i analysen. Det
generelle billede af centrene er dog, at
de ligner andre offentlige institutioner,
som vi kender det fra sundhedsvæsenet
og kommunale institutioner som fx rådhuse og skatteforvaltninger. De fysiske
rammer ritualiserer en væremåde, der

er passiv og afventende: Man ved, hvor
man skal sidde, stå og gå og ikke mindst,
hvor man ikke skal. Dette er meget modsat i M2, hvor de ydre rammer skaber en
scene med forventninger om aktivitet,
spil og i det hele taget en meget mindre
ritualiseret væremåde.
Sociale rammer: Indretning
Men en ting er de ydre fysiske rammer,
og de forventninger disse skaber, noget
andet er selve den indendørs indretning
og rummet, hvor borgerne tages imod. Vi
finder, at der er stor forskel på henvendelsesformen til borgerne i sundheds-
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centrene. Som vi nu skal se nærmere på,
er sundhedscentrene indrettet meget
forskelligt. I nogle centre er arealerne
indrettet, så de indbyder til interaktion
og aktivitet og i andre centre er arealerne
indrettet på en måde, som adskiller borgerne fra hinanden.
Indretningsmæssigt har vi fundet to
overordnede typer, som de fleste centre kan inddeles i. En borgernær og en
klinisk type. Den borgernære indretning
sender hjemlige signaler, bruger farver
og adskiller sig fra den kliniske indretning ved at signalere en privat atmosfære, som bløder op for den institutionelle fysiske ramme. Den kliniske indretning dækker over neutrale til kolde farver,
venteområder, der minder om venteområder på sygehuse, hvor omgivelserne
er ryddet for pynteting. Syv ud af de 19
observerede centre har prioriteret en
fysisk ramme, der ikke fremmer mulig-

hed for et borgerfællesskab (se tabel
1). Der er for eksempel ikke plads til at
sidde sammen. Her kommer man enten
ind til en reception eller en infoskærm,
hvor man kan få at vide af sekretæren
eller læse på en skærm, hvor i huset man
skal være. Der er typisk et mindre venteområde med en masse foldere om sundhed stillet op i reoler eller på stativer.
Venteområderne fungerer flere steder
som på et apotek eller hos en privatpraktiserende læge. Der står et par enkelte
stole, hvilket signalerer til borgerne at
de skal hurtigt ind og hurtigt ud. Et sted
trækker man et nummer og venter på,
man bliver kaldt ind, et andet sted hænger der et skilt på væggen: ”’VENTEOMRÅDE’ til sygeplejeklinikkerne. Behandling sker KUN efter forudgående aftale”.
Denne indretning skaber mulighed for
at systematisere alle besøgende borgere og indskriver dem i en ventende og
modtagende position, hvilket kan sam-

menlignes med en patientrolle, hvor man
afventer behandling.
Seks ud af de 19 besøgte sundhedscentre har valgt at prioritere en fysisk
ramme, der fremmer en mindre ritualiseret adfærd blandt borgerne (se tabel
1). De anvender, hvad vi beskriver som
en borgernær indretning og har venteområder med plads til mange. Her kan
folk sidde i grupper omkring borde eller
i sofaer. Der står ofte tændte stearinlys
på bordene, og man har flere steder valgt
at sætte vaser og andre pyntegenstande
frem. Der er typisk mulighed for the og
kaffe, nogle steder også noget at spise,
og så hænger der malerier på væggene.
Malerierne er udstillet af lokale kunstnere og kan købes. I sundhedscenter Sj3
har man fotografier af borgere, der ser
glade ud og udfører aktiviteter sammen
eller hygger sig med de ansatte.
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Ved at bruge tegn fra hverdagslivet, der
signalerer at man gerne ’må blive lidt
længere’, signalerer den fysiske indretning her, at borgerne er en vigtig del af
centeret og er betydningsfulde. Man har
endvidere her valgt at placere et stort
appelsintræ i centerets store lyse café.
I sundhedscenter S4 har man valgt at
bruge lidt pyntegrønt til at lukke venteområdet lidt inde, og man har et stort
elghoved i plastic, der hænger på væggen. Når man kommer ind, er dagsprogrammet skrevet af personalet med en
tusch, og der er tegnet måger, vand og
solskin på programmet. Væggen ved indgangen er også dekoreret med et print af
store røde babushka-figurer. Disse former for indretning signalerer en henvendelsesform, der inviterer til at sætte sig
og slappe af. Det kalder på en patientrolle, idet ritualet stadig er, at man skal
sætte sig og vente. Men det skaber samtidig rammerne for, at man kan udfylde
en borgerrolle i et socialt fællesskab
sammen med andre. Indretningen med
borde til større grupper af mennesker
former en scene, der er rettet mod et
fællesskab. Dekorationerne opfordrer til
afslapning og en følelse af hjemlighed.
Foruden de to hyppigst repræsenterede
indretningstyper, den kliniske og den
borgernære, er der to andre kategorier.
Den spartanske og den integrerede indretning. Spartansk vil sige minimalistisk
og småt. Dette er kun observeret i to
centre, som begge stod overfor at skulle
flytte, og måske derfor var spartanske.
Derfor beskrives disse ikke her. Den integrerede indretningstype rummer både
en klinisk og en borgernær indretning.
Dette findes i tre besøgte sundhedscentre, der både huser private, kommunale
og regionale aktører. Sundhedscenter
Sj4 er et eksempel herpå. Det ligger på

et bygningsområde, der spreder sig ud
på et meget stort areal. Nogle bygninger
indeholder privatklinikker med eksempelvis fodterapeuter, optikere eller psykoterapeuter, andre bruges af kommunale
eller regionale aktører. En gengivelse
af den integrerede indretning i Sj4 kan
beskrives ved henholdsvis træningsafdelingen, som ligner og fungerer som en
hospitalsafdeling. Der står linnedvogne
ude på gangen, som en rengøringskone
er ved at ligge på plads, og der står stole
langs væggen, hvor man kan sidde og
vente. Farverne er hvide og grå, og der er
også et lokale, hvor regionens laboranter kommer ud hver uge for at tage blodprøver. Centeret skifter imidlertid indretningsform, når man går til afdelingen
for sundhedsfremme og forebyggelse.
Her mødes man af hyggelige sofaarrangementer i krogene på bygningen, store
krukker med grene og påskepynt, samt
flere farver, malerier og en stor café, der
åbner sig op i en to etagers hall. Der er
udsigt op til en gangbro langs væggen på
2. etage, hvor man kan tilgå lokaler.
Cafeen fungerer også som et konferencecenter og huser et køkken, hvor der er
ansat en kok med køkkenmedhjælpere.
Alt på menuen er sundt og hjemmelavet,
og der er en stor salatbar. Ude ved cafébordene står et stort akvarium, hvor der
er en gættekonkurrence i gang for borgere og ansatte om, hvor mange liter
vand, der er deri.
Vi kan altså se, at sundhedscentrenes
måde at indrette sig på også ser ud til at
få betydning for de sociale rammer. Vi har
identificeret to hovedtyper (det borgernære og det kliniske sundhedscenter) på
baggrund af, om den fysiske indretning
skaber mulighed for fællesskab, eller om
den omvendt ritualiserer en passiv borgeradfærd.

Ifølge Goffman skaber indretning – eller
scenen – forventninger til, hvordan man
skal begå sig. Rollerne ritualiseres ved, at
folk gør det samme igen og igen (de går
ind ad døren, sætter sig på stolen, venter
til det bliver deres tur, går ind ad en dør,
kommer ud igen og går). Vi har her set
eksempler på, hvordan en klinisk indretning kalder på en patientrolle og en
borgernær indretning, der kalder på en
mindre ritualiseret og dermed en mere
fri (borger)rolle.
Den sceniske front: Personalet
Der er observeret 14 personalekategorier.
De hyppigst repræsenterede er: receptionister, fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende, diætister, sundhedsplejersker, sygeplejersker, ledere, laboranter,
kokke, køkkenmedhjælpere og sundhedskonsulenter, hvor uddannelsesbaggrunden ikke kendes. Enkelte steder er
der også observeret en massør, akupunktør og en psykolog. Dette har dog været
ved de centre med private aktører og har
været et betalingstilbud. Sundhedspersonalet udgør klart størstedelen af de
ansatte. Dette viser, at man i centrene
prioriterer at udbyde sundhedstilbud i
form af fysioterapi, kost og sygepleje.
Nogle få steder bærer personalet uniformer eller navneskilte med stilling skrevet på. De fleste steder er de dog klædt i
almindeligt tøj, men præsenterer sig altid
ved navn og funktion. Denne fremførelse
skaber en indtryksstyring, hvor borgerne
tydeligt ’fortælles’, at det er en professionel, de skal møde.
I feltnoterne er det noteret, hvilke handlinger de ansatte indgår i. Dette er blevet samlet i syv senarier 1: gåture med
borgerne i grupper eller enkeltvis 2: træning med borgerne i træningssale 3:
madlavning med borgerne 4: afhentning
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af borgere i venteområder til samtaler,
oftest individuelt nogle steder i grupper 5: sekretærer som taler i telefon og
laver mødeaftaler på vegne af personalet
6: ekspedition i cafeerne af personalet
og nogle steder også borgere og sidst 7:
undervisning af større personalegrupper.
Overordnet er samtlige af disse handlinger scenarier, hvor de ansatte kan oplyse
om og udføre forskellige sundhedshandlinger sammen med borgerne. I forhold
til caféerne er disse både sundhedsregulerende i forhold til personalet og borgerne, da de går op i salg af sund kost.
Borgerroller
Et væsentligt formål med vores observationer var også at finde ud af, hvem der
kommer i centrene. Vi har, som allerede
beskrevet, kun observeret centrene en
gang i deres åbningstid, og her har vi iagttaget, hvor mange borgere der kom, samt
hvordan de så ud, og hvad de lavede.
På mange af vores besøg så vi flere ansatte end borgere. I syv sundhedscentre
blev der observeret under syv borgere,
og to steder så man højst én. I de resterende 12 centre blev der observeret flere.
De steder, hvor der kom flest, er steder,
hvor der udbydes fysisk genoptræning
samt holdundervisning i forhold til vægttab eller kræftrehabilitering. Sundhedscenter H3 er et af de steder, hvor der blev
observeret mange borgere. Dette fordi
der var flere træningshold både for fysisk
skadede patienter, ældre borgere og
for kræftramte kvinder. Derudover sad
der konstant to til tre ældre mennesker
og ventede på at få behandlingshjælp i
sygeplejeklinikkerne. Klinikkerne bestod
af to mindre lokaler beliggende side om
side. Besøgene derinde varierede mellem
5 til 15 minutter; der var altså en stor
udskiftning af borgere.

Flertallet af de observerede borgere i alle
centrene ser ud til at være midaldrende
eller 60 år og opefter. De ses oftest i
centrene i forbindelse med træning eller
ventende på at skulle til samtale med en
sundhedsprofessionel. I de centre, hvor
der er en sundhedsplejerske, kommer der
mødre med børn. Foruden de få steder,
hvor der er en sundhedsplejerske, ses de
unge borgere de steder, hvor der er tilbud
om vægttab. Men også her er flertallet de
midaldrende og ældre. Fællestrækkene
ved borgerne er, at de enten har fysiske
skader, ser syge ud (mangler fx håret),
eller er overvægtige. Det er med andre
ord syge borgere, der ofte er i en patientrolle og derfor også meget let tilpasser
sig en ’klinisk forventelig adfærd’.
På tværs af vores observationer af rammerne samt af interaktionerne mellem
sundhedsprofessionelle og borgere kan
vi pege på, at indsatsen de fleste steder
er behandlende og forebyggende. Få
steder kommer den sundhedsfremmende
indsats dog også frem. I sundhedscenter
Sj4 blev der observeret fem ældre kvinder, som kom ind af hovedindgangen
samtalende og glade, og som gik igennem caféen, hen mod nogle lokaler, som
kommunen gratis har stillet til rådighed
for frivillige fra patientforeningerne. I
starten beskrev vi sundhedscenter M2,
beliggende i et boligsocialt område, som
en bygning der skilte sig ud. Der var brochurer om forskellige arrangementer fx
gåture for kvinder, fodbold for voksne
mænd hver tirsdag og legestue for børn
om lørdagen. Tilbuddene var altså mere
socialt rettede end sundhedsrettede.
Der blev yderligere observeret en anderledes indretning og omgangsform blandt
de besøgende borgere. Borgerne hilste
alle på hinanden og gik også ind og hilste
på personalet inden de satte sig i sofa-

erne. Cafémedarbejderen var her i gang
med at lave en fødselsdagskage formet
som en racerbil, og på et tidspunkt kom
der en hel børnehave ind (centeret deler
bygning med en idrætsbørnehave), som
skulle sidde og spise deres madpakker.
Dette foregik ikke ritualiseret i betydningen systematiseret, men derimod som
en ’naturlig’ eller en forventet forekomst.
Der kom også flere ind, som skulle til
træning, og som ikke så ud til at være
skadet.
Konklusion
Igennem den empiriske fremstilling og
analyse kan vi pege på de centrale forskelle i fysiske og sociale rammer, som
fremmer forskellige former for adfærd
og aktiviteter i centrene, herunder også
hvilken indsats sundhedscentrene prioriterer og udbyder. Vi identificerede to
hovedhustyper med vidt forskellige sceniske fronter, en borgernær og en klinisk,
ligesom vi identificerede meget forskellig ritualiseringsgrad og volumen i de forskellige centre. Hovedforskellene mellem indretningen af det borgernære og
det kliniske sundhedshus kan opsummeres således:
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Scenisk front

Borgernær

Klinisk

Sociale rammer:
indretning

Bruger farver på væggene.
Privat indretning, som bløder op for den institutionelle fysiske ramme. Venteområder med plads til
mange, omring borde eller i sofaer.
Ofte tændte stearinlys og pyntegenstande.
Mulighed for the og kaffe, nogle steder også noget
at spise.
Kunstmalerier på væggene.

Neutrale til kolde farver, Venteområder, der minder
om venteområder på sygehuse hvor omgivelserne
er ryddet for pynteting.

Personalet

Hilser personligt på besøgende.

Bærer uniformer og navneskilte med stilling
skrevet på.
De fleste steder klædt i almindeligt tøj, men
præsenterer sig altid ved navn og funktion.

Borgerroller

Frivillige fra patientforeningerne.
Mødre og børn.
Borgere til træning.
Socialt rettede tilbud, fx brochurer om forskellige
arrangementer fx gåture for kvinder, fodbold for
voksne mænd hver tirsdag og legestue for børn om
lørdagen.

Midaldrende samt 60 år og opefter til genoptræning
eller ventende på en samtale med en sundhedsprofessionel.
Mennesker med overvægt, fysiske skader eller
sygdom.

De tilbud, som borgerne benytter, er i
overvejende grad behandlende eller forebyggende, men der ses også glimt af
sundhedsfremme i enkelte centre. Den
strategi, som kommunerne anvender, ser
dermed ud til på overordnet vis at være en
overtagelse af den måde, regionerne forvaltede rehabilitering og forebyggelse på,
inden opgaven blev fordelt ud på kommunerne ved reformen i 2007. Rammerne er
ændret lidt, men de fleste steder ritualiserer centrene fortsat borgernes væremåde som patienter. De sundhedsprofessionelle præger, hvilke tilbud og dermed

også hvilke borgere, der kan modtage
hjælp. De tilbud, som primært udbydes,
er en afspejling af statens sundhedspolitik, hvor blandt andet kost, rygning
og motion har været i fokus igennem
mange år. Den måde, man har placeret
sundhedscenteret sammen med andre
lokale tilbud i en moderne bygning, ser
også ud til at skabe andre interaktionsformer end de steder, hvor man traditionelt har placeret centrene i gamle sygehusbygninger og indrettet sig klinisk.
Sundhedsfremme ses tydeligere disse
to steder, samt de steder hvor man har

placeret kommunens sundhedsplejersker. Borgerne bringes mange steder ind
i patientroller, hvor de kommer som modtagere af forskellige tilbud. Kun enkelte
centre adskiller sig markant fra den traditionelle institutionstænkning. De steder, hvor der kommer frivillige, og hvor
centrene er tænkt mere ind i de sociale
og lokale rammer, ser det til gengæld ud
til, at en sidegevinst kan opstå i form af
at fremme et borgerfællesskab.
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Et studie af unges brug af byens
matrikelløse rum
(ph.d.-forsvar: juni 2014)

Anne-Lene Sand,
post.doc., Institut for
Kulturvidenskaber,
Syddansk
Universitet

Danske unge opsøger i højere grad deltagelses- og fritidsrum udenfor institutionaliserede hverdagsrum. De opsøger rum
med andre deltagelsesmuligheder, hvor
de kan organisere deres egne kulturelle
aktiviteter og indgå i andre sociale samhørighedsformer. Disse kulturelle tendenser rejser spørgsmål om, hvad selvorganisering er for en størrelse, og hvilken
betydning det har for danske unge at
være selvorganiserende.
I ph.d.-afhandlingen Matrikelløse rum:
en undersøgelse af selvorganiserede
måder at bruge byen på udforsker jeg
fænomenerne selvorganisering og by.

I en toårig periode har jeg observeret
og interviewet 38 unge og voksne, som
nyfortolker byen gennem musikalske og
kropslige udtryksformer. De byrum, de
opsøger, er ikke rammesatte og definerede på forhånd som eksempelvis skolen,
ungdomsklubben og foreningslivet, men
præget af mindre social forpligtigelse
og uforudsigelighed. I kontrast hertil er
unges institutionaliserede hverdagsliv
et højprioriteret emne på den politiske
og pædagogiske dagsorden, hvilket kan
have tendens til at overskygge de steder og praksisser, de unge selv opsøger
og organiserer. En ambition med afhandlingen er at synliggøre, at der eksiste-

rer potentialer og mulighedsrum uden
for de institutionelle rum, som en overvejende del af danske unges hverdagsliv er struktureret ud fra. Dette leder an
til en diskussion om: Hvordan påvirker
tid og rum det, mennesker gør? Hvad
kan mennesker i byen, som de ikke kan
andre steder? Matrikelløse rum er min
betegnelse for rum, hvor selvorganiseringen har gode betingelser. I det følgende
vil jeg præcisere, hvad der karakteriserer
denne type deltagelsesrum og selvorganisering som praksisform (de tematikker,
jeg inddrager i nedenstående, udgør kun
et udsnit af afhandlingens empiriske og
analytiske konklusioner).
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Et antropologisk feltarbejde i byen
Afhandlingen udspringer af et antropologisk flersteds feltarbejde (Marcus 1995,
Hannerz 2003), hvilket betyder, at jeg har
udforsket fænomenet selvorganisering
gennem forskellige steder og praksisser
i byerne Horsens og Aarhus. Fælles for
stederne er, at de har en rammesætning,
som er til forhandling, og mennesker i høj
grad kan definere hvornår, med hvem de
mødes og hvad de mødes om. Et fælles
omdrejningspunkt for informanterne er
musikken: De hænger ud og hører musik,
danser til hardstyle-musik, spiller musik
i fritiden, arrangerer festivaler i byen,
organiserer raves i nedlagte bygninger,
organiserer koncerter under en bro og
arrangerer fester på stranden. Afhandlingen handler ikke om musik, men en
fællesnævner for informanterne er, at
de med reference til deres musikalske
erfaringer i byen, fortæller om byen som
værende en bestemt type mulighedsrum,
hvor de kan organisere egen musikalske
praksis. Denne type feltarbejde har gjort
det muligt, at skabe viden om hvorfor og
hvordan, man kan organisere sig bedre
på nogle steder i byen end andre.
På byens ”grå oaser”
Ifølge de informanter, jeg har fulgt, har
byen et særligt potentiale. Troels på 36 år
arrangerer raves i nedlagte bygninger og
i et interview, forklarer han følgende:
”Tilbage til spørgsmålet om hvorfor det
er fedt, at komme her. Det her er en af de
der små grå oaser. Nogle savner grønne
oaser, det her det er så en beton oase.
Den er ikke blevet ødelagt, eller hvad
kan man sige, af kapital, den står stadigvæk og er rå og håbløs og det er lige præcis det, man gerne vil ha´” (Troels 36 år,
12.10.2011).
Rå og håbløs arkitektur og de grå oaser
er betegnelser for en specifik materia-

litet og praksispotentiale. Steder, der er
rå og håbløse, indskriver sig ikke i specifikke intentioner. Disse steder karakteriserer geograf Tim Edensor som spaces
of waste (Edensor 2005), da de i et industrielt perspektiv har en formåls- og nytteløs værdi. Men det håbløse er for mine
informanter fuldt af håb, nærmere betegnet potentielt for deres selvorganiserede praksis. Frodigheden, de knytter til
de grå oaser, handler om en anden frodighed end den, der forbindes til grønne
oaser. Frodigheden handler om stedsog praksis-potentiale, hvor det faktum,
at andre ikke har ejerskab eller økonomisk forpligtelse over stedet, giver informanterne mulighed for at redefinere og
indtage stedet på egne præmisser. Stederne er eksempelvis en bro, en nedlagt
fabriksbygning, en kælder, et udendørs
industriareal m.v. Informanterne bruger
også hverdagsrum som ungdomsskolen og bylivet, men når de skal organisere noget selv, tager de afstand fra det,
de betegner som mainstream og refererer til strøget, diskotekslivet m.v.. Med
andre ord opsøger de det, jeg betegner
for matrikelløse rum, hvor de kan organisere kulturelle begivenheder og eksperimentere med de kulturelle udtryk.
At improvisere med arkitektur
En stor del af det at være selvorganiserende knytter sig til muligheden for at
improvisere og opfinde, hvordan begivenheder skal planlægges, organiseres
og komme til udtryk. Sebastian på 24 år
forklarer:
”Det, vi laver under broen, laver vi, fordi vi
føler, at broen indbyder til det. Atmosfæren under de forskellige arrangementer
dernede er klart hovedsageligt en effekt
af selve broens naturlige karakter. Det er
altså ikke et forud tænkt arrangement,
som vi så senere skulle finde et sted til.

Arrangementet er udsprunget af selve
broen og den energi og feeling, der er
der” (Sebastian, interview 20.02.2013).
Måden, hvorpå broen tages i brug, er
ikke en prædefineret strategi, der – som
et udtænkt koncept – kan installeres på
et hvilken som helst sted i byen. Ideen
er udsprunget af stedets materialitet
og broens energi, hvilket er betinget af,
at informanterne kan sanse potentialet og ændre stedets betydningsstrukturer. Eftersom steder i byen ofte er indlejeret i sociale regler og intentioner, er det
ikke alle steder, hvor informanterne kan
improvisere med lyd, lys og artkitektur.
De opsøger således steder, hvor de kan
bryde og lege med steders intenderede
funktionalitet.
En kvalitet ved matrikelløse rum er, at de
har en uforudsigelig karakter. Eftersom
informanterne opsøger steder med en
mindre defineret socialt, tidslig og rumlig
rammesætning, bliver uforudsigelighed
et stabilt element for måden, de organiserer sig i byen på. Selvom uforudsigelighed er et centralt rumligt forhold i den
selvorganiserede brug af byen, er det
ikke ensbetydende med, at deres praksis
er tilfældig. Med andre ord ’instrumentaliserer’ informanterne ikke brugen af byen,
men de oparbejder en øvethed i at sanse
og improvisere i øjeblikket. Denne måde
at udforske sig selv og byens matrikelløse rum på er et centralt aspekt i den
selvorganiserede praksis.
Matrikelløse fællesskaber
Hidtil har jeg talt om ungdomskulturelle tendenser, men samtidig nævnt
at nogle informanter er 14 år og andre
36 år. Aldersdiversiteten synliggør det
sociale potentiale, matrikelløse rum
har. I afhandlingen tager jeg teoretisk
afsæt i den danske antropolog Henrik
Vighs (2006) begreb social navigation
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og fremanalyserer, hvordan informanterne skaber samhørighedsformer, der er
mobile og fleksible. Informanterne navigerer efter personer, de betegner for likeminded individuals. I hverdagen indgår
mennesker ofte i fællesskaber, som er
kategoriseret gennem institutioner, skoler, arbejde eller aldersgrupperinger, men
i matrikelløse rum kan man bryde med
den sociale forudsigelighed. Likeminded
skaber en samhørighed, der går på tværs
af steder og aldre ved at etablere deres
egne sociale værdier og måder at navigere i byens rum på. De navigere eksempelvis efter de grå oaser og alternative
kulturelle udtryksformer. De navigerer
ydermere med en øget social tolerance
overfor mennesker på grund af den uforudsigelighed, der præger byen. Samtidig
skaber de sociale distanceringer til mainstreamkulturen, offentligheden i byen og
personer de betegner for trælse typer. I
kontrast til analyser af stil-fællesskaber

kan det, at være likeminded ikke aflæses
uden på kroppen. Det handler derimod
om at mestre en specifik social læsning
af byens sociale dynamikker og herigennem opsøge andre likeminded.
Fællesskabets mobile karakter indfanger
jeg i afhandlingen ved at kombinere perspektiverne matrikelløs og fællesskab.
Matrikelløse fællesskaber er ikke afgrænset geografisk, territorialt, ud fra alder
eller et entydigt praksisfællesskab, som
folk der dyrker parkour eller skater. Ved
at opsøge matrikelløse rum gøres fællesskabet mobilt, og man kan møde en bred
flok af likemindede. Selvom dette udgør
en svært afgrænset kategori, opstår der
mobile sociale fællesskabsformer, når
mennesker mødes gennem selvorganisering. Hermed synliggør afhandlingen den
betydning, som struktureringen af tid og
rum har for den måde, mennesker organiserer sig socialt på.
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Selvorganisering – på sporet
af nye deltagelseskulturer
Når selvorganisering er et godt begreb
at tænke med, er det fordi, det tager
udgangspunkt i menneskers konkrete
praksisser og anskuer brugen af byen
fra deres perspektiv. Selvorganisering
anskues ikke som antiautoritær, politisk
intenderet eller motiveret af en intention om at ændre samfundet, men måden
hvorpå selvorganisering grunder i en lyst
til at udforske hverdagslivets rammer,
begrænsninger og betydninger. Afhandlingen bidrager til en diskussion om, hvordan der samfundsmæssigt og pædagogisk tænkes i og skabes begreber som
fritid, deltagelse, sociale rum og fællesskaber.
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At komme fra ’udkanten’
(ph.d.-forsvar: juni 2014)

Sune Jon Hansen,
videnskabelig
assistent, Institut for
Medier, Erkendelse
og Formidling,
Københavns
Universitet

Om sted, stedsans og unges
uddannelsesstrategier i et
socialt rum under forandring
– belyst gennem et casestudie
af Hirtshals, en havneby på
den nordjyske vestkyst.
”Det var ligesom de kloge der sku’ på
gymnasiet, men det vidste jeg faktisk
allerede i folkeskolen at jeg sku’ på gymnasiet, ligeså snart jeg var færdig på min
efterskole, troede jeg jo så, fordi jeg vidste at jeg ville ha’ en uddannelse og jeg
vidste at jeg sku’ ik’ stå uden en uddannelse. Det har mine forældre prøvet og … I
[henvendt til forældrene] har aldrig sådan
sagt at jeg sku’ ha’ en uddannelse, I har

sagt at det selvfølgelig er en god ting, og
vi fik meget information om i folkeskolen at det jo altså var, nu om dage var det
altså en god ide at få en uddannelse og
man ville ha’ svært ved at klare sig uden”
(Katrine, 17 år, gymnasieelev, Hirtshals).
Min afhandling handler om unge i Hirtshals, en havneby på den nordjyske vestkyst, og om hvordan sted og en bestemt
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stedsans gør og gøres til en forskel i
og for deres uddannelsesstrategier og
migrations- og mobilitetsmuligheder.
Med udgangspunkt i Hirtshals som et
bestemt geografisk og socialt sted har
jeg udforsket, hvordan unge som Katrine
(i citatet ovenfor) er og er kommet i en
situation, hvor det er muligt og nødvendigt at orientere sig mod uddannelsessystemet – også selvom man har forældre og er opvokset et sted, der har klaret
sig uden.
Jeg forsøger med andre ord at forstå og
forklare den lokale og aktuelle erhvervsog uddannelsesorientering i relation til en
reproduktionstilstand under forandring.
For tingene er ikke, som de har været i
Hirtshals. Her er fiskeriet ikke længere
den magtfaktor, hverken økonomisk eller
symbolsk, som tidligere sikrede folk med
hænderne skruet rigtigt på positioner i
lokalsamfundet, der kunne matche dem
som folk med hovedet skruet rigtigt på
indtog. Og dog, for minderne fra dengang,
eller rettere logikkerne og praktikkerne,
er der stadig; dels i form af en objektiveret historie; dvs. historien som den over
tid har akkumuleret og sat sig i ting, bygninger, monumenter, bøger, lokale normer
og kutymer etc. Dels i form af en inkorporeret historie; dvs. som den enkeltes habitus – måder at gøre og orientere sig i verden på.
Det er disse to udgaver af historien, som
jeg dykker ned i, og som Katrine læner
sig op ad og også distancerer sig fra, når

hun – sammen med de fleste andre unge
på hendes alder – hver morgen sætter sig
ind i toget og rejser de små tyve kilometer til Hjørring, hvor områdets ungdomsuddannelser ligger. En rejse der mere end
at være en geografisk afstand er udtryk
for en afstand i symbolsk forstand. For
som Katrine understreger: ”Jeg sku’ ik’
stå uden uddannelse. Det har mine forældre prøvet”.
Med Pierre Bourdieus relationelle tilgang
til den sociale verden og hans begreber
om socialt rum, kapital og habitus som
styrende teoretisk optik, stiller jeg i
afhandlingen skarpt på, hvad der går
forud for, og hvad der går for sig, når
unge i og af Hirtshals må investere i
uddannelse, idet det ikke i samme grad
og på samme måde som tidligere kan
betale sig, hverken økonomisk, socialt
eller symbolsk at interessere sig for og
investere i havet og havnen? Hvilken
arv giver eksempelvis Katrines forældre
videre, hvordan erhverver Katrine denne
arv, og hvordan aktiverer og konverterer
hun sin arv til bestemte uddannelsesstrategier? Og hvordan forholder det sig
hos andre unge i Hirtshals – hos dem, der
er drenge, har forældre med uddannelse,
er stærkt lokalt forankret, etc.?
Hvad sætter sig med andre ord igennem
som aktive differentierings- og orienteringsprincipper, når voksne og unge i
Hirtshals skal håndtere den aktuelle
reproduktionstilstand?
Med afsæt i et etnografisk orienteret

casestudie af Hirtshals – med særligt
fokus på fiskeri, unge og uddannelse –
har jeg først oparbejdet Hirtshals som
sted og socialt rum; dvs. jeg har fremanalyseret lokale logikker og praktikker på
havet og havnen. Analyser som samlet
har ført til konstruktionen af en fiskeriarbejderklasse i Hirtshals. I fokus for
dette arbejde har været de dyder og traditioner, som har gjort og som til dels
stadig gør sig gældende blandt folk og
familier, der har haft deres daglige gang
på havet og havnen i Hirtshals. Hvad er
det med andre ord for (re)produktioner
af klasse, køn, lokalitet og historie, der
ligger bag og indgår i aktuelle praktiseringer af fiskeriarbejderklasse i Hirtshals?
Dette arbejde udgør afhandlingens 1. del.
I afhandlingens 2. del rettes blikket mod
uddannelse, og hvordan den familiære
arv og forældrenes indstilling til uddannelse på forskellig vis sætter sig igennem
som aktive differentierings- og orienteringsprincipper i og for unges uddannelsesstrategier. Hvad er det for interesser
og investeringer, der er i og på spil, når
unge fra Hirtshals skal gøre sig i og finde
vej til uddannelsessystemet? Og hvordan
fordeler de sig forskelligt blandt de unge
i forhold til kategorier som social klasse,
køn og social kapital?
Ser vi nærmere på fiskeriarbejderklassens indstillinger til uddannelse, så hersker der hos fiskeriarbejderne en ganske
omfattende mistillid til uddannelsessystemet; til det, der foregår i det og de,
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der varetager det – skrivebordsfolket.
Denne mistillid er socialt indlejret i et
generelt moralsk system, der helt centralt er forankret i logikker og praktikker, der har sit afsæt i forhold udenfor
uddannelsessystemet. For fiskeriarbejderne handler det om at gøre en dyd ud
af at klare sig og klare sig selv, være selvforsørgende og aldrig være ked af at
arbejde.
Denne mistillidens sociale indlejring
viser sig hos fiskeriarbejderne i en generel indstilling til uddannelse, hvor de –
uagtet at de alle tilslutter sig reglen om,
at uddannelse er vigtigt for deres børn –
ikke har de store forventninger eller tillid
til, at uddannelsessystemet rent faktisk
kan eller vil gøre den store forskel. Generelt rangerer arbejdet stadig over uddannelse, og dette præger også forældrenes forventninger til deres børn. For hvor
der hos skrivebordsfamilierne er klare
beskrivelser af og forventninger til de
unges vej i uddannelsessystemet – det
må gerne være sjovt og interesseorienteret, men skal også åbne døre for videregående uddannelser – så præger ikkeforventninger hos fiskeriarbejderne. Det
vil mere præcist sige, at der sjældent er
tale om klare og udtalte forventninger til
børnenes uddannelse, og i det omfang
der er, er det med et fokus på, at børnene
skal vælge en uddannelse, der giver gode
muligheder for arbejde bagefter.
Det er imidlertid ikke så meget et
spørgsmål om, hvorvidt de unge skal

eller vil have en uddannelse. Mere end
at markere et skred i socialt henseende,
inden for sociale hierarkier,markerer
turen til Hjørring i højere grad et tværgenerationelt skred. Internt i familierne
og for lokalsamfundets muligheder for
at reproducere sig selv, idet betingelserne for og indholdet af at indtage en
lignende position i det sociale rum, som
den ens forældre har indtaget og indtager, kvalitativt set kræver noget andet;
først og fremmest noget, uddannelse,
som mange af fiskeriarbejderfamilierne
ikke har en praktisk sans for. Det er derfor snarere et spørgsmål om, hvordan de
unge klarer at uddanne sig uden, geografisk og symbolsk, at uddanne sig væk fra
og afvise deres familiære arv.

En anden dominerende strategi blandt
fiskeriarbejdernes unge knytter sig til at
tage afstand fra Hirtshals og bevæge sig
ud af de voksnes skygge. Her kategoriseres Hirtshals som en by, der har fremtiden bag sig, og lugten fra havnen af fisk
associeres ikke med penge, eller som et
positivt lokalt særpræg, men mere som
en stank af fisk, man gerne vil væk fra.
Eller med Mies ord:

Blandt nogle af fiskeriarbejdernes unge
er strategien og måden at tage deres
sociale arv på sig at orientere sig mod
at blive boende i Hirtshals samtidig med
og efter deres uddannelse. Så samtidig med, at hun uddanner sig væk fra
sin stedfar, så honorerer hun den familiære arv ved at ville blive i Hirtshals, hvor
hun og hendes familie gør en dyd ud af
at høre hjemme. Her er det vigtigt, at det
hedder en krumsebolle og ikke en romkugle. Her tales med lokal dialekt: Tøjet
har hunget til tørre, det er snallern vejr,
man har lagt i sangen og været vag. Her
tunes scootere, man køber bil, når man
bliver 18 – og man gør ikke for meget ud
af sig selv. Og her er det dejligt, at alle
kender alle, og at folk er stille og rolige.

S: Forestiller du dig, at du flytter hjemmefra i forbindelse med at uddanne dig
til frisør.

Mie: Jeg tror, at sådan en som mig, det
tror jeg ikke, jeg har sådan lidt, at selvom
jeg er fra Hirtshals af, så er jeg også
sådan lidt fra Hjørring af, også sådan
noget med, at jeg kan godt lide at gå lidt
op i mit udseende, og det er der mange
sådan nede i Hirtshals, der ik’ gør.

M: Ja, for jeg vil gerne hjemmefra, så det
er li’så’snart, at jeg har råd, og jeg har
snakket med min mor om det, og hun
har også sagt, at selvfølgelig får jeg
først lov at flytte, når jeg er 18, så det
er også om, at jeg har råd og er fyldt 18
… jeg er 16 og fylder snart 17, og jeg vil
gerne snart flytte hjemmefra …
S: Fordi du har kriller eller?
M: Ja, jeg er træt af at bo i Hirtshals og
så også af at bo hjemme. Jeg kan godt
li’ at klare mig selv, så, men det er også
bare generelt at komme væk fra Hirtshals, fordi, jeg synes ikke, at de folk der
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er dernede nu, de bliver til noget og har
ikke noget arbejde, eller … er på havnen
eller et eller andet og tager stoffer og
alt muligt. Altså bare det der med, at du
kan se på, hvad det er for folk, ok, de er
bare ikke blevet til noget.
Blandt disse unge holdes fast i idealer
omkring at klare sig og klare sig selv,
men samtidig med, at man orienterer
sig mod et liv væk fra Hirtshals. For her
fremhæves det, at alle kender alle, at det
altid blæser, at folk ikke går op i sig selv,
at folk ikke bliver til noget, som grunde til
at man orienterer sig væk fra Hirtshals.
Ved i afhandlingen at zoome ind på og
arbejde systematisk med et sted og en
social klasse – og empirisk afprøve den
teoretiske pointe, at sociale aktører er
konstitueret i og i relation til et socialt
rum – har jeg øje for og får jeg øje på, at
selvom fiskeriarbejderfamiliernes unges
uddannelsesstrategier generelt er styret
af, at de ikke tror på – og har ambitioner
om – at høre til blandt de bedste i klassen
(de er arbejdsmennesker og ikke skolemennesker), at det sociale vægter og
vægtes højest, og at man må gøre sit

arbejde, så er der forskelle. Disse forskelle
blandt fiskeriarbejdernes unge har også
at gøre med køn og social kapital, og jeg
fremanalyserer i afhandlingen, hvordan
disse kategorier også spiller en specifik
og særlig rolle for de unges objektive og
subjektive tilknytning til byen. Hvad angår
køn, så yder havet, havnen og Hirtshals
helt anderledes end hos pigerne en effekt
hos drengene, som noget man i dobbelt
forstand må forholde sig til: som noget
man forventes at gøre, dvs. må som imperativ, som del af en fiskeriarbejderklasselogik, og som noget man er disponeret for,
dvs. må som del af habitus. Dette skyldes,
at Hirtshals i den objektiverede såvel som
inkorporerede historie først og fremmest
er for mænd; en fiskerby hvor mandlige/
maskuline dyder har vundet og stadig
vinder hævd. Derfor er der også flere piger
en drenge, der uddanner sig væk fra byen
– ligesom der også er flere mænd end
kvinder bosat i byen.
Og hvad angår social kapital – dvs. den
enkeltes og familiens sociale netværk og
forbindelser – så materialiserer et godt
netværk og gode forbindelser sig i et
relativt stærkt lokalt tilhørsforhold.

Blandt disse unge er det den lokale forankring og familiens position i det lokale
sociale hierarki, der skal videreføres, snarere end et erhverv. De unge kan altså
godt uddanne sig, så længe de bliver
hjemme og viderefører og forstærker
familiens beholdning af social kapital.
Anderledes forholder det sig hos de
fiskeriarbejderfamilier, der er immigreret
til Hirtshals, eller hvor den ene part kommer udefra. Idet familien ikke i samme
grad er forankret og forgrenet lokalt føler
de unge, såvel som forældrene, sig heller
ikke forpligtet på at blive i Hirtshals, som
dens bevarere og forsvarere.
Alt dette peger på, at betydningen
og værdien af sted, af Hirtshals, og af
uddannelse varierer afhængigt af relationer mellem tilstanden og tidligere tilstande i det sociale rum og den enkelte
aktørs stedssans; in casu kombinationer
af social klasse, erhvervshistorie, køn og
social kapital. For nogen er Hirtshals en
by, man skal væk fra. For andre er det en
by, man skal blive i. Men for alle er det
den by, et særligt og bestemt sted, man
kommer fra.
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Birgit Eriksson har to hovedformål (plus
en masse mindre) med sin bog Moderne
dannelse. Goethes Wilhelm Meister og
dannelsesromanens aktualitet: dels at
vise, at de læsninger af Goethes roman
fra 1795-96, som traditionen har overleveret, simpelt hen går fejl af bogen. Og
dels at argumentere for, at det netop
gør det muligt at læse den som led i en
aktuel diskussion af dannelsesbegrebet,
en nytænkning af dannelsen i en verden,
der både er meget forskellig fra og udviser fundamentale lighedspunkter med
det tyske samfund i slutningen af det 18.
århundrede. Det er ikke så lidt at ville på
én gang, men Eriksson gennemfører sit
forehavende med overblik, lærdom og
stringens, så det er en fornøjelse at følge
hende. Jeg kan kun opfordre læseren til
at gøre som jeg: tage Wilhelm Meister for
sig og læse den parallelt med Erikssons

bog og opleve, hvordan den gamle, støvede tekst lukker sig op og bliver sprællevende.
Derved bruger man Moderne dannelse
på samme måde, som hun argumenterer for, at man skal bruge Goethe: til at
lukke op for vedtagne fordomme og se
verden i bevægelse. Både den sociale virkelighed, bogens verden og ens egen verden. Dannelse er nemlig i sidste instans
et spørgsmål, læseren selv er ansvarlig for og må relatere til sit eget liv. ”Den
dannende læsning er […] en læsning, der
overskrider grænsen mellem litteratur
og liv, mellem fiktion og realitet. Ved at
gøre sig gældende de sidste par hundrede år har denne måde at læse på holdt
liv i dannelsesromangenren. Det er faktisk kun ved den, at genren kan defineres:
En roman bliver en dannelsesroman, hvis
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den appellerer til en produktiv og dannende læsning, der lader litteratur og liv
gøre en forskel for hinanden”, lyder det i
en slags konkluderende statement i slutningen af Erikssons bog. Det lyder tilforladeligt, men er i virkeligheden skrap kost
for meget af de sidste halvtreds års litteraturvidenskab, hvad enten den har været
af nykritisk, ideologikritisk eller dekonstruktiv art. Til gengæld er den i overensstemmelse med nye måder at læse
klassikere på, jeg har stødt på, fxDeclan
Kiberds Ulysses and us fra 2009. Læsning af værket som en iscenesættelse af
liv og intellekt i en proces, der ikke nødvendigvis skal ende et sted, men har sin
dynamik som mål i sig selv.
Et sådan dannelsesbegreb kræver en
stærk læsning, kun den klare, skarpe tolkning kan hos læseren udløse en reaktion,
der virker frugtbart for vedkommende.
Og Birgit Eriksson er en fortræffelig
læser, hvis analyse af Wilhelm Meister
er så tilpas stringent, at den kan provokere til (dannende) modsigelse. For Eriksson er Goethes roman ikke en beretning
om en ung mands vildfarelser, indtil han
kommer sikkert i havn ved tårnselskabets
diskret ledende hånd (sådan som traditionen fra Diltey og fremefter med forskellig vægt har læst den), men et broget fletværk af trials and errors, hvor helten ikke
nødvendigvis ender i nogen sikker position – hans ægteskab med Nathalie er fx
hurtigt arrangeret og lidt af en nødløsning. Bogen demonstrerer nemlig, ifølge
Eriksson, at verden forandrer sig samti-

digt med helten, og ingen enkeltinstans
er i stand til at styre denne udvikling. Men
romanen kan i sin åbne form vise, at det
sker, og derved frisætte læserens egen
refleksion over sine muligheder. Det lægger ifølge Eriksson op til en ’zappende’
læsning, sådan som hun ser den praktiseret i romanen selv af de to figurer Friedrich og Philine, der i hendes optik skiller sig mere ud som identifikationsfigurer
end titelhelten, der alt i alt er noget af en
vatnisse. Ikke mindst Philine mærker man
har Erikssons sympati som eksempel
på en ny type, der peger frem mod den
moderne kvinde. Denne fokusering kan
man betvivle, men ved at vove en identificerende læsning, sætter hun netop gang
i den dannelsesproces, der er målet for et
hele. For mig var det øjenåbnende.
Det polemiske i denne læsning pakker
Birgit Eriksson ind i de receptionshistoriske polemikker om Wilhelm Meister, som
hun omhyggeligt refererer. Fx i forskellen mellem Schillers finalitetstænkende
begreb om dannelsen og Friedrich Schlegels mere æstetiske forståelse af romanens ironi. Det er klart, at Erikssson foretrækker den sidste. Ligeledes glæder
man sig over hendes klarhjernede redegørelse for forskellen mellem Henriksenskolen og Fjord Jensen-folkenes opfattelse af dannelsesromanen i 1960’erne og
70’erne. Ingen af dem levede op til hendes standarter. De egentlige politiske
konsekvenser af hendes gentænkning
af dannelsesromanen i nutiden kommer
dog først eksplicit frem på bogens sid-

ste sider, hvor hun trækker et perspektiv
til individualiseringen inden for globaliseringen og til den migrationslitteratur, der
er så fremtrædende i den aktuelle roman.
Det er selvfølgelig et lidt mere luftigt og
generelt perspektiv, hvor man måske savner et udvidet begreb om dannelsen i den
postkoloniale virkelighed, lige som man
godt kunne have ønsket sig en udfoldet
redegørelse for, hvorfor franskmændene
midt i deres 1789-revolution ikke kunne
bruge dannelsesromanen. Hvad er i det
hele taget forholdet mellem dannelse og
politik? Det har Birgit Eriksson skrevet
om i anden sammenhæng, en inddragelse
af nogle pointer her kunne have gavnet.
Men Moderne dannelse er i sin foreliggende form (der bygger på Birgit Erikssons i 1998 afleverede ph.d.-afhandling) et betydeligt arbejde, der vil tvinge
læsere af enhver art til at læse både
snævrere og bredere: ”dannelsesromanen” burde herefter være død som genrebetegnelse, for den har aldrig eksisteret i ren form, påviser Eriksson. Romaner
med et dannelsesaspekt og –mulighed
vil derimod altid være der, for så længe
vi har fortællinger, der viser mennesker
i en gensidig, dialektisk udvikling sammen med en foranderlig verden, fortællinger der samtidigt lukker op for vores
egen refleksion, vil der være dannelsesromaner.
Og det vil der vel være, så langt øjet
rækker.
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I dag er det en udbredt opfattelse, at elevens (i det følgende: eller den studerendes) egne aktiviteter overflødiggør
lærerens klassiske rolle som underviser.
Læreren er ved at blive vejleder, konsulent eller facilitator. Årsagen er, at eleven skal igennem en samfundsbetinget selvdannelsesproces, hvor der ikke
er plads til en overgribende lærer. Læreren er for eleven blevet en brik i et større
spil, hvor livslang læring og evidens er
det afgørende, hvorefter målet er blevet at kunne måle og veje alle aktiviteter.
Målet er givet på forhånd, og vejen hertil
skal banes med størst mulig effektivitet,
sikkerhed og forudsigelighed. Alle former
for risici skal elimineres, da det både er
for dyrt og pædagogisk forkert.

Hvis man er uddannelsestænker og
hedder Gert Biesta, er denne forståelse helt forkert. Nærværende bog Den
smukke risiko – i uddannelse og pædagogik er Biestas tredje i en form for trilogi, hvorved han efterhånden har opbygget en samlet forståelse for, hvordan en
god uddannelse bør se ud i et moderne
demokratisk samfund. Biestas forståelse
er ikke identificerbar med tidens dominerende uddannelsestænkning, som fx
resulterer i ovennævnte opfattelse af
eleven. Biesta mener stik modsat, at den
rette elev er den, som ikke begrænser sig
selv til at lære af læreren, men er åben
for muligheden af at blive undervist. At
åbne sig for en sådan mulighed begynder
med en anerkendelse af, at skolen hverken skal eller bør forstås som et sted for
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læring, for man kan lære overalt. Det, der
gør en skole til en skole, er den kendsgerning, at det er et sted for undervisning.
Det er dog ikke eksplicit forholdet mellem undervisning og elev, som er den
røde tråd i Biestas nyeste bog; det er forholdet mellem undervisning og lærer,
hvor den afgørende problemstilling og
pointe netop er, at uddannelse ikke kun
handler om læring, men handler om
undervisning og det at blive undervist.
Det er ikke, fordi Biestas uddannelsestænkning er et nyt stort bidrag til diskussionen, at den er vigtig. Der har efterhånden været mange andre kritiske røster i
forhold til de nye politiske forandringer af
folkeskolen og det øvrige uddannelsessystem, men nogle af de mest kvalificerede kritiske begrundelser herfor kommer fra Biesta.
Svagheden, men især styrken, ved
denne bog er de forholdsvis lukkede
tematiske kapitler med inspirationer fra
bestemte teoretikere. Biesta vil ikke gå
selv, dvs. frigøre sig fra sine inspirationskilder, tværtimod påviser han, hvordan forskellige konkrete tænkere kan
bidrage med hvert sit til en ny uddannelsestænkning. På den måde italesætter han fra forskellige vinkler en anden
måde at forstå uddannelse på. Det gør,
at man kan læse bogens syv kapitler
hver for sig, som i sin helhed ellers kræver en ret så omfattende teoretisk fundering. Efter endt læsning vil jeg endda

mene, at det allerbedste er at begynde
med bogens afsluttende ”Efterskrift”,
”Tak” og et interview med Biesta, suppleret med hans ret omfattende ”Indledning. Om uddannelsens svaghed”.
Sammenfattende tydeliggør dette hans
anliggende, som er at skabe en uddannelse, der med nødvendighed skal være
”svag”, dvs. være forbundet med risici og
åbenhed, da uddannelse forholder sig
til mennesker og ikke programmerbare
maskiner.
Bogens syv kapitler beskæftiger sig,
som overskrifterne angiver, med kreativitet, kommunikation, undervisning,
læring, emancipation, demokrati og virtuositet. Her skal blot fremhæves kapitlet om undervisning, hvor det med Levinas og især Kierkegaard pointeres, at
undervisning kan få os til at indse noget,
som trænger ind i vores tilværelse udefra, og som kan tilføre livet nye perspektiver. Det skal forstås som alternativ til
læring, som Biesta i kapitlet herom giver
en meget præcis kritik af. Tidens læringsmantra er blevet til noget ”vi underkaster os” i stedet for noget ”som vi bør
have magten over”, og som hovedsagelig
er funderet i forskellige former for konstruktivistiske teorier. Men der er mange
andre temaer og problemstillinger på
spil i bogen, som fx forholdet mellem at
udøve autoritet og være autoritær, som
fører til Hannah Arendts tankevækkende
udsagn om, at hvis vi emanciperer børn
fra voksnes autoritet og overlader dem til
sig selv, ikke frigør børnene, men under-

kaster dem en meget mere forfærdelig
og i sandhed tyrannisk autoritet, flertallets autoritet.
Med de tre klassiske ord i baghovedet,
det gode, det sande og det skønne, er
det besynderligt, at Biesta kritiserer det
sande, som i dag er blevet reduceret til
evidens, og er optaget af det gode, der
med fokus på dømmekraften kan få os til
at lære af det, vi gør, men tilnærmelsesvis næsten ikke omtaler det skønne, der
ellers med titlen Den smukke risiko kunne
forventes. Med andre ord: Biesta mangler
en udfoldet forståelse af det æstetiske,
som kunne have ændret hans insisteren
på en svag til en stærk pædagogisk tænkning. Men måske er han for bundet til
tænkning i omegnen af den postmoderne,
som med Derrida, Ranciére og Caputo (ud
over Arendt, Dewey og Levinas) er hans
vigtigste inspirationskilder.
På trods af disse kritiske kommentarer iscenesætter og fortæller Biesta en
god historie, hvor eleven ikke er en forbruger, hvis behov må imødekommes på
den mest effektive måde, men en elev
der er åben for undervisningens gave,
en elev der kan byde det uvelkomne velkomment. Biesta forsøger at skabe et
sprog for undervisningens nødvendighed
på nye betingelser, og enhver lærer med
respekt for lærergerningen vil kunne
”lære” af det. Tak, mere af det.
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