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PROLOG:

VANDDRAABEN
af H.C. Andersen
Du kjender da sagtens et Forstørrelsesglas, saadan et rundt
Brilleglas, der gjør Alting hundred Gange større, end det er?
Naar man tager og holder det for Øiet og seer paa en Vanddraabe
ude fra Dammen, saa seer man over tusinde underlige Dyr, som
man ellers aldrig seer i Vandet, men de ere der, og det er virkeligt. Det seer næsten ud, som en heel Talerken fuld af Reier,
der springe mellem hverandre, og de ere saa glubende, de rive
Arme og Been, Ender og Kanter af hverandre, og dog ere de glade
og fornøiede, på deres Maade.
Nu var der engang en gammel Mand, som alle Folk kaldte KribleKrable, for det hed han. Han vilde alletider have det Bedste ud
af enhver Ting, og naar det slet ikke vilde gaa, saa tog han
det med Trolddom.
Nu sidder han en Dag og holder sit Forstørrelsesglas for Øiet
og seer paa en Vanddraabe, der var taget ude af en Pyt Vand i
Grøften. Nei, hvor det kriblede og krablede der! alle de tusinde Smaadyr hoppede og sprang, trak i hverandre og aad af
hverandre.
"Ja, men det er jo afskyeligt!" sagde gamle Krible-Krable, "kan
man ikke faae dem til at leve i Fred og Ro, og hver passe sit!"
og han tænkte og tænkte , men det vilde ikke gaae, og saa maatte han trolde. "Jeg maa give dem Couleur, at de kunne blive tydelige!" sagde han, og saa hældte han ligesom en lille Draabe
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rød Viin i Vanddraaben, men det var Hexeblod, den allerfineste
Slags til to Skilling; og saa bleve alle de underlige Dyr rosenrøde over hele Kroppen, det saae ud som en heel By af nøgne
Vildmænd.
"Hvad har Du der?" spurgte en anden gammel Trold, som ikke havde Navn, og det var det Fine ved ham.
"Ja, kan Du Gjætte, hvad det er," sagde Krible-Krable, "saa
skal jeg forære Dig det; men det er ikke let at finde ud, naar
man ikke veed det!"
Og Trolden, som intet Navn havde, saae igjemmen Forstørrelsesglasset. Det saae virkelig ud som en heel By, hvor alle Mennesker løb om uden Klæder! det var gyseligt, men endnu mere gyseligt at see, hvor den Ene puffede og stødte den Anden, hvor
de nippedes og nappedes, bed hinanden og trak hinanden frem.
Hvad der var nederst, skulde øverst, og hvad der var øverst,
skulde nederst! "see! see! hans Been er længer end mit! baf!
væk med det! der er Een, som har en lille Knop bag Øret, en
lille uskyldig Knop, men den piner ham, og saa skal den pine
meer! og de hakkede i den, og de trak i ham, og de aad ham for
den lille Knops Skyld. Der sad Een saa stille som en lille Jomfrue og ønskede alene Fred og Rolighed, men saa skulde Jomfruen
frem, og de trak i hende, og de sleed i hende, og de aad hende!"
"Det er overordenlig moersomt!" sagde Trolden. "Ja, men hvad
troer Du, det er?" spurgte Krible-Krable. "Kan Du finde det
ud?"
"Det er da godt at see!" sagde den anden, "det er jo Kjøbenhavn
eller en anden stor By, de ligne jo allesammen hinanden. En
stor By, er det!"
"Det er Grøftevand!" sagde Krible-Krable.
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1. INDLEDNING
Valget af SYGEROLLEN, som er emnet for denne konferens, er
meget subjektivt, hvilket i sig selv er problematisk.
Allerede efter kun at have læst ét år på universitetet, fik
jeg, p.gr.af flere forskellige symptomer igennem nogle år,
stillet diagnosen: du lider af en kronisk, uhelbredelig sygdom.
Det var ikke rart, men da jeg studiemæssigt ikke blev isoleret,
fortsatte jeg mit mål: at færdiggøre mit påbegyndte studie.
Ret hurtigt opdagede jeg dog, at ude i "virkeligheden" skete
der omkring min person nogle hændelser, som både undrede mig og
gjorde mig nysgerrig.
Det blev derfor "naturligt" for mig at lade sygdom som emne
være den røde tråd i mit studie. Det har været mit ønske at
forsøge at få vished om - og eventuelt gennemskue, hvad der
sker omkring mig og inden i mig. Jeg har opdaget, at følelsesmæssigt er der mange lighedspunkter til andre grupper i samfundet, f.eks. arbejdsløse, så dette univers ville være lige så
oplagt at vælge. Men ved for en del år siden at melde mig ind i
en forening, som varetager forhold vedrørende min sygdom, har
jeg fundet ud af, at jeg deler indsigt og problemer med mange
andre i dette samfund.
Jeg har derfor fundet det kultursociologisk - og dermed videnskabeligt forsvarligt - at beskæftige mig med problemer i en
gruppe, som jeg selv er en del af. Det er en stor og svær
udfordring hele tiden at skulle skabe distance mellem det
subjektive og det objektive, men samtidig er det utroligt
spændende og også skræmmende at forsøge at "folde" sin egen
kultur ud og for at forstå det specifikke, har jeg fundet det
nødvendigt at se på det generelle.

6
"Erfaringer" og problemformulering:
- Ved at "træde" ind i sygerollen kan det opleves, at en
eller anden form for umyndiggørelse finder sted:
- Andre mennesker begynder pludselig at definere, hvad der
er godt eller dårligt for én.
- Andre kan virke påtrængende ved at være bedrevidende om,
hvilke behov man har.
- Hvis disse andre samtidig viser sig at være éns nærmeste
pårørende, opstår der nemt uoverensstemmelser, som kan
være meget svære at gennemskue og løse.
- Hvis der desuden er tale om et synligt handicap, kan det
være ret belastende at færdes ude i "den store verden".
- Er handicappet ikke iøjefaldende, men det er blevet
sværere at holde balancen, risikerer man let at blive
beskyldt for at være beruset.
- osv, osv.
Dette og uendeligt meget mere bliver man let konfronteret med
oven i en diagnose, som måske nok kan virke som en lettelse,
men enten øjeblikkelig eller efter få år kan ændre éns livsvilkår totalt.
At have en kronisk, uhelbredelig sygdom er oftest en dybt,
alvorlig sag, der meget let fører den enkelte ud i tilsyneladende uoverskuelige kriser. Selve livet kan blive truet. Man
kan miste sit erhvervsarbejde, som for mange er ensbetydende
med deres identitet. Familielivet rystes som regel i dets
grundvold, og ikke sjældent ses opløste ægteskaber og brudte
parforhold som resultat.
Som den, der oplever dette kan man undre sig og spørge:
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Har jeg virkelig forandret mig så meget? Er jeg ikke længere
den, jeg var eller troede, jeg stadig kunne være på trods af
diagnosen, og på trods af en synlig forandring af min krop?
At være syg er en eksistentiel oplevelse, hvor den enkelte
befinder sig i et dilemma, der er behæftet med et indhold, en
rolle: syge- eller patientrollen, som ikke er selvvalgt. Eksistentialistisk set står man derfor overfor at kunne vælge dilemmaet i absolut og umodificeret forstand, eller slet ikke at
vælge. Vælges dilemmaet finder man sig i det, altså ikke at man
affinder sig med det, men gør det til sit eget, som om det var
en selv, der havde frembragt det. Samtidig forbeholder man sig
også ret til at være i en situation, hvor det vises, at man
ikke vil være i det, måske endda vil kunne forandre det.
Jeg er interesseret i at afdække mødet mellem patient-behandler
og "den syge"- det nære sociale netværk.
Teori:
Jeg anvender Kleinman's forklaringsmodel om sundhedssystemet,
som udgør den professionelle, den alternative og den folkelige
sektor.
Ligeledes anvender jeg Susan Sontags syn på de samfundsmæssigt
skabte metaforer i sygdomsbilledet, hvor nogle sygdomme anses
som krigsskuepladser, hvor slaget skal stå.
Med foucaultske indsigter forsøger jeg at sætte "det unormale"
og diskurserne ind i den vestlige kulturs historiske rammer.

Empiri:
Min empiri bygger på to kvalitative, delvist styrede interviews, som er lavet med en kvinde og en mand, som jeg mødte i
Scleroseforeningen.
Jeg har også anvendt lægen Oliver Sacks personlige sygdomsoplevelse i bogen: "Et ben at stå på" samt anden litteratur,
artikler o.lign.
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Analysen indeholder også en sammenligning af sygdomsopfattelseog behandling mellem det japanske og det vestlige sundhedssystem.
Som afslutning præsenteres den eksistentialistiske tanke for
derigennem sammen med andre forsøge at finde en ændringsmodel
for sygerollen.
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2. SYGEROLLEN
Sygdomsforståelse er ligesom mange andre begreber sociokulturelt betinget, og sygerollen er ligesom andre roller behæftet
med sociokulturelle forventninger. Disse forventninger internaliseres i det enkelte individ, f.eks. gennem socialisationsprocessen, så det ikke opfattes som indlært, men, at den adfærd
der udvises, er en personlig egenskab. Blandt andet at være
hæderlig eller hidsig. En anden vigtig social situation for den
enkeltes jeg-oplevelse eller identitet er det daglige arbejde.
Nu er det ikke sådan, at når man har et erhverv, selv bestemmer
udformningen og indholdet af dette. De samfundsmæssige forventninger til et bestemt erhverv eller rolle findes for det
meste på forhånd. Så når et job eller en rolle vælges eller
ønskes, er man for det meste klar over, hvilke forventninger og
hvilken adfærd, der vil være mest hensigtsmæssig i en bestemt
situation. (Israel, s.32ff)
Sociologisk defineres en rolle som summen af de normer, der er
knyttet til en bestemt stilling eller opgave i samfundet eller
en gruppe. Den ikke blot anviser, men tvinger og kan få dens
indehaver til at handle stik modsat oprindelige intentioner.
Rollen kan erobre den enkelte, så man mister sig selv i dens
indhold. Man bliver dét rollen tilsigter. Det er "de andre",
der tvinger.
Principielt kan en rolle altid skiftes ud, fordi den altid vil
være partiel: ikke er fyldestgørende for en hel livsudfoldelse.
Den kan føles som et overgreb, give lyst til oprør, hvis den
føles unødvendig snæver og svær at komme uden om.(Sløk, s.55ff)
Roller er tingsliggørelse, som i det kapitalistiske varesamfund
er den samfundsmæssige proces, hvor mennesker forvandles til
objekter eller ting og behandles som sådan.(Israel,s.184f)
Især i kriseprægede situationer kan det ligefrem opleves som en
tragedie at miste noget, som man troede, man ejede.
Sygerollen i det vestlige samfund er således også behæftet med
en masse forventninger og tab, som kan vise sig at være skrækindjagende.
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Skelnen mellem at være syg eller have en sygdom
Her vil jeg gøre opmærksom på en vigtig skelnen mellem det - at
være syg - og det - at have en sygdom -. Det "at være" har
noget med ens tilværelse at gøre. Så man behøver ikke at være
til på en syg måde, fordi man "har" en sygdom.
Hvorledes en sygdom griber ind i ens tilværelse, må være det
væsentlige: om den bevirker, at man ikke kan være til på en
måde, man ellers ville have været til på. Hvordan ens tilværelse ville have været uden sygdom, afhænger af ens livsvilkår: alder, køn, uddannelse.
F.eks. ville det sikkert ikke ændre tilværelsen væsentligt,
hvis en skibsbygger fik bronkitis, hvilket ikke er unormalt i
det erhverv, hvorimod en balletdanser sandsynligvis ikke kunne
have klaret at danse og måske derfor være nødt til at opgive
grundlaget for sin eksistens.
Sygdom og en normal tilværelse udelukker altså ikke hinanden,
men er i modstrid til det lægelige sygdomsbegreb. Her er
essensen, at sygdom er dysfunktioner i den menneskelige organisme og er altså knyttet til det enkelte individ som udtryk
for unormale forhold i menneskets bio-kemiske og/eller fysiske
funktioner.
Men det lægelige sygdomsbegreb bør udvides til også at omfatte
menneskets handlemuligheder, så at sygdomme må begribes som
modsigelser mellem biologiske og sociale fænomener. (Scocozza,
s.12ff)
Det modsatte: at være syg uden at lægerne kan "finde" en sygdom
kan være ligeså lidelsesfuldt, da dette ofte kan opfattes som
hypokondri eller psykisk lidelse.
F.eks. er lidelsen fibromyalgi, som mellem 30.000 og 60.000
mennesker skønnes at lide af i Danmark, først blevet anerkendt
som sygdom af behandlersystemet indenfor det sidste år. Sygdommen, der giver invaliderende smerter i bl.a. nakke og
skuldre, kan ikke forklares ved hjælp af laboratorie- eller
røntgenprøver, hvorfor patienternes smerter indtil for nylig er
blevet affærdiget som indbildte.
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Talcott Parsons' bestemmelse af sygerollen
Den amerikanske sociolog Talcott Parsons bestemmer sygdom til
at være en speciel slags "afvigende" adfærd, som ikke opfylder
de definerede forventninger til de roller, som individerne
samfundsmæssigt er indblandet i. Den syge person er pr. definition i en vis henseende ude af stand til at opfylde normale
sociale forpligtelser, og den syge persons motiv til at være
eller at blive syg har reference til denne del.
Den syge kan fritages for forpligtelser og en vis form for
ansvarlighed, som har en pris, for det er ikke nok at sige, at
man ikke er oplagt til at arbejde. Det må defineres socialt og
gøres gyldigt. Derfor ses sygdom, som en tilstand, der socialt
set er uønsket, og som man hurtigst muligt skal blive kvit.
Ingen får det privilegium at være syg længere end nødvendigt,
men kun så længe, at man ikke kan gøre for det.
Sygdom bliver også defineret som at behøve hjælp, undtagen i de
mildeste tilfælde. Denne hjælp vil så fortrinsvis være afgrænset af lægerne, og derved udvides sygerollen til patientrollen, som forpligter til især at skulle samarbejde med lægen
eller en anden terapeut for at prøve på at blive rask. (Parsons
1951)
Når et menneske har fået en diagnose, er det implicit, at
vedkommende ikke mere er meningsberettiget og mister sin
indflydelse på beslutningsprocesserne. Det forventes, at
patienten er passiv og berettiget til at modtage hjælp. (Parsons 1967, s.440) Det er altså ikke uden risiko at "træde ind"
i syge- og patientrollen.
En undersøgelse fra 1984 foretaget af Gannik og Jespersen om 60
mænds og kvinders erfaringer med ryglidelser viser da også, at
identiteten føltes truet, hvis de normale aktiviteter, f.eks.
arbejde, gik tabt, altså at lidelsen blev kronisk. Andre
undersøgelser har vist, hvordan kronisk sygdom kan medføre tab
af identitet, og at kronisk syge føler sig truet af udsigter
til tab af deres forhenværende selv (Gannik, s.71)
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Parsons begreber er blevet kritiseret for at være forenklede og
unuancerede og bl.a. ikke tager højde for, at der findes mange
forskellige sygeroller, men har samtidig været anvendt som
udgangspunkt for en lang række undersøgelser, som har peget på,
hvordan sygdomsoplevelse formes af forskellige sociale og
kulturelle forhold.

Identitet
Som modbegreb til rollebegrebet, forstået som det påduttede,
ses identitetsbegrebet som vedrørende eksistensen. (se kap.9)
Identitetsbegrebet er noget konkret historisk: samfundsmæssigt
og historieskabt, og identitet er et fænomen, der vokser ud af
dialektikken mellem individ og samfund.
Den enkeltes identitet afhænger af sociale virkelighedsdefinitioner grundlagt i primærsocialisationen af de signifikante
andre. Barnet internaliserer de signifikante andres roller og
holdninger og gør dem til sine egne. Det er en dialektik mellem
de andres identificering af barnet og dettes selv: individuation.(Berger & Luckmann, s.189ff)
Stemmer den subjektive og den objektive virkelighed overens,
vil der i mange ikke-vestlige samfund ikke være risiko for den
syges identitet. Defineres tilstanden til at være forståelig,
ved at den syge betragtes som at være udset af andre som offer,
er betydning tilføjet.
Den kulturelle identitet bevares, fordi tilstanden forstås både
af den syge selv og de nærmeste - ud fra den viden, deres
kultur indeholder. Den sociale identitet bevares også, for som
offer mistes pladsen ikke i det sociale univers, hvor de andre
også færdes. (Elsass, Hastrup, s.93) Den vestlige kulturs
medicinske behandlinger anses af mange antropologer for at være
identitetsreducerende.
Dette kan hænge sammen med, at der i vores civilisationsudvikling er en stigende fokus på det enkelte individ. Den
enkelte er blevet en enhed, som i stadig mindre grad har
relation til familie og det omgivende samfund. Identiteten er
ikke mere noget selvfølgeligt og kontinuerligt, men kan som
regel afprøves og ændres. (Elsass, s.400)
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Ved kronisk sygdom forventes det, at identiteten ændres, fordi
den nu blandt meget andet skal rumme en kronisk sygdom. (Giersing, s.44)

Potentielle patienter
Nu er det nødvendigvis sådan, at alle mennesker i et samfund er
potentielle patienter, uanset om man prøver at skubbe det fra
sig eller ej. Alle kender allerede fra barnsben nogle, der er
syge. Man får samtidig en masse erfaringer vedrørende sygdom,
og hvordan man skal forholde sig til det problem. Det er en del
af en fælles kulturel tilpasning.
Det er min erfaring, at børn er meget åbne og nysgerrige
overfor det at være anderledes. "Hvorfor går du dårligt dame?"
er et spørgsmål, jeg flere gange har fået stillet fra børn, og
engang oplevede jeg, at en dreng åbenbart fandt min gang så
interessant, at han måtte efterligne den. Straks gav hans mor
ham et nakkedrag, han kunne mærke, så han har i hvert fald
"lært", at det, der er anderledes, er odiøst.
Selvfølgelig er det for at forhindre, at der bliver gjort nar
af handicaps. Reaktionen er forståelig, men jeg mener, at
drengen bedre havde forstået sammenhængen gennem en dialog
fremfor den hårdtslående argumentation.
Men ikke mindst får man et indblik i, hvordan det er "god tone"
at opføre sig under sygdom, ved at besøge en syg hjemme eller
på hospital. Det er også et yndet samtaleemne bag om ryggen på
de involverede. Det er et tegn på, hvordan andre synes, at
rollerne bliver spillet. (Alver, s.171ff)
Det gælder selvfølgelig ikke kun dette område, men her kan det
føles meget ydmygende, hvis negativ omtale kommer én for øre.
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3.SUNDHEDSMYTEN
Alle, der bliver syge, konfronteres med sundhedsmyten. Sundhed
er et abstrakt begreb, som står for en idealtilstand. I virkeligheden forholder det sig sådan, at det er en normal, omend
ubehagelig proces, at mennesker bliver syge og svage og i hvert
fald i sidste ende dør. (Alver, s.172) Dette perspektiv er
åbenbart så vederstyggeligt i den vestlige kultur, for fra
begyndelsen af 1970'erne med start i USA forsøges der fra mange
sider at erstatte det gamle sygdomsbegreb med et nyt sundhedsbegreb. Intentionen med dette skift har været at betragte
sygdom på en bredere og mere positiv måde end tidligere. Der
ønskes et mere helhedspræget syn på sygdom i forbindelse med
helbredsmæssige problemstillinger. Men det er sjældent klargjort, hvad der forstås ved "helheden", som derfor ofte bliver
et modeord, som anvendes forskelligt, alt efter til hvilket
formål det bruges.(Elsass,s.26)
Sundhedsmyten bakkes op af de fleste i samfundet, hvorfor der
er bred enighed om, at sygdom er et brud på det normale, som
skal genoprettes.
Så bliver en person kortvarig syg, er mange overbevist om, at
en bestemt adfærd: at gå i seng eller tage tørklæde om halsen
f.eks., er vigtig, selvom det ikke nødvendigvis hjælper. Men
det kan være en meddelelse til omgivelserne om forventet,
snarlig helbredelse, som igen udløser positive tilkendegivelser. Undtaget herfra er psykiske lidelser, som sjældent anerkendes, fordi de sikkert under alle omstændigheder ses som en
trussel mod sundhedsmyten.
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Sundhedsproblemer i Danmark

Som regel opsøges den praktiserende læge først, når nogle
symptomer på ubehag, noget der fornemmes anderledes i kroppen,
dukker frem. I en undersøgelse fra 1977 (se ovenstående tegning) af et udsnit af den danske befolkning på 18 år og derover, viste det sig, at 3 ud af 4 voksne danskere i løbet af
4 uger rapporterede tegn på sygdom; hver anden person tager
medicin; hver 4.- 5. gik til læge, og hver hundrede blev
indlagt på sygehus. Men selv om størstedelen af befolkningen
mærker sygdom eller ubehag diagnosticerer og behandler de
fleste sig selv, f.eks. ved forkølelse.(Indenrigsministeriet,
s.15ff)
Træthed, smerter i muskler, luftvejsgener samt hovedpine er
udbredte gener, der som regel stiger med alderen og hyppigere
findes hos kvinder end mænd. De er også ulige socialt fordelt,
med stærk overvægt i socialgruppe V, der hører til de dårligst
stillede.(Christensen,s.255)
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Som sammenligning kan ses, at lægerne, som behandler patienterne, fortrinsvis rekrutteres fra socialgruppe I, der hører til
de bedst stillede i samfundet. I 1970 så fordelingen således
ud: 38% af lægekandidaterne kom fra de højeste socialgrupper,
mens 16% kom fra de lavere socialgrupper, mens befolkningen som
helhed fordeler sig med henholdsvis 3% og 58% på de nævnte
grupper. Denne forskel i den kulturelle baggrund danner grundlaget for den kommunikation, der finder sted mellem læge og
patient.(Larsen,s.139)
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Gode og dårlige patienter

De gode patienter er altså de, der hurtigt bliver "sunde",
"normale" og "friske" igen.
De dårlige patienter er de svage grupper, der økonomisk ligger
samfundet til byrde: f.eks. gamle og kronisk syge. Samtidig er
det oplagt disse, der er villige til at eksperimentere, for at
undgå eller mildne det sociokulturelle pres, truslen mod
sundhedsmyten medfører.
Ved ikke at give op, men fortsat at prøve på at opnå bedring,
søges som regel det alternative behandlingsområde. Dette
opfattes ofte som en bekræftelse af sundhedsmyten, hvorved der
igen kan opnås positive tilkendegivelser.
Det er dog ikke kun den syge, der står med et dilemma, men også
de nærmeste pårørende bliver slået i hartkorn med truslen mod
sundhedsmyten. Så disse har helt klart en fordel i at opmuntre
den syge til forskellige behandlingstilbud og tiltag til en
bedring af tilstanden, f.eks. indenfor den alternative behandling.
Denne krise, som fra start af kan skabe uro, alt efter sygdommens alvor, kan dog i de bedste tilfælde knytte de involverede parter tættere sammen, men jeg synes desværre, at jeg
ofte hører og læser det modsatte. Jeg vender tilbage til dette
under den folkelige sektor.
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Patienter med kronisk sygdom
Kronisk sygdom er mange ting, og lige så mange mennesker, der
har fået en sådan diagnose, lige så mange forskellige måder er
der i opfattelser og taklingsteknikker. Jeg har valgt at
beskrive tilstanden, som den fremstår generelt i Peter Elsass'
bog: Sundhedspsykologi, s.342-347.
Som nævnt er kroniske sygdomme mange lidelser, lige fra milde
tilstande, som kun i ringe omfang ændre personens hverdag, til
de livstruende lidelser: kræft, AIDS osv. Alt efter hvor
alvorlig sygdommen er, vil en masse spørgsmål blive stillet for
at forsøge at finde tilfredsstillende svar om fremtiden.
Lidelsen opfattes let som "en altid tilstedeværende fjende"
(s.342) "Patienten kæmper en stille kamp .... (ibid)
En masse spørgsmål gør, at "patienten hele tiden skal leve med
sygdommen som en vulkan, der kan bryde ud, hvornår det skal
være." (ibid)
Forskellige kontrolsystemer kan tages i anvendelse, og kroppens
signaler overvåges med stor opmærksomhed for at finde ud af, om
det er nødvendigt at tage eller forøge medicin. Patientens
dagligdag trues, og han vil være optaget af "den altid vedvarende oplevelse af ubehag." (s.343)
Den arbejdsmæssige karriere står på spil. Ligeledes forholdet
til familie og venner og ikke mindst selvværdet. Kroniske
sygdomme er økonomisk belastende, og utrolig megen tid bruges
på undersøgelser og specialister.
"At være kronisk patient er udmattende og skaber frustration,
irritabilitet og vrede, der undertiden kan bryde ud i åben
revolte." (ibid)
Af og til finder det medicinske behandlingssystem patienten så
besværlig, at der ikke er overskud til at tage klagerne alvorligt, især hvis de kroniske lidelser er arbejdsbetingede eller
hænger sammen med belastende sociale vilkår.
Det psykoterapeutiske område vil lytte empatisk til den kroniske patients egne sygdomsoplevelser.
"og ad den vej forsøge at anerkende hans daglige og heroiske
kamp," (ibid)
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som blandt andet omfatter behandlere fra både det traditionelle
som det alternative system, så han næsten ikke ved, hvad han
fejler.
Patienten anses for at være skrøbelig og skal have hjælp til at
kunne acceptere, kontrollere og eventuelt gøre noget ved sin
tilstand.
Den kronisk syge har brug for omsorg "caritas" forstået som
"det raske menneskes omsorg for den syge; det rige menneskes
kærlighed til den fattige." (s.344)
Der er dog det problem, at den professionelle hjælper eller
"kærlighed" nemt bliver overbebyrdet af patientens beklagelser.
Behandleren må derfor beskytte sig selv, hvis patienten bliver
tvangspræget, kværulerende og medicinkrævende: "besværlig
patient." (ibid)
I værste fald må behandleren selv søge hjælp hos en kollega.
Der må derfor etableres forståelse mellem patient og terapeut
for, at deres primære mål er at undgå, at den kroniske sygdom
fører til psykisk invaliditet.
"Den kroniske sygdom og dens symptomer som sådan er der sandsynligvis ikke så meget at gøre ved, men disses indflydelse på
den psykiske funktion kan muligvis begrænses." (s.345)
Den nyere bioteknologi har givet nogle mennesker mulighed for
at få livet forlænget, men samtidig er de blevet afhængig af en
ny teknologi, som kan medføre alvorlige frustrationer, som gør
den syge ulidelig.
Her er det behandlerens opgave at forsøge at bygge bro mellem
patientens illness-oplevelser og det medicinske systems disease-modeller, hvis begrænsninger kan være svære at begribe.
Her kunne det for behandleren være en fordel at skæve til
antropologiens område, men på samme måde som antropologen,
"undgå den romantisering, der er indeholdt i at "go native"."
(s.346) I næste afsnit beskæftiger jeg mig mere udførligt med
begreberne illness og disease.
Endelig er det meget vigtigt at skelne mellem somatisk syge
patienter med psykiske problemer og psykiatriske patienter med
psykosomatiske lidelser, som kræver en helt anden behandling.
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Foruden dette approach må mennesker, med nogle kroniske sygdomme som f.eks. kræft, leve med, at det medicinske system
betragter disse sygdomme som noget, der invaderer kroppen, og
derfor må der føres krig mod dem.
Med andre kroniske sygdomme f.eks. sclerose foregår der ligefrem borgerkrig inde i kroppen, og derfor har forskere verden
over etableret en militær domstol, hvor det svigefulde immunforsvar er stillet for en krigsret. (Sclerosen, nr.2,1994,s.7)

Teoribearbejdning: Susan Sontags militære metaforer
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Den amerikanske forfatter Susan Sontag, der selv har haft
kræft, har beskrevet dette fænomen:
Sygdomme, som lægevidenskaben ikke kan helbrede, er pr. definition gådefulde (Sontag, s.6). Sygdomme, der betragtes som et
mysterium, skaber frygt for smitte - om ikke bogstaveligt så
moralsk.
"Derfor oplever et forbavsende stort antal mennesker med kræft,
at deres slægtninge og venner undgår dem." (Sontag, s. 7)
For eksempel oplevede en ung dansk rockstjerne få uger før sin
død af kræft, hvordan mange deltagere i en Grammy-fest ubevidst
holdt sig fra hende. (Ekstrabladet, 23.03.94,s.6)
Nogle forestillinger lægger i dag skylden for sygdom på den
syge selv, og helbredelse menes at afhænge af patientens i
forvejen smerteligt prøvede eller svækkede evne til selvrespekt. (Sontag, s.52) Patienter, der bliver belært om, at de
ubevidst selv er skyld i deres sygdom, vil ofte også føle, at
de har fortjent den. (ibid, s.64)
I øvrigt mener Susan Sontag, at det ikke er hensigtsmæssigt for
de, der har en sygdom at høre navnet på deres sygdom blive
omtalt som indbegrebet af det onde.
Interessen for metaforen ligger i, at den peger på en bestemt
sygdom, der er så behæftet med mystifikationer og ladet med
forestillinger om den uundgåelig skæbnebestemthed. Hun ser
sygdomsmetaforerne som billeder på den vestlige kulturs store
mangler: bl.a. på vor overfladiske holdning til døden, på vor
angst for følelserne. (ibid, s.95ff)

Diskussion
Ovenfor har jeg forsøgt at indkredse de generelle holdninger,
der er toneangivende overfor sygdom især kronisk sygdom.
Alvorlig sygdom og for tidlig død er noget man helst ikke
beskæftiger sig med i vores kultur. Det er noget, der sker for
naboen. Når det så alligevel sker for én selv, er der som
oftest i forvejen sket en internalisering, der har en konsekvens for den enkelte. Læger har konstateret, at mennesker på
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uforklarlig vis bukker under ret tidligt i sygdomsforløbet,
selvom prognosen ikke er alarmerende, og omvendt at et menneskes ressourcer får det til at "overleve": at det er i stand
til at handle i kritiske situationer. (Juul Jensen, s.242)
Et eksempel er en kvinde, der i den grad virkede handlekraftig
og meget bevidst om, hvor skabet skulle stå, men efter at hun
havde fået diagnosen på en alvorlig kronisk sygdom ændrede hun
adfærd og kom til at virke modløs og opgivende med hensyn til
at bestemme over sig selv.
Det kan være problematisk, at den lægelige betragtningsmåde er
skiftet fra sygdom til sundhed. Der er for så vidt ikke noget
faretruende ved, at intentionerne i sundhedsbegrebet er,
"at anlægge et bredere og mere positivt perspektiv på sygdom."
(Elsass, s.96)
"Det er lægens privilegium at praktisere medicin i menneskehedens tjeneste, at bevare og genoprette legemlig og mental
sundhed uden at skelne mellem personer, at trøste og lindre
sine patienters lidelser ...." (Elsass, s.96f)
Her refereres til, at sundhed er et godt helbred, som er et
normativt begreb om en hel persons velfærd og evner. (ibid)
Enhver, der har fået stillet diagnosen på
en KRONISK, UHELBREDELIG sygdom,
ved, at han ikke har et godt helbred. Det kan godt være, at det
føles som en lettelse at få diagnosen, hvis ens ubehag er
blevet opfattet som hypokondri, eller hvis ens hverdag: arbejde, familiemæssige forhold osv. ikke påvirkes væsentligt. Men
som beskrevet ovenfor bliver det at være patient med en kronisk
sygdom ofte anset for at skabe store problemer for behandlerne.
I den konflikt, der ofte opstår mellem patient og behandler, er
det let at blive betegnet som "besværlig patient", hvis det i
socialisationsprocessen er "mislykket" at internalisere den
dårlige patient's rolle. (Israel, s.32f)
Så kan ens integritet stå på spil. At føle sig umyndiggjort
eller blive behandlet som et barn, når man ellers oplever sig
selv som et selvstændigt, autonomt individ må føre til oprør
eller at insistere på en ligeværdig indstilling til én.
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Denne problemstilling vil blive behandlet i kapitel 4 og 5,
hvor jeg beskriver patientens møde med sundhedssystemets tre
sektorer: den professionelle, den alternative og den folkelige
sektor.
Men først vil jeg indkredse de tidligere nævnte begreber
disease og illness og Kleinmans model om sundhedssystemet, hvor
det foreslås, at sygdom kan ses som en del af en større helhed
- sundhedssystemet - og i sammenhæng med det omgivende
samfund.
Kleinmans beskrivelse danner grundlag for en forståelse af det
enkelte menneskes sygdomsopfattelse, idet den viser, at de
forskellige dele af sundhedssystemet er med til at forme
sygdomsopfattelsen.
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4. SYGDOMSBEGREBERNE "DISEASE" OG "ILLNESS"
I mødet med fremmede kulturer har især antropologer, men også
læger og sundhedsarbejdere, fået øjnene op for, at der findes
andre måder at forstå sygdomme på og andre helbredelsesmetoder
end den vestligt orienterede medicin og behandling. Der er
simpelthen en verden til forskel.
Det er antropologernes område at beskæftige sig med fremmede
kulturer og gennem som regel langvarige feltarbejder tilegnes
en kulturel indsigt, der rummer sin egen logik og sit eget
forklaringssystem, som umiddelbart kan virke irrationelle, men
for det meste har sin egen rationalitet, blot set med andre
øjne.
Også de vesterlandsk uddannede læger, der i det fremmede fik
akutte og alvorlige problemer med deres biologisk befæstede
sygdomsbegreber, har måttet indse, at der i et enkelt samfund
eksisterer forskellige medicinske traditioner - medicinsk
pluralisme - og hvordan disse påvirker hinanden og ændre sig
gennem historiske processer.
I den medicinske antropologi, som i de seneste årtier har haft
en særlig stor udvikling, fokuseres der ikke så meget på den
konkrete lidelse, men mere på det enkelte individs oplevelse af
sygdom samt den kollektive erfaring af samme. Der skelnes
mellem begreberne illness og disease, eller lidelse og sygdom.
Det kan grafisk fremstilles således:

(Elsass, Hastrup 1986, s.11)
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Illness er betegnelsen på den individuelt oplevede og kollektivt meningsbærende sygdomsenhed, mens disease betegner den
kliniske enhed: specialistens sygdomsforståelse. Det totale
sygdomsfelt, illness + disease, betegnes sickness i en given
kultur.
Som det ses på figuren, bliver en del af patientens sygdomsbegreb ikke modsvaret af det professionelle sygdomsbegreb og
omvendt. Illness (lidelse) hører til i et begrebsunivers, hvor
den enkelte vil prøve at forstå sin tilstand og gøre den
meningsfuld, socialt og kulturelt. Disease (sygdom) er problemet set fra lægens perspektiv. Her betegnes sygdom en
dysfunktion i eller en dårlig tilpasning af de biologiske
og/eller psykologiske processer (Kleinman, s.88)
Sundhedssystemer: Kleinmans model
For antropologen og psykiateren Arthur Kleinman er sundhed,
sygdom og sundhedsrelaterede aspekter i forskellige samfund
udtryk for kulturelle systemer. Disse kulturelle systemer anses
og undersøges på linie med andre kulturelle systemer, som
f.eks. slægtskabs - og religiøse systemer.
Sundhedssystemets indre struktur kan vises på denne måde:

(Kleinman, s.86)

26
I de fleste sundhedssystemer er der altså tre sociale sektorer
indenfor hvilke, sygdom erfares og reageres på:
1) det professionelle
2) det alternative og
3) det folkelige

ad 1. Det professionelle område består af de lægevidenskabeligt
uddannede læger og de indfødte officielt anerkendte
helbredere, f.eks. kanpo-læger i Japan.
ad 2. Til dette område hører det ikke-officielt anerkendte
helbredere, zoneterapeuter, biopater o.lign.
ad 3. Familien danner den egentlige baggrund i forhold til
sygdom og pleje, men også de sociale netværk og samfundets arrangementer hører til dette område.
Som beskrevet tidligere om danske forhold, bliver både i
vestlige og ikke-vestlige samfund mellem 70 - 90% af al
sygdom ordnet her. Det er også her, at de fleste beslutninger tages om, hvornår de to andre områder skal
inddrages, hvem der skal spørges til råds, om det skal
imødekommes, tilligemed vurderingen af behandlingens
effektivitet fra lægmands side.
Det er i disse sektorer, der skabes og vedligeholdes særlige
subsystemer omkring sygdom og omsorg. Her systematiseres de i
samfundets/kulturens vedtagne holdninger til overbevisninger,
forventninger, roller, slægtskab, det sociale samspil osv. De
er med til at skabe og opretholde en særskilt del af den
sociale virkelighed. (ibid, s.86f)
Det påstås, at Kleinmans teori i det industrialiserede samfund
ikke er tilstrækkelig, fordi der her hersker samfundsbetingelser, som skaber ulighed mellem behandler og patient(Elverdam,
s.324f), men i kapitel 7 vil jeg prøve at vise, at der faktisk
findes ét industrialiseret samfund, det japanske, med ligestilling mellem behandler og patient.
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5. EMPIRISKE EKSEMPLER:
Den professionelle sektor
I vort medicinske univers anses sygdom for at være individuel
afvigelse fra visse medicinsk og biologisk definerede normaltilstande, og sociologisk set er der tale om en afvigende
adfærd, hvortil hæftes bestemte rolleforventninger.
Hvis en person føler ubehag eller smerte, som man ikke selv kan
lindre, opsøges som regel en læge, der prøver at finde årsagen
og en behandlingsmetode, der kan fjerne ondet. Dette kan være
medicin, henvisning til specialister, hospitalsindlæggelse
o.lign. Men som tidligere nævnt er det kun ca. 1/4 af befolkningen i gennemsnit, der bruger sundhedssystemet og kun hver
hundrede af hele befolkningen, der indlægges på hospital.
Egenbehandlingen udgør den dominerende del.
For nogle har den medicinske behandling været utilstrækkelig
eller opgivende, hvilket får mange til at opsøge alternativ
helbredelse. Dette tit på opfordring af familie, venner og
bekendte, som har hørt eller læst om et virksomt middel mod en
lidelse.
Hospitalsindlæggelse
Ofte er det sådan, at når den praktiserende læge ikke selv har
kunnet finde årsagerne på nogle af patienten påståede symptomer, så han kan diagnosticere og behandle disse, vil han
henvise til specialister, som går yderligere i dybden med
problemet. Indenfor hospitalsverdenen anvendes overvejende
maskinfejlmodellen som sygdomsbegreb, når der søges at helbrede
sygdom. (Larsen, s.132) Mennesket opfattes som en veludviklet
maskine, hvis eventuelle defekter kan registreres af diverse
håndgreb, instrumenter, laboratorie- og røntgenundersøgelser
m.m. På grundlag af disse resultater kan lægen sandsynligvis
stille en diagnose, som kan føre til en helbredende behandling.
Ikke så meget den praktiserende læge, som formodes at have et
vist kendskab til sine patienter, men i høj grad de hospitaltilknyttede specialister kommunikerer ikke ret meget med
patienten for at finde årsagerne til fejlen. Desuden foregår de
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fleste undersøgelser bag en lukket dør, hvor patienten befinder
sig alene med den, der foretager undersøgelsen.
Jeg vil her gengive en patientoplevelse om mødet mellem en
patient og den professionelle sektor. Patienten er en midaldrende kvinde med to piger på femten og nitten år, hvoraf kun
den yngste bor hjemme. Hun er gift på sjette år med Bo, der
ikke er far til børnene.
På interview-tidspunktet har hun måttet opgive et lederjob
indenfor det offentlige arbejdsmarked, på grund af tiltagende
invaliditet.
Case:
Jeg havde nogle symptomer i benene, og gik til min læge, som
sendte mig til en neurolog, der undersøgte mig i måske 10 min.
og sagde, at der var ikke noget. Det var hysteri. Og så tænkte
jeg: "Det var som søren". Der er ikke ret mange, der har beskyldt mig for at være hysterisk. Jeg sagde så, at det kunne
jeg ikke forstå, og spurgte ham så, hvad han mente med det. Og
så sagde han, at det var der mange kvinder, der havde det sådan
i 40-erne. Jeg sagde, at det kunne jeg ikke forstå, for det
havde jeg aldrig hørt andre kvinder snakke om. Han svarede:"Det
er noget, man bare ikke snakker om kvinder imellem".
Jeg synes, han var streng, men jeg vidste godt, at jeg havde
meget at lave på mit arbejde, så jeg dinglede videre i en hel
måned, hvor jeg blev dårligere. Det bredte sig. Og min praktiserende læge sendte mig så til en anden neurolog, da han ikke
havde opfattet mig som hysterisk i de 14 år, han havde kendt
mig.
Da jeg var hos den næste neurolog, sagde han, at jeg skulle
indlægges. Jeg skulle til observation for en svulst mellem 6.
og 7. ryghvirvel.
Jeg kom op på den afdeling, hvor den første neurolog var på, og
han blev død-stresset over, at jeg kom med en indlæggelsesseddel, og i løbet af nogle dage kunne de godt se, at jeg havde
det rigtigt dårligt.
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Han havde svært ved at tackle den situation, at det var ubehageligt for mig. Han ville slet ikke gå stuegang på det
afsnit, hvor jeg lå.
Nu kendte jeg afdelingssygeplejersken, der er en af min søsters
veninder, og hun sagde, at de synes, at det var så morsomt, at
han var så stresset. Man kunne jo se på de papirer, min egen
læge havde sendt med, at han havde diagnosticeret mig forkert.
Det synes han jo ikke var så sjovt.
Så blev jeg sendt til Glostrup. Jeg skulle have en undersøgelse, fordi de stadig mente, at det var en svulst. Det var sådan
med at sprøjte kontrastvæske ind i rygmarven og sådan en
maskine, man kom ind i. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. En
slags scanning, og det kunne man kun få foretaget enten på
Glostrup eller Hvidovre, og samtidig fik jeg taget nogle
rygmarvsprøver, hvor man ser noget med æggehvideindhold i
rygmarven. Når det er lidt forstørret, så er det også en af
diagnosepunkterne for sclerose.
På det tidspunkt begyndte mit øje - jeg fik en neurit på det
venstre øje, altså en synsnervebetændelse, hvor man ser dårligt, får et sløret syn, og da der var gået 14 dage, og jeg
havde ligget dér, så blev jeg mere og mere nervøs, fordi der
var ikke nogen, der sagde noget til mig. Så sagde jeg, at nu
ville jeg altså have at vide, hvad jeg fejlede.
På den stue hvor jeg lå, lå der på min højre side en kvinde på
min egen alder, der havde kræft i rygmarven - altså en rygmarvssvulst, og hun var helt ekstatisk og blev ved med at ligge
og spørge: "Er jeg død nu?" Hendes søn kom om aftenen, og det
var ret uhyggeligt.
På min anden side lå en sclerosepatient. Den dårligste sclerosepatient jeg nogensinde har set, som dels gik meget dårligt,
dels havde noget med hukommelsen, altså hun kunne f.eks ikke
huske, hvor mange børn hun havde. Hun sad om dagen med sine
dårlige hænder og kiggede i et Billed Blad og tissede i bukserne. Og dér lå jeg og havde på fornemmelsen, at det var indenfor
disse to områder, at enten var det en svulst i ryggen eller
sclerose, og så kunne jeg vælge mellem at tro, jeg var død
eller sidde med Billed Bladet hele dagen. Det stod på i to
døgn, hvorefter jeg blev overflyttet til en stue, hvor der lå
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to patienter, som også var ret dårlige. Det var psykiske
patienter, som var overflyttet fra Nordvang.
Nu ville overlægen komme, sagde de, og jeg kunne mærke, at de
undgik mig lidt. Pludselig kom en ung kandidat, eller sådan
noget. Hun havde snakket med overlægen, og hun mente, at det
var sclerose, og de ville anbefale en Prednison-kur. På det
tidspunkt havde jeg svært ved at gå. Jeg gik med to stokke, men
sad i kørestol, når jeg skulle til undersøgelse.
Bo kom og hentede mig en fredag, og han også at vide, at det
var sclerose. Jeg blev sendt hjem på weekend uden nogen nærmere
forklaring. Så sad vi der og kiggede. Om lørdagen tog vi ned på
biblioteket og slog op under sclerose, og så kunne vi ellers
selv finde ud af det.
Jeg kom så tilbage til Gentofte. Jeg blev spurgt, om jeg ikke
ville blive - både fordi jeg var blevet fejldiagnosticeret på
Gentofte og også at overlægen kunne se, at jeg tidligere havde
arbejdet på biblioteket på Glostrup. Men det havde jeg ikke
lyst til, for jeg syntes, at patienterne - altså dem jeg lå
sammen med - havde givet mig en skræk i livet.
Mine børn havde været og besøge mig, og de havde været fuldstændig rædselsslagne.
Efter en uge på Gentofte, hvor jeg også havde genoptrænet,
sagde jeg, at jeg gerne ville hjem. Jeg spurgte, om der var
noget videre, de ville gøre ved mig. Jeg havde det dårligt, men
jeg havde det også dårligt med at ligge der. Jeg havde behov
for at være hjemme i ro og fred. Så jeg kom hjem med to stokke,
og så tog jeg til genoptræning i, tror jeg, de næste to til tre
måneder. Selvom jeg fik Prednison, fik jeg nye attakker. Bl.a.
et attak i mit øre, der var meget ubehageligt, hvor mit øre
"sang" i næsten et år. Det var en mislyd, og nogle toner blev
forstærket. Men det er heldigvis gået i sig selv igen.
Jeg føler, at hvis man stiller krav til systemet, kan man også
blive meget isoleret i systemet, ikke fordi jeg føler at have
prædikatet "at være vanskelig", men jeg oplever nok, at jeg
havde fået mere ud af det, fået mere venlighed, hvis jeg havde
været mere underdanig.
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Det gik helt galt, da jeg faldt for halvandet år siden, så fik
jeg en fysiurgisk lidelse, og da oplevede jeg meget, at systemerne gik helt galt af hinanden. At jeg på den ene side har
en neurologisk lidelse, og så fik jeg også en fysiurgisk
lidelse. At få de to parter til at arbejde sammen, det har
været utroligt svært. Nogle gange har jeg sagt: "Kan I ikke
bare ringe til hinanden?" Jeg følte, at det var mig, der skulle
være meddelelsesled fra den ene part til den anden.
Der oplever jeg en utrolig splittelse i behandlingssystemet,
hvor neurologen siger: "Det her er en fysiurgisk lidelse", og
fysiurgen siger: "Der er også noget sclerose i det". Det er som
om ingen af dem kan finde ud af, hvad det er. Hvor jeg siger:
"Jamen, det er mig, det handler om. For mig betyder det ikke så
meget, om det er en fysiurgisk eller neurologisk lidelse. Det
er mig, der har smerten. Jeg er interesseret i, at I kombinerer
de gode ting".
Og på den led så glider jeg ud. Jeg glider mærkeligt ud af
systemet, fordi folk ligesom ikke kan finde ud af det.
Det er først, da jeg kom til en ældre overlæge, der sagde:
"Jamen, konen har det jo dårligt - vi må ligesom se på, hvad
det er". Og da min fod viste helt klare forandringer, så
begyndte de at sige: "Der er jo noget helt galt". Jeg oplever
nu, at de tager det alvorligt og ligesom siger, at det nok er
rigtigt, hvad jeg har sagt i et helt år.
Hvor Bo følte, at det var lækkert, at de pludselig giver mig
ret, blev jeg næsten død-deprimeret, for det er jo det, jeg har
sagt i et helt år.
Men jeg kan mærke på lægerne, at de føler det også som et
problem, når der er tale om grænsetilfælde. Og når man er
kvinde i den alder, jeg har, er det meget nemt at sige, at det
er et psykisk problem. Selvfølgelig er det et psykisk problem
at have så stærke smerter, som jeg har. Jeg har haft svært ved
at bevare overblikket, og smerter, synes jeg, er noget af det
mest isolerende, man kan opleve. Det, jeg har oplevet med
sclerose, er ikke nær så belastende som smerterne, fordi man
kan jo næsten ingen ting, når man ikke får sovet om natten.
Sygdomsbilledet er jo heller ikke helt klart, når man har både
sclerose og noget andet. Man kan selv mærke det, og derfor
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bliver man også modløs, for man siger: "Det er nok mig; det er
nok ubehandleligt", det er jo det, man hele tiden hører om
sclerose.
Jeg oplever meget, at jeg står alene med det. Jeg oplever ikke,
at der er én, der tager vare om det. Jeg har grædt mine modige
tårer og sagt, at der er nogen, der må tage ansvaret. Jeg har
ikke følt, at der ligesom er nogen, der siger: "Hun har det
dårligt, vi må finde ud af noget, der kan gøres". Det har været
mig, der har skulle samle trådene.
Min praktiserende læge siger, at han oplever mig som én, der
selv samler trådene. Men han oplevede ikke, at jeg var blevet
så svag. Men det var jeg faktisk.
Derfor er det en svær problematik at være nogenlunde velformulerende og inde i sin egen situation og så spille med det
system. Der er jo også noget rigtigt i at lade patienten være
styrende.
Der er problemet så, at dér hvor du har brug for hjælp, der får
du den ikke.Jeg fortryder nu ikke, at jeg har været aktiv, for
jeg synes ikke, at systemet er til, at man kan være passiv. Det
er også vigtigt, at man stiller nogle spørgsmål, så den læge
man kontakter, bruger sin fulde viden. Man skal passe på, at de
ikke blokerer. Og det har jeg nok oplevet, at der har været
nogle, hvor de helt klart har blokeret, fordi de har haft for
travlt. Det har været for mange problemer, jeg har haft. Så det
har været vanskeligt at overskue. De har haft dét kvarter sat
af. Der har ikke været nogen samlende helhed, der siger: "Nu må
vi stykke tingene sammen". Så er der en journal det ene sted og
en journal det andet sted.
Så jeg fornemmer nu her efter nogle år, at jeg fik en utrolig
dårlig indgang til min sygdom. Dels det der med at de bare
sagde, at det var hysteri, dels at de undervurderede mine egne
oplevelser om min egen krop. Jeg var så autoritetstro, at jeg
faktisk fandt mig i ret mange dårlige vibrationer. Jeg fik det
der Prednison, og selv om jeg spurgte, fik jeg faktisk ikke
rigtig noget at vide om det. Jeg måtte selv skaffe oplysninger
ved at gå på apoteket og slå op i lægefortegnelser, og jeg gik
på biblioteket og lånte bøger, så jeg kunne læse om, hvad det
var.
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Læge - patient forhold
Bearbejdning:
Jeg har valgt at beskrive denne patientoplevelse, fordi den
meget præcist fortæller om den enkeltes møde med behandlersystemet. Et møde, som er adækvat med de følelser af afmagt og
frygt, mange mennesker oplever ved hospitalsindlæggelse.
Som udgangspunkt for de aller fleste hospitalsindlæggelser er
den enkelte patient tilknyttet en praktiserende læge, som mere
eller mindre kender ens konstitution og sociale vilkår. Hospitalsverdenen er for de fleste et nyt, fremmed indviklet og
uforklarligt område. Fra "kun" at have kontakt med én læge
- evt. dennes vikar under f.eks. ferie - kommer man nu i
forbindelse med adskillige læger, der mange gange mener noget
forskelligt efter først ofte at have spurgt om de samme ting.
I øvrigt vil en masse forskellige mennesker i specifikke
uniformer stille spørgsmål, ordne én og bringe én rundt til de
forskellige undersøgelser, hvilket tilsammen kan virke meget
forvirrende. Har man ikke oplevet det før, er man nu i en
situation, hvor man ofte føler sig alene, bange og forsvarsløs.
Éns fantasier får frit løb, hvis en bemærkning, der tolkes
negativt, når éns øre. Alle omkring én har travlt, så det er
praktisk talt umuligt at få svar på de spørgsmål, som plager
én. (Larsen, s.143)
Ovenstående patientfortælling viser, at en normalt antaget,
rationel person nemt bliver offer for en irrationel tankegang,
fordi kommunikationen mellem læger og patienter er mangelfuld.
Selvom lægen eller personalet mener, at de har oplyst patienten
tilstrækkeligt, bliver det ofte enten slet ikke hørt eller
opfattet på en anden måde.
Under alle omstændigheder befinder patienterne sig nederst i
hospitalshierarkiet på lige fod med rengøringsassistenterne.
(ibid,s155)
Dette hierarki kan beskrives som en pyramide med læger i toppen
og rengøringspersonalet i bunden. Sygeplejersker, sygehjælpere
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og andre i midten. Indenfor hver faggruppe - læger, sygeplejersker osv. - findes yderligere en opsplitning via mere eller
mindre "kvalificeret" arbejde.
Denne opbygning hænger sammen med maskinfejlmodellens menneskesyn, hvor mennesket opfattes som en maskine, der er gået i
stykker, og fejlen må findes og rettes. Men denne model dækker
kun en lille del af de menneskelige behov, som både patienterne
og behandlerne har.
Teori:
Maslows behovsmodel
I "Besværlige patienter" beskæftiger Jan-Helge Larsen sig med
dette problem. Han anvender Maslows behovsmodel, hvor de fem
vigtigste behov er:
Teori:
1. De fysiologiske behov, overlevelsesbehovene.
2. Tryghedsbehovene.
3. Behovene for kærlighed, ømhed og samhørighed.
4. Behovene for agtelse og selvagtelse.
5. Vækstbehovene, behovene for at bruge sine evner og
udvikle sig. (Larsen,s.148)
De fysiologiske behov
Alle mennesker har behov for mad, drikke, at kunne trække
vejret, at sove og at komme af med afføring og urin.
Ligeledes er der ved sygdom ofte behov for medicinsk
behandling og smertefrihed. Især det sidste støder på
modstand hos behandlerne. Det er udelukkende disse behov,
maskinfejlbehandlingen beskæftiger sig med. (ibid)

Tryghedsbehov
Især som patient på et hospital kan behovet for tryghed
føles særligt stort. Selve indlæggelsesproceduren giver
nemt et indtryk af, hvor i hospitalshierarkiet patienten
bliver placeret:
"..... indlæggelsens realiteter, den systematiske afpersonificering, der følger med at blive patient. Éns
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eget tøj bliver erstattet med en anonym, hvid natdragt,
og man får et identifikationsarmbånd med tal om hånd
leddet. Man bliver underkastet institutionsregler og regulativer. Man har ikke længere sin frie vilje, man
har ikke længere nogen rettigheder, man er ikke længere
på fri fod." (Sacks, s.39)
Neurologen Oliver Sacks skrev efter en ulykke en bog om
de oplevelser, han gennemgik som patient i hospitalsverdenen, og de erfaringer han efterfølgende fik som rekonvalescent på et rekreationshjem. Bogen er vigtig for min
problemstilling, fordi han som patient får øjnene op
for nogle besværligheder, der ofte bliver virkelighed ved
kronisk sygdom, og som behandlerne kan drage nytte af.
Sammen med oplevelsen af fremmedgørelse ved indlæggelsen
kan man føle sig truet af sygdom, risiko for invaliditet,
tab af arbejde, venner osv. (Larsen, s.148)
I sin debatbog: "Sygdom er vi sammen om" foreslår lægen
Knud Jacobsen, at en hospitalsindlæggelse foregår således:
"Jeg forestiller mig brugerens møde med sygehuset kunne
forløbe sådan her: Brugeren ankommer til sygehuset på den
dag, han har aftalt med den ansvarlige sygeplejerske. På
den afdeling, hvor han skal være under indlæggelsen,
modtages han af en sygeplejerske og en afdelingslæge. Der
foregår ingen afvaskning eller afklædning, men man sætter
sig roligt ned og snakker om, hvad sygehuset kan tilbyde
denne bruger. Selve samtalen er struktureret meget lig
"den demokratiske konsultation", men formidlingen og
konklusionen handler om, hvad brugeren skal have ud af
sygehusopholdet.
Ud fra brugerens redegørelse for sin situation og syge
personalets redegørelse for de tilsvarende ressourcer op
stilles der en plan for de kommende dage. Hvilke undersøgelser der eventuelt foretages, hvilken behandling kan
straks iværksættes, og hvilken undervisning vil det være
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godt for brugeren at modtage, mens han er på sygehuset."
(Jacobsen, s.61)
Med den demokratiske konsultation mener Knud Jacobsen, at
der er tale om en situation, hvor et menneske har brug
for en viden og en ekspert, lægen, der har denne viden og
formidler den til den første. Det er altså en magtsituation, hvor den magt og viden, som lægen har, skal bruges
til gavn for brugeren, altså patienten.
"Vi har et ideal om, at hun skal blive klogere, dygtigere, mere uafhængig af mig igennem vores møde." (ibid,
s.24)
Der lægges i denne konsultationsform megen vægt på
kommunikationen mellem deltagerne. En kommunikation, hvor
der åbent orienteres om, hvilke muligheder der er for at
hjælpe, så brugeren får en chance for selv at vælge den
bedst mulige hjælp til at ændre livssituationen. Det kan
under hospitalsindlæggelse evt. være hjælp til personlig
hygiejne, eller hvordan man bagefter organiserer sit
hjemmeliv eller arbejdsforhold. (ibid, s.61)

Behov for kærlighed, ømhed og samhørighed
Som hospitalspatient føler man sig ofte ensom uden at
have familie og venner at snakke med og til at trøsteén.
Sacks, s.74) Her kan gode kontakter til én eller flere
af behandlerne eller medpatienterne gensidigt dække
behovene for kærlighed og ømhed. (Larsen, s. 149)
Behov for agtelse og selvagtelse
Pr. definition anser maskinmodellen patienterne for at
være uselvstændige, passive, ikke at være meningsberettigede og tillige at miste indflydelse på beslutningsprocesserne. (modsvarer Parsons sygerollebestemmelse,
ovenfor s.11) Patienterne føler sig ofte små, hjælpeløse
og mindreværdige overfor behandlernes, især lægernes
oplevelse af magt og betydningsfuldhed.( Larsen, s.150)
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Case:
Under en stuegang oplevede Oliver Sacks følgende:
"Swan hverken så eller hilste på mig, men tog tavlen, der
hang på fodenden af min seng og studerede den nøje.
"Ja, afdelingssygeplejerske," sagde han, "og hvordan har
patienten det så nu?"
"Der er ingen feber mere, sir", svarede hun. "Vi fjernede
kateteret onsdag. Han indtager føde gennem munden. Der er
ingen hævelse af foden."
"Det lyder udmærket", sagde mr. Swan og vendte sig mod
mig - eller snarere mod gipsbandagen foran mig. Han
bankede hårdt på den med knoerne.
"Nå, Sacks", sagde han. "Hvordan virker benet i dag?"
"Det lader til at være i orden, sir", svarede jeg, "rent
kirurgisk".
"Hvad mener De med 'rent kirurgisk'?" spurgte han.
"Joeh, øhmm" - jeg så hen på afdelingssygeplejersken, men
hendes ansigt var udtryksløst. "Der er ingen videre
smerter ogeh - ingen hævelse af foden".
"Glimrende", sagde han tydeligt lettet. "Altså ingen
problemer, går jeg ud fra?"
"Joeh, et enkelt." Swan så streng ud, og jeg begyndte at
stamme. "Det...det...jeg er tilsyneladende ude af stand
til at trække quadriceps sammen...ogeh...der er tilsyneladende ingen spænding i musklen. Og...og...jeg har
vanskeligt ved at lokalisere benets placering".
Jeg havde fornemmelsen af, at Swan et kort øjeblik så
forskrækket ud, men det var så kortvarigt, så flygtigt,
at jeg ikke kunne være sikker.
"Vrøvl, Sacks", sagde han skarpt og bestemt. "Der er ikke
noget i vejen. Overhovedet intet. Der er ikke noget at
være bekymret for. Overhovedet intet!"
"Men..."
Han løftede hånden som en politibetjent, der standser
trafikken. "De tager helt fejl", sagde han med en stemme,
der afskar modsigelse. "Der er ikke noget i vejen med
benet. Har De forstået?"
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Med en affærdigende og, forekom det mig, irritabel
bevægelse styrede han hen mod døren, mens hans reservelæger trådte til side foran ham." (Sacks, s.88f)
Sociologisk betragtet er her tale om to personer, som
indgår i et socialt samspil. Samfundsmæssigt tilhører de
samme sociale gruppe, de er begge hospitalslæger, men på
grund af den enes uheld "tvinges" de til overfor hinanden
at spille konventionelt bestemte roller: "han rollen som
den Altvidende Specialist og jeg rollen som den Uvidende
Patient." (ibid, s.89) Ligesom i eksemplet s.29ff opleves
en total magtesløshed overfor maskinfejlmodellens menneskesyn, hvor kun patientens syge legemsdele har interesse
og søges helbredt. Kommunikationen er ofte dårlig.
(Larsen, s.133) I ovennævnte tilfælde sikkert fordi i
begge situationer bliver jeg-opfattelsen påvirket i
negativ retning. (Israel, s.42f)
Følelsen af afhængighed kan i den vestlige kultur opleves
som nedværdigende i situationer, hvor éns autonomi bliver
truet. I hospitalspyramiden vil behandlerens oplevelse af
magt og betydningsfuldhed gå tabt, hvis patienten får
større medbestemmelse. (Larsen, s.150)
Så de behandlere, der hårdnakket holder sig til maskinfejlmodellen eller apparatfejlmodellen (Larsen, s.132)
er med til at cementere både behandler- og patientrollen.
CASE:
I eksemplet med den mandlige patient er der ingen tvivl
om hans "maskinfejl", "apparatfejl" eller disease, men
da han søger om støtte og forståelse vedr. sin sygdoms
oplevelse, (illness) går det galt. Han klager sin nød
over det netop opererede ben, som fra lægelig side er
"repareret".
"Benet føles ikke rigtigt".
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"Det er meget vagt og subjektivt. Ikke noget, vi kan
tage os af. Vi ortopæder er på en vis måde snedkere. Man
ender bud efter os for at få gjort et stykke arbejde.
Vi gør det. Og mere er der ikke at sige om den sag".
"Nu De taler om snedkerarbejde," svarede jeg, "så er det
netop sådan, det føles. Snedkerarbejde ville være godt
nok, hvis det var et træben. Og det er netop sådan,
benet føles - af træ, ikke som kød, ikke levende, ikke
mit."
"De er mageløs, Sacks", sagde reservelægen. Jeg har
aldrig før hørt noget lignende fra en patient".
"Jeg kan ikke være mageløs", sagde jeg vredt og med
stigende panik. "Jeg må være sammensat på samme måde som
alle andre! Måske" - nu var min vrede ved at tage magten
fra mig - "måske hører De ikke efter, hvad patienterne
siger, måske er De ikke interesseret i, hvordan de oplever det".
"Nej, faktisk ikke. Jeg kan ikke spilde tid på den slags
'oplevelser'. Jeg er et arbejdende menneske, og jeg har
noget arbejde, der skal gøres".
"Nå, men oplevelse eller ej - benet fungerer ikke".
"Det er ikke min sag".
Bearbejdning:
For patienten kan mødet med hospitalsverdenen være
fatal. De fleste mennesker forventer forståelse og
sympati, når de har brug for hospitalsekspertise. Det
vil man som regel også få, hvis man uden besvær passer
ind i det menneskesyn, der anvendes for at helbrede den
syge. Dvs. at mennesket ses som en maskine, hvis fejl må
findes og rettes. Det er altså kun en del af mennesket,
den fysiske, som hospitalet behøver at tage sig af. Det
gælder både somatiske sygdomme, som kræft, gigt, brække
de ben osv. og mentale sygdomme, som maniodepressiv
psykose, skizofreni o.lign. (Juul Jensen, s.266) Menne
skets følelsesliv, bl.a. frygt, panik, frustrationer,
der ikke er ualmindelige følelser, når man konfronteres
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med sygdom, er ofte ubehagelige at have med at gøre i
hospitalsverdenen.
I denne overvejende Det-verden (se ovenfor) er det
praktisk taget umuligt for en behandler på relativ kort
tid at vælge den optimale behandling af det enkelte
individ, der næsten altid er ukendt som person.
Men mennesket er meget mere end en krop, og der er endog
meget store forskelle på, hvordan den enkelte takler en
kritisk situation. Det er altså vigtigt at vide, hvilke
ressourcer, det enkelte menneske har eller kan mobilisere. (Juul Jensen, s.242f)
Indenfor klinisk psykologi er forsøgt opstillet personkategoriseringer - et redskab til at beskrive den
enkelte patients personlighedsstruktur og dynamik, men
disse kan kun anvendes som forbilleder, da der ellers er
risiko for, at holde patienter fast i stereotype roller.
Patienten bør være en aktiv deltager i behandlingsprocessen (ibid, s.305, Larsen, s.137)
Vækstbehov:
Med vækstbehov menes:
"dét at ville opdrage verden, bruge sine evner og komme
et skridt ind "i et nyt land", opdage nye sammenhænge,
føler at man både på et personligt og fagligt plan
kommer videre, opdager noget nyt, så man føler, at man
vokser, bruger og udvikler sine evner." (Larsen, s.151)
Det er sjældent, at patienter får tilfredsstillet
vækstbehovene, fordi de tre sidstnævnte behov næsten
ikke dækkes, og et forudgående behov skal være nogen
lunde tilfredsstillet før det næste behov kan gøre sig
gældende.
Behandlerne kan gennem sit arbejde få tilfredsstillet
sine vækstbehov, hvilket er nødvendigt for at opleve
tilfredshed og glæde i arbejdet. Men maskinfejlmodellen
stiller kun ringe krav til behandleren om at udvikle sig
personligt, og selve hospitalsstrukturen: sygdomsbegrebet, arbejdsdelingen og de fysiske rammer, er ikke

41
ligefrem befordrende for behandler - patient forholdet.
(ibid)
Det kan også virke hæmmende for en tilnærmelse mellem
behandler og patient når:
"Mange fagfolk nærer mistillid til folks egen beskrivelse, "for de har jo ingen forstand på sygdom"." (Christensen, s.250) Lægen Oliver Sacks opdagede hos sine
medpatienter, da han selv var rekonvalescent:
"De var alle sammen meget klogere end de læger, der
behandlede dem! Blandt læger, i hvert fald på hospitalerne, hersker der en formodning om deres patienters
dumhed". (Sacks, s.145)
Hvis et menneske kommer i kontakt med sundhedsvæsenet,
vil vedkommende blive omtalt som patient uanset om man
er syg eller rask. (Larsen, s.132)
Det forventes, som tidligere nævnt, at en patient er
tålmodig og lægger sin krop (maskinen) i lægernes
(hospitalets) hænder. Patienten derimod kommer med hele
sit liv (krop og følelser), men er kun interessant, hvis
der findes en sygdom (disease) og behandlingen af denne
(ibid, s.133)
CASE:
Den mandlige patient, følte sig mærkværdig hjælpeløs, da
det gik op for ham, at der blev handlet hen over hovedet
på ham, fordi han ville ændre proceduren.
"Er det sådan at være patient?" tænkte jeg. "Nå, jeg har
været læge i femten år. Nu får jeg at vide, hvad det vil
sige at være patient". (Sacks, s.40)
Der er altså tale om en autoritær, subjektiv magtudøvelse: en institution med hierarkisk opbygning med over- og
underordnede, hvor de overordnede (lægerne) giver ordrer
og kræver lydighed af de underordnede (rengøringspersonale og patienter nederst), hvis de vil undgå sanktioner.
Samtidig har Foucault vist, at det at være uarbejdsdygtig (syg, gal, arbejdsløs osv.) udløser magthavernes
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"vrede". Dette vender jeg tilbage til i næste kapitel,
hvor jeg behandler - SYGDOM OG MAGT.

Patient
Ordet kommer af
"patiens"
som betyder
tålmodigt udholdende
og det er stadig hvad jeg venter
at du skal være.
Trods alle mine velskolede ord
om fysiske
psykiske
og sociale behov
så blir jeg stadig overrasket
når jeg opdager
at du
der ligger her
faktisk har et liv
der er andet end
tålmodigt udholdende.
Det overrasker mig
at se dit navn under skarpe læserbreve
at se dig løbe omkap med din kone
ned ad et fortov
en forblæst efterårsdag
at møde dig i et almindeligt supermarked
almindelig påklædt
med en pakke hakket kød i hånden
ja altfor tit overrasker det mig at registrere
at du bor og arbejder og elsker og har børn
der løber på ski i Dyrehaven.
Patient
på trods af alle mine ord
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så venter jeg vist stadig
at du ligger ned
at du er en selvfølgelig del af hospitalets berettigelse
at du af profession er og blir
tålmodigt udholdende.(1)
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Den alternative sektor
Den alternative sektor er kendetegnet ved, at dens behandlere,
for de flestes vedkommende, ikke har en uddannelse, der opfylder den professionelle sektors krav om en autoriseret
uddannelse. Det har bevirket i den vestlige del af verden, hvor
biomedicinen - godt hjulpet af myndighederne - har fået så stor
magt, at den alternative behandling er omgærdet af mistillid og
skepsis.
I ikke-vestlige samfund er denne sektor stor og er oftets en
del af de samlede kulturelle værdier og den folkelige sygdomsforståelse. Behandlingen har som regel sit udgangspunkt i en
holistisk sygdomsopfattelse af patienten, hvilket vil sige, at
så mange aspekter som muligt inddrages i sygdomsforståelsen.
Der er tale om forholdet til andre mennesker, de fysiske
omgivelser, til overnaturlige kræfter samt oplevede fysiske og
psykiske symptomer.
Behandlingsformerne er mangfoldige, spændende fra plantemedicin
til hekseuddrivelse.
I den vestlige verden er behovet for en anden medicin og en
bredere sygdomsforståelse end den lægevidenskabelige vokset i
takt med, at flere og flere mennesker føler, at den behandling,
de har modtaget fra det etablerede system, er utilfredsstillende.
De alternative behandlingsformer er mangfoldige. Bl.a. akupunktur, kiropraktik, zoneterapi, healing, biopati, blomstermedicin, urtemedicin, meditation, laserterapi, massage, kinesiologi, samtaleterapi, kropsterapi, ernæringsterapi, drømmeanalyse, farveterapi, ædelstensterapi, homøopati, irisanalyse,
clairvoyance, gestaltterapi, visualisering.
Mange af terapierne er inspireret fra andre kulturer, således
f.eks akupunktur fra Kina og zoneterapi, der menes at komme fra
indianerne i Nordamerika. (Liedén, s.132)
Denne sammensmeltning af forskellige kulturer har været særlig
mærkbar i Middelhavslandene med indflydelse fra Orienten, og i
USA, hvor der fra 1960-erne er blevet tilbudt et væld af
terapier hovedsageligt med centrum i Californien. Herved er en
udvikling af helt nye måder at se på menneskets muligheder for
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vækst og selvrealisering sat i gang, som også har gjort sit
indtog i de vesteuropæiske lande. (ibid, s.125)
De forskellige metoder modtages på forskellig vis i de enkelte
lande. Således har det i Sverige udelukkende været tilladt for
lægfolk at gøre brug af akupunktur, men forbudt for læger.
Efter 15-20 år at have vist sin nytte især som smertelindring,
er modstanden nedbrudt, og lægerne kræver at få monopol på
denne behandling. (ibid, s.128)
I Danmark er det stadfæstet ved højesteret, at akupunktur kun
må udføres af læger, eller hvis en læge er supervisor for en
ikke-læge, fordi nålestik sammenlignes med et mindre kirurgisk
indgreb. (Ødum, s.9)
Kiropraktik er endnu et eksempel på, at lægevidenskabens
berøringsangst overfor alternative behandlingsformer er formindsket. I dag anerkendes kiropraktikken officielt og er
tilskudsberettiget i flere kommuner.
Der er ofte tale om, at der ligger en længerevarende uddannelse
bag de forskellige terapier for at opnå autorisation indenfor
en bestemt terapi. Det gælder bl.a. for akupunktører, kiropraktikere og zoneterapeuter.
De oprindelige folkelige helbredere - "kloge" koner/mænd - er
kendetegnet ved at være isolerede individer uden kontakt med
andre "kloge", hvorimod lægerne er en stærk faggruppe med sit
eget forskningsmiljø. (Alvar, s.148)
Denne udvikling ses også hos de nye alternative helbredere, som
kan søge optagelse i oprettede holistiske netværk, hvor der
også findes en lille gruppe læger tilknyttet.
Der er således oprettet centre, hvor flere alternative helbredere praktiserer forskellige behandlingstilgange. De samarbejder og henviser til hinanden, men det går trægt med at
opbygge et samarbejde med det etablerede sundhedssystem.
I det officielle sundhedssystem ses også, at behandlere slutter
sig sammen i lægehuse. Der kan således være tilknyttet praktiserende læger og speciallæger, der samarbejder med f.eks.
socialrådgiver, fysio- eller ergoterapeut, jordemoder eller
tandlæge. (Christensen, s. 248)
Interessen for det alternative behandlingsområde er dog vokset
så meget, at der er påbegyndt forskning indenfor området. Det
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planlægges at få et internationalt overblik over teoretiske og
metodiske tilgange til undersøgelser af alternative behandlingsformer og deres virkninger. Subjektets betydning spiller
en helt central rolle i dette projekt. (Launsø 1993)
Indtil nu foreligger der en undersøgelse gennemført på seks
centre for integreret medicin, som er etableret på Sjælland,
Fyn og i Jylland. Resultaterne er baseret på 23 interviews med
behandlerne og 577 har besvaret et spørgeskema.
Det viser sig, at centrene overvejende bruges af kvinder mellem
31-50 år. De er mellem- eller højtuddannede og er selvstændige
eller funktionærer. 20% rapporterer, at de er blevet helbredt,
73% at de er blevet hjulpet og 4% mærkede ingen ændring. 71%
har, inden de opsøgte centrene, fået behandlinger indenfor det
offentlige system for deres helbredsproblemer, men har ikke
været tilfreds.
Behandlerne, der står for helhed bag dit helbred, forstår
psykiske og fysiske symptomer som spejl på eller signal om
ubalance i hele det menneskelige system. De tillægger klienternes selvhelbredende kræfter en stor betydning for helbredelsesforløbet. (Launsø 1994)
Placeboeffekten: medicin uden virksomme stoffer, som anvendes i
det etablerede system for at undgå en mulig forudindtagethed
overfor behandling - en forudindtagethed, der har vist sig at
være tilfældet i helt op til 30-45%. (Juul Jensen, s.81)
Omvendt arbejdes der aktivt og positivt med placebo indenfor
den alternative behandling som en vigtig del af en helbredelsesproces. (Launsø 1994)
De hyppigste helbredelsesproblemer er: lidelser i bevægeapparatet, psykiske lidelser, astma/allergi/eksem, cancer og fordøjelsesproblemer. (ibid)
Det er i patientkontakten, at de alternative behandlere har
deres styrke, og i takt med at disse terapier bliver legaliseret, er der risiko for, at den nære patientkontakt mister
noget af sin styrke. (Alvar, s.152)
Der er dog god grund til at være meget kritisk overfor det
alternative behandlingssystem i vores kultur. I dag er det
bl.a. "in" at drage reinkarnationstanken ind som sygdomsårsag -
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dvs. at man selv er årsag til sin nuværende tilstand, som en
følge af et forrigt levet liv. Således har en meget handicappet
sclerosepatient fået fortalt, at han i et tidligere liv havde
været en grusom hærfører. (Sclerosen)
Jeg har selv for nogle år siden fået at vide af en healer, at
jeg for 500 år siden var en kvinde, der stod i kontakt med onde
magter, og det skulle så være årsagen til min lidelse.
Der stod jeg af!!
Bearbejdning:
Indenfor den holistiske medicin, hvor der arbejdes meget med
den enkelte patients egne helende kræfter, kan der nemt opstå
en skyld og skam hos patienten selv, hvis helbredelse eller
forbedring udebliver.
Et andet problem med den alternative helbredelse er, at den
alternative behandlingform strukturelt set er lige så ufolkelig
som den professionelle medicin, og hvor 2/3 af alle medicinske
professioner ender med en ordination, vil et lige så stort
antal alternative behandlinger foreskrive en eller anden form
for ordination, f.eks. urtemedicin eller anden terapi, der er
lige så ufolkelig og dehumaniserende.(Elsass,s.302)
Desuden er det vigtigt at påpege, at i en tid hvor den lægelige
institution kritiseres af mange patienter og de pårørende, kan
der ses en tendens til at udskifte lægen som autoritet med en
alternativ behandler, som ofte genetablerer tilliden mellem
patient og behandler, og derfor kan overtage den magt og
autoritet overfor patienten, som lægen tidligere havde. Der er
således blot tale om en anden ekspert-bruger relation.
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der ved oversættelsen og fortolkningen af medicinske systemer og diverse
terapier fra andre kulturer kan være opstået misforståelser af
deres oprindelse, således at den ligestilling der er gjort
mellem de indførte medicinske systemer f.eks. den såkaldte
asiatiske medicin og den vestlige holistiske medicin ofte kun
udtrykker en opfyldelse af egne ønsker og behov i en søgen
efter nye meningsfyldte sammenhænge.(Ohnuki,s.84)
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Den folkelige sektor
I dette område spiller familien og de nære vennerelationer en
central rolle. Det er som regel her, at sygdom først opdages.
Den, der føler sig syg, kan søge råd i primærgruppen: familie,
venner, nabo e. lign., eller hun/han kan følge et råd, der har
været bragt i medierne.
Behandlingen i denne sektor er fortrinsvis selvbehandling. Som
vist tidligere (s.16) er det ikke al sygdom, man går til læge
med, og det skønnes, at 70-90% af sygdomsbehandlingen og forebyggelse foregår her. (Elsass,s.75f)
Ikke kun lettere tilfælde som hovedpine, men også mange alvorlige sygdomme, f.eks. følger efter hjerneblødning, varetages i
familien. Der er altså tale om en betydelig egenomsorg ved sygdom i befolkningen.(Christensen,s.251)
Men samtidig er det også denne sektor, hvor de på forhånd lærte
forestillinger og roller gennemspilles, og hvor nye valg og
beslutninger træffes. Jeg vil her gengive to eksempler på,
hvordan det at have fået diagnosen på en sociokulturelt bestemt, alvorlig sygdom - dissemineret sklerose - påvirker de
inter-personelle eller det sociale samspil i familien og de
nærmeste omgivelser.
Den første er en mand i fyrrene, som i dag lever alene efter to
skilsmisser og har to børn, en pige og en dreng på henholdsvis
tretten og syv år efter første ægteskab.
Han har været selvstændig erhvervsdrivende, men måtte opgive
sit erhverv på grund af tiltagende forværring af sygdommen.
Den anden er den kvinde, som jeg tidligere har refereret til
(s. 28) om mødet mellem patienten og den professionelle sektor.
For begge gælder det, at de har haft sygdommen i nogle år og
ser retrospektivt på sygdomsoplevelsen, som en proces i deres
liv.
1.Case:
Min kone sagde både direkte og indirekte, at hun ikke havde
lyst til at leve sammen med en mand, der ikke var fuldt på
højde med alle andre. Hun påstod også, at jeg ikke kunne elske
på sammme måde, som jeg kunne før. Det vil jeg bestride, men
det er så en anden historie. Jeg har kun hendes ord for det.
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Jeg har haft seksuelle oplevelser siden, som fungerede. Så jeg
giver ikke noget for det, hun sagde. Jeg anser det for irrelevant.
Nu kan jeg godt lide at grine, men jeg vil ikke være til grin.
Så derfor tog jeg beslutningen, at nu skulle det være slut.
Jeg føler mig i balance med mig selv. Jeg føler, at jeg ved,
hvor jeg har mig selv. Jeg har frihed til at gøre det, jeg har
lyst til. Jeg lever efter en Søren Kierkegaard tese, der siger:
"Jeg kan alt, hvad jeg vil".
Jeg kan i hvert fald ikke sige, at jeg ikke kan, før jeg har
prøvet det. Den har været medvirkende til at komme over det,
jeg har oplevet.
Sådan, som jeg ser min situation, er altså - hvis jeg skulle
gøre status i dag - at jeg befinder mig godt. Jeg har fået
etableret forbindelsen til mine børn og min første hustru.
sp.: Hvad er hendes holdning til, at du har fået den sygdom?
Ja, hun har medlidenhed med mig.
sp.: Hvad kan du bruge det til?
Ikke det fjerneste. Desværre har min datter også medlidenhed.
Men min søn har det ikke, han accepterer, at jeg har den
sygdom. Vi har altid haft et hjerteligere forhold til hinanden
end min datter og jeg.
sp.: Kan du sige noget generelt om din situation?
Jeg føler mig mere sikker i dag på trods af det, der er hændt
mig, siden jeg fik diagnosen - jeg befinder mig godt. Jeg
bliver godt behandlet af kommunen, jeg bor i.
Jeg lever et aktivt liv. Jeg taler godt med alle mennesker, og
jeg føler mig mere frigjort, efter jeg fik diagnosen. Det har
måske noget at gøre med, at jeg ikke har noget job i dag. Jeg
kan gøre, hvad der passer mig, uden at stå til ansvar overfor
nogen andre end mig selv.
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sp.: Vil det sige, at du kunne bruge sygdommen til noget?
Ja, ingen tvivl om det.
sp.: Også selvom det er ubehageligt at have den sygdom?
En ting jeg har sagt til mig selv, meget hurtigt efter jeg fik
diagnosen, var: "Nu smider du bakspejlet helt. Den tid, der er
gået godt, kommer ikke dårligt tilbage". Jeg kigger ikke
tilbage og siger: "Det kunne du før, det kan du ikke mere".
Så slår jeg mig bare på noget andet. Jeg skal nok finde på
noget at beskæftige mig med, der erstatter det, jeg kunne før.
F.eks. kunne jeg spille badminton før, det kan jeg ikke nu, men
så kan jeg så meget andet.
Jeg har det godt med, at der ikke mere bliver stillet de krav
til mig som tidligere. Det føler jeg helt bestemt. Jeg føler
mig i balance med mig selv, som min tilværelse er i dag og ikke
usikker på nogle områder.
sp.: Hvad så med fremtiden?
Jeg lever i nuét. Hvad der sker fremover, kan jeg ikke forudsige. Storm P. sagde, at det er svært at spå - især om fremtiden. Nej, jeg gør mig ingen tanker om den.
Som jeg sagde lige før lever jeg i nuét. Jeg lytter meget til
min krop. Jeg holder meget øje med, hvad der sker mig. Jeg kan
give et eksempel:
Jeg har en myose, her, som jeg har haft længe. Jeg ved også,
hvorfor jeg har den. Det er fordi, jeg kun går med én stok. Den
generer mig en gang imellem, men ikke mere end at jeg godt kan
leve med den. Jeg har haft 20 behandlinger hos fysioterapeut
- også i bassin - men jeg synes ikke, at det har hjulpet ret
meget.
Jeg har anskaffet mig en motionscykel, og jeg går også til
ridning, fordi jeg har hørt så meget godt om det. Jeg synes
selv, at jeg gør så meget, jeg kan, for at holde mig selv i
gang.
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sp.: Gør du dig nogle tanker om at slippe af med sygdommen?
Nej, det er urealistisk for mig at se. Det der berører mig er,
hvordan min søn ville tage dét, at jeg blev dårligere. Efter
jeg har oplevet ham på Egmont-højskolen i sommer, hvor han så
mange andre, der har sygdommen, og som er meget hårdere angrebet end jeg er det. Det har gjort mig stærkere, og den måde
han i dag agerer på overfor mig, når han er her hos mig, den er
formfuldendt. Det gør, at jeg nemt kan komme om ved det med den
sygdom. Sygdommen har jeg, det kan jeg ikke komme uden om, men
min accept af sygdommen hænger sammen med, at de som betyder
mest for mig har accepteret den. To personer er meget vigtige
for mig - det er min søn og min svoger.
sp.: Hvorfor din svoger?
Fordi han er den mest klarhjernede og realistiske. Lige fra det
øjeblik jeg lærte ham at kende, har jeg haft et fantastisk godt
forhold til ham, og det har jeg den dag i dag.
Jeg har lært at leve med de gener, som sygdommen giver. Forstået på den måde, at jeg tager højde for de ting, som for
andre føles som en tærskel de skal over. Sådan føler jeg det
slet ikke.
Bearbejdning:
Jeg vil først gøre opmærksom på, at jeg under interviewet
spurgte, om respondenten interesserede sig for alternativ
behandling, hvorpå han svarede:
"Nej, det hjælper ikke noget. Det er yt."
Jeg har erfaring for, at især i starten af et sygdomsforløb er
interessen for alternativ behandling meget stor, men daler i
takt med, at den forventede bedring udebliver.
Respondenten lever ikke op til den mandsrolle og de forventninger, som hans kone har og tager derfor konsekvensen og
bryder ud af et for ham nedværdigende liv for at blive herre
over sit eget univers.
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Han fjerner sig fra sammenhænge, som holder ham fast i en
offerrolle, som han ikke kan identificere sig med. Han har en
sygdom og i stedet for at leve et liv, hvor han er omhyllet af
andres medlidenhed og fordomme, lever han et for ham aktivt liv
med de udfordringer, det bringer med sig.
Han ser meget realistisk på sin tilstand og ser ikke fremtiden
som en trussel, men lever her og nu. Fornemmelsen af selv at
kunne bestemme giver følelsen af en frigjorthed på trods af
tiltagende fysisk besvær.

2. Case:
Inden jeg blev syg, var min rolle nok meget styrende i familien. Det var mig, der var det centrale punkt, både den udfarende
kraft og den praktiske organisator.
Mine to børn reagerede meget forskelligt. Den ene var meget
sød, men når jeg havde det dårligt, fjernede hun sig, mens den
anden, den ældste, helst skulle sidde på skødet af mig. Hun gik
ind i det og kunne tåle at se, når jeg var ked af det.
BO reagerede ved, ja..... han blev næsten bare væk. Han kunne
slet ikke finde ud af, hvordan det skulle fungere. På det
tidspunkt havde han ekstra travlt på sit arbejde. Han blev bare
væk. F.eks. den dag, da jeg skulle hjem fra sygehuset, havde
han lånt en bil, men den brugte han til noget med sit arbejde
og kom slet ikke hjem. Så jeg kom hjem med taxi.
Jeg troede - min gamle vane tro - at det kunne jeg klare, men
det kunne jeg på en måde ikke. Jeg blev ked af det. Jeg havde
behov for, at han gik ind i det. Nogle dage kunne vi godt
snakke lidt om det, men vi var meget langt fra hinanden, også
på det fysiske plan. Jeg var meget træt og gik tidligt i seng,
og han flyttede ned i stuen og nærmede sig ikke det værelse,
hvor jeg sov overhovedet. Heller ikke når jeg lå deroppe. Han
kunne stå i døren, men kom ikke ind.
Det stod på i lang tid og da jeg på et tidspunkt gik til
psykologsamtale i Scleroseforeningen, da må jeg indrømme, havde
jeg nogle snakker om, hvorvidt jeg overhovedet troede, at jeg
ville fortsætte det ægteskab. Vi var blevet så fjerne for
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hinanden, og Bo mere spredte end samlede, hvis man skal bruge
det gamle religiøse begreb. Han var utrolig vred over, at
situationen havde udviklet sig sådan. Han har det med at få
nogle vredesanfald.
Jeg fik ret mange attacker det første år, og et nært familiemedlem begik selvmord lige omkring, jeg blev syg, så jeg havde
mange sorgpunkter, men efter et år begyndte det langsomt at
blive bedre. Ind imellem har vi haft svære perioder, hvor
pludselig det gik galt.
Men til gengæld synes jeg, at vi på mange måder har fået
opbygget et meget bedre forhold rent følelsesmæssigt, end vi
har haft tidligere - også inden jeg blev syg. Jeg oplever, at
vi har det godt og har megen glæde og meget sjov. Vores familieliv som sådan i forhold til børnene er meget hyggeligt og
rart. Det er helt klart, at vi i vores familie har det på en
anden måde, fordi jeg går dårligt, og der er perioder, hvor jeg
har mange smerter.
Vi holder meget sammen og har meget sjov ved at være sammen.
Børnene er tit hjemme og er utroligt hjælpsomme. De viser meget
omsorg.
I starten havde jeg svært ved at lade være med at blande mig i
de praktiske gøremål, men det har jeg ikke mere. Jeg synes, man
må acceptere, at man ikke kan mere, og så må man give det helt
fra sig. Man kan ikke på samme tid være den styrende og så
ikke kunne lave det selv. De skal også have glæden ved at kunne
tilrettelægge det selv.
Men det er stadig mig, der er den styrende med, hvad vi skal
have, for det har de andre lyst til, at jeg finder på, og det
vil jeg også gerne. Men jeg er blevet meget bedre til at sige,
hvad jeg ikke gider og så bruge mine ressourcer på en anden
måde.
Vi arbejder meget på at være ligeværdige i vores forhold. Jeg
oplever ikke, at fordi der er ting, jeg ikke kan mere, f.eks.
at stå, så føler jeg mig ikke mere mindreværdig. Det har jeg
gjort før. Jeg føler stadig, at jeg har en central rolle, fordi
i dag har jeg tid til at snakke med dem. Det havde jeg ikke
tidligere, for jeg havde et lederjob i det offentlige, og der
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kom jeg flagrende hjem. Men nu har jeg tid på andre tidspunkter.
Når jeg har smerter, har jeg det dårligt, så har jeg svært ved
at klare mig selv, men også utroligt svært ved at kommunikere
med omverdenen, for det er meget isolerende at have smerter.
Men det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg er til besvær.
Der er jo hele tiden noget at lære. Jeg oplever meget, at det
er en læreproces. Jeg synes, jeg lærer utroligt meget om mig
selv efter, at jeg er blevet syg. Jeg har opdaget, at jeg har
udvidet noget psykisk i mig selv. Jeg har udviklet noget
psykisk i mig selv. Jeg har haft nogle tanker, som jeg nok
aldrig tidligere har haft mulighed for eller tid til at tænke.
Det har jeg det godt med, for jeg synes, at det er en bevidsthedsudvidelse hos mig selv, som er spændende.
Jeg er ikke sorgfuld over det, jeg ikke kan. Så kan jeg bare
noget andet. Som jeg har det lige nu, har jeg ikke problemer
med sygdommen. Det kan godt være, at hvis jeg pludselig blev
meget dårligere, at så får jeg problemer igen. Men jeg er ikke
så bange, som jeg har været.
Det er vigtigt at acceptere, at man ikke kan mere, men også at
man siger, at der er nogle ting, man kan ændre og så gøre det.
Ikke bare ligesom stå ved en mur og sige:
"Den kan jeg ikke komme over."
Men så finde ud af, hvordan jeg så kommer hen til det sted, jeg
gerne vil. Eller også finde ud af inde i mig selv, at det måske
ikke er så vigtigt for mig at komme det sted hen. Jeg vil måske
hellere noget andet.
Jeg opsøger heller ikke problemer mere. F.eks. opsøger jeg ikke
mere trælse familiemedlemmer, hvor det kun ender med dårlige
vibrationer. Min søster definerede, at hun ikke ville køre i
bil med mig mere. Hun mente, at jeg var for handicappet til at
køre min bil. Hun ville køre bilen, når vi kørte sammen. Det
gjorde jeg én gang, og så blev jeg klar over, at det ville jeg
simpelthen ikke finde mig i. Jeg har været til køreprøve, og
føler mig fuldt berettiget til at køre bil. Så jeg har ikke
lyst til at køre med hende. Jeg har sagt, at så kan hun bare
lade være med at køre med mig, for det er mig, der kører min
egen bil.

55
Hun har også sagt, at hun synes, at jeg skulle tage rundt og se
på nogle plejehjem, fordi hun vurderede, at jeg var til temmelig stor belastning for min familie. Det kan godt være, at hun
har ment det venligt, men det gavner ikke noget. For mig er det
angstfremkaldende, og det kan jeg ikke bruge til noget. Det er
sikkert velmenende, men hun bruger nogle ord, så jeg får nogle
dårlige oplevelser. Det skete selvfølgelig, da jeg havde det
dårligst, men nu ser jeg hende ikke mere.
Bearbejdning:
Også i dette interview ses en afstandtagen overfor sygdom, som
noget der er svært at håndtere noget uforudsigeligt. Både på
det fysiske og det psykiske plan.
Det har været svært at acceptere, at en person, der har haft en
rolle, som den, der "klarede" det hele, pludselig blev den
svage, og var den, som skulle have hjælp.
Respondenten oplevede i sygdomsforløbet en bevidsthedsudvidelse, som gav styrke til at se sit liv forme sig på en ny måde
end ellers planlagt. Hun ser sygdommen, som en læreproces til
at komme mere i kontakt med sig selv, og undgå at blive styret
af sociokulturelle forestillinger og krav: have en på forhånd
fastlagt sygdomsadfærd.
De nærmeste familiemedlemmer bliver omgærdet/"smittet" med de
samme sociokulturelle forestillinger som den syge, og dette
pres bliver taklet alt efter den enkeltes habitus. Det gælder
både børn og voksne.
Refleksion:
Når jeg sammenligner de tre sektorer, som ifølge Kleinman udgør
sundhedssektoren: den professionelle, den alternative og
den folkelige sektor ser jeg, at der er tale om flere forskellige virkelighedsmodeller som "omklamrer" den syge.
Det er mødet mellem patient og behandler, og det har forskellige former, alt efter hvem der kontaktes (se ovenfor). Men under
alle omstændigheder er der tale om en forskel mellem parterne,
der kan udvikle sig til en polarisering og eventuelt til et
modsætningsforhold, hvor mindst en af parterne har nytte af
mødet.(Ellsass,s.243)
Jeg-Det møder.

De fleste møder med andre mennesker er
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Teoribearbejdning: Jeg-Du - samtalen
Mødet mellem den enkelte og sundhedssystemet kan betragtes som i Martin Bubers eksistentialistiske skelnen
mellem de to ord-par Jeg-Du og Jeg-Det.
Jeg-Det hører til erfaringernes verden. Det-verdenen er
den verden, der leves i, som indeholder al fristelse,
spænding, aktivitet og forståelse. Det er faste og
gavnlige begivenheder. Det menneskelige samfundsliv kan
lige så lidt som mennesket undvære Det-verdenen, hvor
kausaliteten hersker uindskrænket, og er af grundlæggende
betydning for den videnskabelige systematisering af
naturen.
Men Det'et hører til tingenes verden, og hvert Det
grænser op til et andet Det osv. Det'et kan erstattes med
Han eller Hun. Det Jeg, der stiller sig tilfreds med
grundordet Jeg-Det, har nok i det, det erfarer og benytter. Det menneske lever med det, der har været, og
ikke med det, der er: øjeblikket. For det Jeg er andre
mennesker, naturen og åndelige kvaliteter, genstande,
der glider forbi, og som man ikke behøver at forholde
sig til.
Omvendt er det med grundordet Jeg-Du. Jeg-Du skaber
forholdets verden, og forhold er gensidighed. Er et
menneske et Du, er det ikke en ting blandt ting. Det
erfares ikke, for erfaring er Du-fjernhed. Det er ved
Du'et, at Jeg bliver til. Når Jeg er blevet til, siger
jeg Du. Forholdet til Du'et er umiddelbart. Du'et er
nærvær. Med Du'et sker mødet. Men i det blotte nærvær
kan man ikke leve, det ville fortære en. Så uden Det kan
mennesket ikke leve. Men den, der blot lever med Det, er
ikke menneske.(2)
Der opstår altså let en magtbalance, hvor enten behandler eller
patient bliver gjort til vinder. Jeg vil derfor se nærmere på,
hvordan sygdom og magt forholder sig til hinanden primært
gennem Foucault's blik.
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6. SYGDOM OG MAGT
Magt er i vore dage blevet et magisk ord, der inden for den
filosofiske og teoretiske diskussion kan stå for næsten alt.
Men magiske ord er kun magiske, så længe de viser hen til en
virkelighed, der kan føles som f.eks. en uigennemsigtig styring
og derved så godt som appellerer til at blive afmystificeret.
Nu er magt selvfølgelig ikke et nymodens begreb, men nærmere er
magtkritik en øget opmærksomhed på fænomenet set som en kritisk
analyse af styrkeforholdet i en række fundamentale mellemmenneskelige relationer. Magt er historisk betinget. (Krause, s.7ff)
Der kan skelnes mellem objektiv magt og subjektiv magt. Objektiv magt ses således som grundlæggende egenskaber ved de
samfundsmæssige relationer, mens den subjektive magt findes i
de interpersonelle relationer eller det sociale samspil mellem
individer.
I et kapitalistisk samfund, hvor de økonomiske forhold regnes
for at være grundlæggende, vil den objektive magt bygge på
besiddelse af eller rådighed over samfundets økonomiske ressourcer. Den økonomiske magt bygger på at tilegne sig andres
arbejde, hvilket implicerer en undersøgelse af samfundets
sociale klasser og deres modsætningsforhold. (Israel, s.237f)
Den subjektive magt defineres som den måde, den objektive magt
manifesterer sig på. I det kapitalistiske samfund, hvor den
private ejendomsret og rådigheden over produktionsmidlerne er
det bærende element, vil udnævnelse af en person til f.eks.
direktør indebærer visse samfundsmæssige beføjelser som f.eks.
at ansætte og afskedige folk. Det er ikke en personlig magt og
bliver da også forvaltet forskelligt fra person til person. Men
det forandrer ikke det grundlæggende virkelige forhold. (Israel, s.239)
Den franske idéhistoriker Michel Foucault (1926-84) har i sin
bog: "Galskabens historie i oplysningens tidsalder", gjort rede
for, hvorledes rationaliteten gennem alt det, den skubber fra
sig, konstituerer borgerskabets nye selvforståelse og (klasse-)
identitet.
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Ved at afdække grundlæggende strukturer ved forskellige genstandsområders specielle logicitet fremtræder to historiske
brud med hver sit ræsonnement og praksisformer. Det første sker
fra midten af 1600-tallet og det andet brud omkring 1800tallet.
Foucault vil forsøge at vise, hvorledes ufornuften spærres inde
i kæmpe store interneringshuse rundt om i Europa i det 17.
århundrede.

Den store indespærring
I 1500-tallets Europa fremstod et nyt borgerskab. Den kapitalistiske produktionsmåde begyndte at afløse den feudale.
Handelen blomstrede, og en kapitalophobning fandt sted bl.a. på
grund af en massiv overførsel fra de oversøiske kolonier.
Produktionen blev omlagt fra håndværk til manufaktur.
Begreber som fornuft, erfaring, humanitet og oplysning udbredtes, hvilket førte med sig, at i midten af 1600-tallet sker en
organiseret indespærring af alle de, som ikke har kunnet leve
op til samfundets produktive normer.
Et kongeligt dekret udstedt i Frankrig i 1656 er en slags
milepæl for dette fænomen. Ediktet blev læst op og proklameret
i gaderne.
"Paragraf 9:
Vi forbyr uttrykkelig alle personer av begge kjønn, fra
ethvert område og uansett alder, likegyldig sosial stand
og fødsel og i hvilken tilstand de enn måtte være,
rørlige eller invalide, syke eller friske, helbredelige
eller uhelbredelige - å tigge i byen eller forstedene
til Paris, hverken i kirkene eller ved deres dører, ikke
ved husene og heller ikke i gatene, ikke på noe offent
lig sted, heller ikke i det skjulte, hverken om dagen
eller om natten ... ved første pågripelse vil tiggerne
bli pisket, blir de pågrebet annen gang, vill menn og
gutter bli dømt til galeiene, kvinner og piker bli
forvist." (Foucault 1973, s.55)
At det måske ikke var selvforskyldt spillede ingen rolle.
Laugene mistede deres magt og rettigheder i takt med manufakturernes udbredelse. Det betød en svækkelse af det sociale
sikkerhedsnet.
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I det 17. århundrede var hele den vestlige verden ramt af
økonomisk krise, som bevirkede en nedsættelse af lønningerne,
arbejdsløshed og pengeknaphed.
Interneringen var et svar på denne krise. En ny arbejdsetik
opstod: arbejde var midlet til at ophæve fattigdommen. Den som
kunne og ville arbejde blev løsladt. Ikke så meget fordi
vedkommende igen blev nyttig for samfundet, men fordi han på ny
underskrev menneskelivets etiske pagt.
I den klassiske epoke dannede arbejde og lediggang den skillelinie, som tidligere havde udelukket de spedalske. Det var i
disse huse, der havde holdt de smittefarlige fra resten af
samfundet, man anbragte de nye moralsk smittefarlige. (Foucault, 1973, s.56ff)
Nu var det ikke noget nyt i Europa, at der fandtes institutioner, hvor vagabonder og de fattige blev indlogeret. Allerede i
1575 var der i England oprettet houses of Correction, og i
slutningen af 1700-tallet var der i England oprettet 126
workhouses, som fik stor succes med deres handel, værksteder og
manufakturer. De blev samtidig konkurrenter til de private
virksomheder, hvilket var med til at regulere markedsprisen.
(ibid, s.60)
For at undgå at arbejdshusene skulle blive omdannet til hospitaler, blev det pålagt bestyrelserne at jage folk med smitsomme
sygdomme væk. (ibid s.52) Et helt netværk af interneringssteder
bredte sig over hele Europa og den dybere mening har været, at
opdrage den enkelte til at betragte dét at arbejde som et
absolut formål i sig selv - et "kald".
Denne indstilling til økonomisk opdragelse sås først hos
specifikt religiøst opdragede piger, især de, der kom fra
pietistiske miljøer. (Weber, s.35)
Men i interneringshusene som indeholdt alle forskellige slags
arbejdsløse grupper i samfundet, var der specielt én gruppe,
som ikke kunne leve op til udviklingen. Det var de gale, der
indtil starten af den store indespærring havde været tolereret
i den vestlige civilisation, men som på grund af sin ufornuft
måtte stå model til adskillige spidsfindige torturmetoder. For
klassicismen stod galskabens ekstreme former for, at mennesket
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så var nærmest sin animalitet, som kun kunne mestres ved
dressur og ved at sløve ned.
Men gennem hele det 18. århundrede var der protester mod
interneringen i sin helhed. Både fra de, som havde været på
besøg i anstalterne og oplevet de umenneskelige forhold dér,
samt fra de indespærrede, der havde mulighed for at klage til
de offentlige myndigheder, fordi de ikke mente, at de hørte til
blandt forbrydere og gale. Lidt efter lidt tømtes de store huse
for de indsatte, for ved denne epokes slutning med revolutionen
i 1789 udelukkende at indeholde forbryderne og de gale. (ibid,
s.191f)
I "Galskabens historie" viser Foucault, hvordan det moderne dvs. det nutidige - menneske fødes. Det fornuftige, det normale
synliggøres ved at indespærre og udgrænse det unormale: de
kæmpestore menneskemasser, der ikke levede op til oplysningstidens socio-økonomiske organisering. Han viser, at der findes
en flydende overgang mellem de ideer, teorier o.lign., denne
epoke skabte og den materielle praksis, f.eks dekreter og deres
udførelse.
Hermed var grundlaget skabt for de videnskabsområder, vi kender
i dag - samfundsvidenskaber, humanvidenskaber osv. I det 19.
århundrede bliver mennesket på samme tid subjekt for al viden
og objekt for en mulig viden. Institutionerne oprettes og
inddeles, f.eks. fængsler, hospitaler, skoler m.fl. Det disciplinære samfund opstår med krav om punktlighed, regelmæssighed, flid og udholdenhed. Tiden inddeles og gøres målrettet.
Den enkelte må uophørligt kvalificere sig og forbedre sig. Fra
at det tidligere havde været de mange, der observerede de få,
bliver det nu de få: autoriteterne der observerer, måler,
sammenligner, vurderer og sanktionerer de mange. Blikket bliver
en kontrolinstans.
Dette blik, der er relativt anonymt, gør, at det enkelte
individ aldrig ved, hvornår han bliver observeret, men skal
altid være forberedt på det.
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Dette gælder mellem lærer og elev, forældre og barn, læge og
patient osv. Alle vogter alle, og dette altid nærværende
sociale blik, som disciplinerer, har til hensigt at eliminere
eller reducere afvigelserne.
Talefrembringelse:
Endnu et område, jeg vil inddrage i mit forsøg på at gennemskue
sygerollen, er, hvilken betydning talefrembringelsen: diskursernes rolle har i et samfund. I "Talens forfatning" har
Foucault redegjort for dette.
Han forudsætter, at diskurser i ethvert samfund bliver kontrolleret, udvalgt, organiseret og fordelt ifølge et antal procedurer for at bortmane magter og farer; at kunne beherske
begivenheders tilfældighed og slippe udenom dens tunge, dens
frygtelige materialitet. (Foucault 1980, s.43)
Talen i sig selv virker måske ikke af meget, men de forbud, som
behersker den, gør, at man ikke kan sige hvad som helst, hvor
som helst og når som helst.
En anden udelukkelsesprocedure end forbudet er opdeling og
forkastelse, som især galskaben er blevet offer for sat op
overfor fornuften. Det siges, at den franske læge Philippe
Pinel befriede de gale fra lænkerne i forbindelse med den
franske revolution, men det forhindrer ikke, at den gamle
opdeling ikke mere fungerer. Den følger blot andre linier,
gennem nye institutioner og andre effekter gennem tavshed.
Det tredie eksklusionssystem Foucault omtaler er viljen til
sandhed, der som de to andre baserer sig på en institutionel
baggrund. Han tror, at dette eksklusionssystem i det vestlige
samfund har til hensigt at lægge pres som betvingelsesmagt
overfor alle andre diskurser. Der henvises til den måde, den
sande tale i litteraturen i århundreder og videnskaben har tyet
til det naturlige, det sandsynlige og oprigtige. (ibid, s.48)
Den eneste sandhed, vi ser, er "en sandhed, som skulle være
rigdom, frugtbarhed, mild i sin styrke og universel i det
skjulte". (ibid, s.50)
Men vi er uvidende om den vilje til sandhed, der er en del af
udelukkelsen som et kæmpe maskineri, og de, der er i tvivl om
og sætter den op mod den sandhed, der f.eks. retfærdiggør
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forbudet, de, her tænker Foucault bl.a. på Nietzsche, bør stå
for tegn i hverdagens arbejde. (ibid, s.50)
"Disciplinerne" er et afgrænsningsprincip, som Foucault også
problematiserer.
"En disciplin defineres ved et genstandsområde, en mængde
metoder, et korpus af påstande, der betegnes som sande, et
spil på regler og definitioner, teknikker og instrumenter;
alt dette udgør en slags anonymt system, som står til
disposition for den, som vil, eller den, som kan betjene
sig deraf, uden at dets betydning eller værdi er forbundet
med den, som engang var dets opfinder." (ibid, s.55)
Før det 17. århundrede blev en videnskabelig påstands værdi
tillagt dens forfatter, som stod inde for sandhedsværdien. I
dag er det næsten kun ved navngivningen af et teorem, det
virker. (ibid, s.53) Og,
"hvad der er i en disciplin forudsættes fra starten, er
hverken en betydning, som kan genopdages, eller en identitet, som må gentages; det som forudsættes, er hvad der
kræves til konstruktionen af nye udsagn." (ibid, s.55)
Dette princip anerkendes ikke i de såkaldte videnskaber.
Således konstitueres medicinen ikke af den totale viden af
sandhed om sygdommen. Enhver videnskab består både af fejltagelser som af sandheder, og fra og med det 19. århundrede ansås
en påstand ikke mere som medicinsk, men blev betragtet som
folkelig overtro, hvis dens begreber var metaforiske, kvalitative og substantielle. En påstand skulle fra nu af indgå i en
bestemt slags teoretisk horisont for at høre til en disciplin.
Foucault konkluderer, at disciplinen er kontrolprincip for
diskursproduktiviteten. Ganske vist antages det, at der i en
disciplins udvikling ligger en uudtømmelig rigdom af kilder til
at skabe taler, men det drejer sig om tvangsprincipper. (ibid,
s.56ff)
Vores civilisation, siger Foucault, har stor respekt for
diskursen.
"Hvor har man vist den bedre og større ære? Hvor har man,
synes det, mere radikalt frigjort den fra deres (skriftens, læsningens, udvekslingens) tvang, universaliseret
den? Men det forekommer mig, at der under denne tilsynela-
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dende iæreholdelse af diskursen skjuler sig en slags
frygt." (ibid, s.66) (Det skrevne i parentesen er min
tilføjelse)
Der findes i vores samfund,
"en dybtgående logofobi, en slags dump frygt for begivenhederne, for denne masse af sagte ting, for fremkomsten
af alle disse udsagn for alt, hvad der kan være af voldsomt, af diskontinueret, af stridbart, af uorden, og af
faretruende, for hele denne omfattende, uophørlige og
uordentlige summen af tale." (ibid, s.67)
For at illustrere ovenstående vil jeg omtale en undersøgelse om
hekseri, som Kirsten Hastrup beskriver i "Sygdomsbilleder".
Diskursens magt fremtræder her på en spændende, nærværende og
relevant måde. Intentionen med undersøgelsen, som blev udført
af en fransk antropolog i det vestlige Frankrig, var at demonstrere overfor offentligheden, at hekseri kunne være en meningsfuld kommunikationsform, og ikke kun et udtryk for en naiv
overtro. Antropologen opdagede hurtigt, at hun ved at forudsætte, at fænomenet virkeligt fandtes, selv blev fanget i
hekseriets diskurs: med risiko for selv at blive heks eller
blive forhekset.
Disse franske bønder skelner skarpt mellem almindeligt forekommende uheld som f.eks. død eller sygdom, hvor specialister,
f.eks. lægen involveres. Ligesom vi ville gøre.
Hvis derimod en person og/eller dennes familie bliver udsat for
uheld i en serie, tolkes dette som værende noget unaturligt,
der kræver særlige specialisters hjælp til på den ene side at
fortolke og på den anden side at helbrede.
Disse serielle uheld, der kan være sygdom hos dyrene, en
spontan abort hos hustruen, et barn bliver sygt, et biluheld,
kan blive tolket som hekseri. Men fortolkeren af dette kan kun
opsøges af en mellemmand, der har fundet disse uheld mistænkelige og derfor foreslår, at der rettes henvendelse til en
afhekser. Denne må i sagens natur være i besiddelse af en
større kraft end heksen, som søges neutraliseret.
En duel mellem heks og afhekser indledes: afhekseren forsøger
at personificere uheldsvolderen, som i værste/bedste fald kan
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føre til dennes tilintetgørelse, alt efter hvilken plads man
indtager. Heksen kan for sit vedkommende være uvidende om sin
deltagelse i seancen, men er nu fanget i ordets magt. Ved en
eller anden lejlighed kan pågældende have udtalt noget negativt, som på den måde har fået magt over den uheldsramte.
Gennem et ritual og udsagte ord prøver afhekseren at "kæmpe"
mod heksen. Lykkes det, er ordets magt brudt.
Der fortælles bl.a. om en kvinde, der blev antaget for at være
heks, fordi hun på det tidspunkt, som afhekseren havde fastsat,
pludseligt fik et angstanfald og måtte indlægges på et psykiatrisk hospital, hvor hun døde efter et par måneder af en
uidentificeret sygdom.
Denne kvinde var så uheldig at befinde sig i to forskellige
diskurser på samme tid: i hekseriets diskurs, hvor hun måske
kunne være blevet helbredt gennem omgivelsernes forståelse for
hendes situation, og i lægevidenskabens diskurs, hvor hun
diagnosticeres med en angstneurose, som lægerne ikke var i
stand til at fortolke eller oversætte. Den ene diskurs' magt er
den andens afmagt.
Det Kirsten Hastrup vil pointere er, at der er tale om to
forskellige rationaliteter, altså forskellige målestokke med
hver deres kulturelle relativitet, som bør anerkendes. Endvidere at videnskaben bør være opmærksom på, at der sikkert
findes andre meningsfuldheder, hvis diskurser mennesker kan
være fanget i, og som kræver en oversættelse. (Sygdomsbilleder,
s.15ff)
Afrunding
Som Foucault har vist er der en historisk begrundelse for, at
rationaliteten udgrænsede det irrationelle, der blev bestemt
som det unormale, sygdom, galskab, tiggeri osv., al lediggang
blev forbudt, og store menneskemasser blev interneret for at
opdrage den enkelte til at betragte dét at arbejde som et
"kald".
Oplysningstidens socio-økonomiske organisering er grundlag for
nutidens videnskabsområder og "skabelsen" af det moderne menneske
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Italesættelsen: diskurserne bliver reguleret til at være
kontrolinstans for det nye borgerskab og skabte splittelse
mellem de folkelige sygdomsopfattelser og lægevidenskaben.
Jeg vil i næste afsnit bl.a. gøre rede for forskellen mellem en
skamkultur og en skyldkultur samt betydningen af at blive opdraget til enten et selvstændigt eller et afhængigt individ i
et samfund.
Samtidig vil jeg kigge nærmere på det japanske sundhedssystem
og lave en sammenligning mellem de to officielt anerkendte
medicinske systemer i Japan: den vestligt orienterede biomedicin og den kinesiske Kanpo-medicin, som blev indført i det
6.årh.
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7. JAPAN
"Indviet"
I en opgave om sygdomsbegreber i forskellige kulturer, jeg
foretog i 1992, anvendte jeg bl.a. den japanskfødte amerikanske
antropolog Emiko Ohnuki-Tierney's undersøgelse: "Illness and
Culture in Contemporary Japan". Heri gør hun også rede for det
at være, som hun kalder det, native anthropologist, det vil
sige, at forske i den kultur forskeren selv tilhører, og de
fordele og ulemper dette medfører.
Da jeg selv, som påpeget i indledningen ovenfor, har vovet at
gøre det samme, har Ohnuki-Tierneys redegørelse for dette
ansporet mig:
Forudsætningen for at forske er, at forskeren er i stand til at
kunne distancere sig og være upartisk, hvilket helt klart kan
være en udfordring for den "indviede".
Risikoen for at være "blind", altså at tage visse mønstre og
strukturer for givet, er meget nærliggende.
Til gengæld er der mulighed for at komme informanterne nærmere
ved at virke mere troværdig: man er jo i "samme båd". På samme
måde, mener jeg, er den erhvervede indsigt er et absolut gode
til forståelsen af et problem, som kan være svært at gennemskue
for udenforstående. Selvfølgelig må de ovenfor nævnte forudsætninger hele tiden holdes for øje.
Kultursociologen Memet Ümit Necef har i en kronik i dagbladet
Information fra december 1992 beskæftiget sig med samme emne.
Hvis ellers forskerens faglige viden og videnslyst er i orden,
vil, som han kalder det, insiders være lige så berettigede til
opgaven.
Begge er enige i, at forskere såvel indenfor som udenfor en
bestemt kultur har komplementære roller i at udvide forståelsen
for alverdens kulturer. (Ohnuki, s.13ff, Necef)
Ohnuki tilråder dog også at studere andre kulturer for at kunne
distancere sig fra ens egen kultur. Jeg har i min tidligere
nævnte opgave fået et indblik i andre kulturers sygdomsbegreber
og behandling af sygdom, og ikke mindst interesserede jeg mig
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for japansk kultur og sygdomsforståelse, hvilket jeg fandt ret
spændende.
Den japanske kultur adskiller sig væsentligt fra den vestlige
kultur. "Japan er nok det nærmeste, jeg kommer en anden planet", sagde en ung, norsk pige i et fjernsynsprogram om japanske unge. Jeg har ikke selv været i Japan, men den viden, jeg
har indhentet, har sat nogle tanker i gang.
Det er ikke det, at de gør tingene på en anden måde. Det findes
der masser af antropologiske eksempler på. Men det, jeg har
fundet spændende, er, at der er tale om en industrination, der
er på højde med Vesten. På grund af en succes, som for mig at
se næsten skaber misundelse i dele af Vesten, har man fra
Vestens side ikke kunnet overse japanerne som "primitive" eller
at have behov for udviklingshjælp.
Tværtimod anses de for at være de rigeste, de, der lever
længst, og det er stadigvæk et samfund med relativ høj beskæftigelse. Jeg har derfor fået en idé om, at når man har
kunnet indrette sig så meget anderledes end vi, og alligevel
høre til blandt de førende industrinationer, så kunne vi måske
lære noget af dem.
Men først vil jeg omtale to områder, som jeg finder meget
vigtige i forståelsen af forskellen mellem Japan og Vesten.
Det er forskellen mellem en skamkultur og en skyldkultur,
og forskellen mellem at det enkelte individ bliver opdraget til
enten at være afhængig eller uafhængig af sine omgivelser.

Skamkultur - Skyldkultur
Som noget fundamentalt forskelligt i den vestlige kultur i
forhold til mange andre kulturer, her eksemplificeret ved den
japanske kultur, vil jeg påpege forskellen mellem en skamkultur
og en skyldkultur, og forskellen mellem at blive opdraget til
et selvstændigt individ i forhold til at blive opdraget til at
være afhængig af omgivelserne. Disse teorier eller begreber,
mener jeg, har endog meget stor betydning for mange alvorligt,
kronisk syge i den vestlige kultur.
Antropologisk er distinktionen mellem en skamkultur og en
skyldkultur vigtig. Et samfund, hvor absolutte moralformer
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indpræges, og hvor der sættes lid til, at det enkelte menneske
udvikler en samvittighed, defineres som en skyldkultur. Her er
der tale om en indre overbevisning om, at man har begået en
synd. Denne følelse, som i Vesten både kan indeholde skyld og
skam, men størst vægt på skyld, kan lindres eller gøres god
igen, ved at samvittigheden bliver lettet ved åbent at vedkende
sig sine forsyndelser.
I en skamkultur vægtes skammen tungere end skylden, og det
enkelte menneske ærgrer eller skammer sig over sine handlinger,
f.eks hvis man har såret andres følelser. Samtidig er man udsat
for et generelt samfundsmæssigt pres, som ikke kan lindres ved
"at åbne sit hjerte". Så længe ens handlinger ikke bedømmes
negativt eller publiceres, hvis de føles dårlige, er der ingen
grund til bekymring. Her er det de ydre bestemmelser om god
opførelse, der tæller, hvorimod det er den indre overbevisning
om at have syndet, der er overvejende i skyldkulturen. Det
kommer altså an på, om det er skylden eller skammen, der skal
bære moralens tungeste byrder. (3)
I den vestlige kultur, der er en skyldkultur, kan denne skyldfornemmelse give en meget forvridende opfattelse af, hvad
årsagen er til, at en person har fået en alvorlig sygdom.
Reinkarnationstanken (genfødsel), som er samhørende med karmalæren, og i øvrigt almindeligt anvendt indenfor store dele af
den alternative helbredelse, forklarer menneskets skæbne her og
nu: sådan som det enkelte menneske har det nu, er en følge af
det liv, der har været ført i et tidligere liv. Det er en
voldsom skyldbyrde at lægge på den enkelte. Desuden er der i
den kristne
hele taget,
enkelte nok
straffet af

kultur tradition for at betragte sygdom, ja, i det
hvis tilværelsen ikke "tilsmiler" én - så har den
syndet, altså er selv skyld i det og bliver derfor
Gud.
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7.
I sin yderste konsekvens kan disse tanker bruges til at lade
som ingenting overfor de uheldsramte. De ligger, som de har
redt. Det er ikke andres problem.
Der ses i nyere tid en opblomstring af tilbud om psykologhjælp,
der forsøger at hjælpe den enkelte og eventuelt de nærmeste
pårørende igennem opståede kriser. Det er et reelt tilbud i
vores kultur, hvorimod det næsten ikke forefindes i det japanske samfund. Ikke at jeg tror, at det er nemmere at leve med en
alvorlig sygdom der, for generelt afviser japanerne alvorlige
sygdomme og død, der betragtes som hinsides deres kontrol (Ohnuki, s.74)
Det er mere for at gøre opmærksom på, at det vi næsten tager
for givet, anses helt anderledes i Japan.
Hvis f.eks. nerverne er i uorden, forstås der oftest i Vesten,
at der er tale om en sindslidelse, altså noget psykisk.
For japanerne har sygdomme fysisk - kemiske årsager, så dårlige
nerver er som regel udtryk for ubalance i det fysiske nervesystem, hvilket kræver en fysiologisk behandling.
De fleste oprindelige japanske terapier fokuserer, som en
naturlig følge af fraværet af psykiske sygdomsårsager, på
accepten af jeg'et og de sociale omgivelser. At acceptere
virkeligheden vil for en japaner være det samme som at få
styrke til at magte livet og til at kunne bevæge sig fremad i
stedet for at dvæle ved problemerne. (ibid, s.83)
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Hvis man indenfor det psykiatriske område i Vesten f.eks.
antager, at skizofreni er en sygdom, behandles denne lidelse
som andre sygdomme: med en bestemt terapi, som fjerner sygdommen. Da det er lykkedes at finde en medicin, der har en
gunstig virkning på skizofreni, kan denne betragtes som sygdom.(Jensen og Jensen,s.178)

Selvstændig eller afhængig
Det andet område, jeg mener, er meget fundamentalt for det
enkelte individ, er hvorvidt individet opdrages til at være
selvstændig eller afhængig af sine omgivelser. Det har især
stor betydning vedrørende sygdom. Her sammenligner jeg ligesom
før den vestlige kultur med den japanske kultur.
Den vestlige kultur bygger i bund og grund på tanken om det
selvhjulpne, uafhængige individ. Individuel frihed, ligestilling mellem kønnene, ægteskaber baseret på erotik og romantisk
kærlighed, social lighed osv. Fælles for denne kultur er, at
børnene for at kunne klare sig bedst muligt her i livet opdrages til at blive selvstændige individer. Dette opmuntres der
til allerede i småbarnsalderen, hvor samspilserfaringer indhentes. Omverdenen undersøges og grænser sættes fortrinsvis af de
voksne, hvilket kan skabe voldsomme trodsproblemer. Barnets
selvstændiggørelse får de fleste forældre i Vesten til at føle,
at det er nu, at barnet skal "tæmmes". Sådan har de fleste jo
selv oplevet det som små, så det er blot en gentagelse af det
allerede oplevede, selvom det ikke altid er bevidst.
Det er ligeledes almindeligt, at forældre overfor andre voksne
fremhæver som noget positivt, at deres barn udviser selvstændighed. Rent fysisk vises dette f.eks. ved, at selv nyfødte
ofte sover i et andet værelse end forældrene.
I Japan derimod er det ikke ualmindeligt, at børn sover ved
siden af deres mødre til tolvårsalderen, og forældrene fortæller stolt om, hvordan de selv og andre får lov til at ordne
barnet. Der er det en af dyderne at være afhængig af omgivelserne. (Ohnuki, s.214)
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Der er en accept af, at samfundet er et hierarkisk system ud
fra ideen om, at det er uundgåeligt i et fællesskab. Allerede
fra sin første levetid lærer barnet, hvem i familien det er
vigtigt at vise respekt ved at moderen bøjer dets hoved, når
det møder faderen eller en ældre broder. Men med opnåelsen af
denne respekt eller magt følger et bestemt ansvar overfor de
laverestående i hierarkiet.
"Den rette plads" i systemet læres tidligt, og sammen med
skamfølelsen: at blive gjort til grin, indlæres samfundets
sæder, og når de endeligt er lært, accepteres ingen undskyldning. (5)
Patient i Japan
Officielt findes der i Japan i dag to medicinske systemer.
Kanpo-medicinen, der er den traditionelle japanske medicin af
kinesisk oprindelse, sandsynligvis indført i det 6. århundrede,
og den vestlige kulturs lægevidenskab, som den japanske regering indførte først efter den hollandske model i slutningen
af det 18. århundrede, og derefter den tyske model fra 1868
efter at have været næsten totalt isoleret fra omverdenen i
mere end 200 år. (Ohnuki, s.169)
Det japanske samfund bygger på den enkeltes afhængighed af
andre i modsætning til vestlig tankegang, hvor den enkeltes
uafhængighed og fri vilje værdsættes højt: "The Western conception of the person as a bounded, unique, more or less
integreated motivational and cognitive universe a dynamic
center of awareness, emotion, judgement, and action organized
into a distinctive whole and set contrastrively both against
other such wholes and against its social and natural background, is, however incorrigible it may seem to us, a rather
peculiar idea within the context of the world's cultures."
(Geertz i Ohnuki, s.213)
Se ovenfor afsnittet: selvstændig eller afhængig.
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Syge- og patientrollen i Japan
I Japan skelnes der mellem syge- og patientrollen. Sygerollen
begynder altid, når en person bliver syg: at vedkommendes
tilstand bliver anerkendt som symptomer på en sygdom, som er
præciseret i den japanske kultur. Sygdoms kulturelle bekræftelse er relateret tæt til den kulturelle godkendelse af den
afhængighedstilstand, som den syge er placeret i. For japanerne
betyder det en udvidelse af den indbyrdes afhængighedstilstand.
Alt efter sygdommens alvor bliver den syge fritaget for visse
af de normale roller. Det japanske samfund er organiseret i et
hierarkisk socialt system: sociale grupper, som er rangordnede
og tilknyttet specielle erhverv. (6)
Adskillige faktorer frembringer forskelle i dette mønster
indenfor kulturen. Mennesker, som ikke er velhavende, har
vanskeligere ved at blive fritaget fra sine roller end de, der
er velstillede. For kvinder er der ligeledes mulighed for at
opgive visse roller, f.eks. som hustru, hvorimod hun forventes
at fortsætte sine pligter som mor, afhængigt af børnenes alder.
(ibid, s.194)
Patientrollen starter kun, når en person er under et hospitals
eller en læges omsorg, men i modsætning til den vestlige
kultur, mister den syge, hverken i syge- eller patientrollen
sin sociokulturelle identitet. (ibid)
Sygdom vedrører hele familien, og med det menes der en mere
omfattende deltagelse omkring den syge, end det ses i den
vestlige kultur. Det er f.eks. ikke ualmindeligt, at indtil
flere familiemedlemmer er tilstede ved en lægekonsultation, og
hvor alle deltager i samtalen ud fra den betragtning, at
familien har det bedste kendskab til den syges ændrede tilstand.
Ved hospitalsindlæggelse er det en fordel at have en direkte
henvisning til en bestemt læge, som derved påtager sig det
fulde ansvar for patientens velvære. (ibid, s.190) Ligeledes er
der tradition for, at den indlagte patient bruger sit eget
nattøj, som anses for en af de mest velkomne gaver. Er der tale
om alvorlig sygdom, ville de adspurgte læger også lade deres
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patienter bruge eget undertøj for at opmuntre og "forkæle" den
syge. (ibid, s.195)
På de fleste hospitaler forventes det, at familien tager del i
patientens pleje, altså sørger for rent tøj, den personlige
hygiejne o.lign. Generelt vælger kvinder, der bliver indlagt,
dog et hospital, hvor det er sygeplejersker og andet personale,
der forestår den nødvendige pleje, og sætter mindre sin lid til
familien.
Det forventes, at kvinden tager sig af de syge, men bliver en
gift kvinde syg, er der ikke tradition for, at ægtemanden
træder til. Det er op til den enkelte, hvorimod Ohnuki ofte har
observeret, at en mor eller en datter hjælper til. (ibid,
s.198f)
Japanerne tænker på mange flere tilstande, der regnes for
"illnesses" end biomedicinen anerkender som "diseases".
Denne skelnen er beskrevet nærmere i afsnittet om Illness og
Disease, men det er interessant, at i Japan anerkender de
biomedicinsk uddannede læger: både de praktiserende læger og
hospitalslæger, også tilstedeværelsen af patientens illnessoplevelse og ikke kun opdagelsen af disease. (ibid, s.192)
De praktiserende læger i den vestlige kultur kan naturligvis
ikke undgå at blive konfronteret med patienternes oplevelse af
deres sygdom (illness), men ofte er det forhold, som de ikke er
uddannede til at tage sig af. Læger er uddannede til at behandle de sygdomme (disease), som findes indeni det enkelte menneske, f.eks. kæbehulebetændelse, og ikke til evt. at ændre
patientens omgivelser, f.eks. bolig eller arbejde: det der er
udenom patienten.
Både socialmedicin og arbejdsmedicin er i dag anerkendte
specialer indenfor lægevidenskaben, men der er endnu et stykke
vej før de og tilsvarende områder anses for at være "rigtig"
lægevidenskab. Det er stadig folk selv, der er syge og skal
behandles, hvorimod det forebyggende element, f.eks. kostvaner
og omgivelserne, arbejdet, ikke anses for vigtige komponenter i
sygdomsårsager. (Jacobsen, s.7 og 13f)
Traditionelt blev folkesundheden i Japan betragtet som et
regeringsanliggende. Efter den anden verdenskrig indrettedes
det japanske sundhedssystem - et system, der søgte at fremme en
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vidtgående indfaldsvinkel på sundhedsspørgsmål gennem et
samarbejde mellem regeringsembedsmænd, forskere og de, der
arbejdede med sundhed. Det bestod af forskellige institutioner,
der hver varetog deres sundhedsmæssige funktioner ude i lokalområderne. (Sonoda,s.68f)
Ligesom i Vesten er sygdomsmønsteret i befolkningen ændret fra
at være overvejende smitsomme sygdomme: kolera, dysenteri,
tyfus og kopper, som i det forrige århundrede var de store
dødsårsager i befolkningerne. Også tuberkulose, lungebetændelse
og difteri hærgede og kostede mange menneskeliv - især børn,
helt op mod 40 - 50% i det første leveår. Disse sygdomme er
næsten forsvundet, hvilket især skyldes ændrede livsbetingelser
såsom mad, rent vand, bolig osv. og i mindre grad den lægelige
behandling. I midten af dette århundrede ændredes sygdomsmønsteret, så i dag er kroniske sygdomme, sindslidelser og
ulykker de hyppigste sygdomsreaktioner.(Christensen, s.248f)
De største dødsårsager er identiske for Danmark og Japan med
hjerte-kar sygdomme og ondartede svulster, som udgør henholdsvis ca. 50% og ca. 25% af alle dødsfald. Ligeledes rangerer
trafik- og erhvervsulykker højt på dødsstatestikken, i Japan på
en femte plads og tilsvarende for danske forhold. (ibid, s.69
og ibid, s.261)
I modsætning til Knud Jacobsens antagelser indenfor den lægevidenskabelige praksis i Danmark, hævdes det i Japan i dag, at
kroniske sygdomme og andre sygdomme, som især findes hos
voksne, f.eks. åbne kroniske sår, er vanskelige at knytte til
en enkelt biologisk eller kemisk faktor. For bedre at være i
stand til en effektiv behandling må patienternes livsstil
undersøges. Der ses på de hjemlige og arbejdsmæssige omgivelser
samt den enkeltes spise,- sove,- ryge- og drikkevaner. Der
satses altså mere på at uddanne folk til selv at forebygge
sygdomme (Sonoda,s.70)
Som nævnt findes der i Japan to officielt anerkendte medicinske
systemer. Det biomedicinske system, som er overtaget fra Vesten
hovedsageligt i det 19. århundrede, og kanpo-systemet, som er
af kinesisk oprindelse, og menes indført i det 6. århundrede i
lighed med det meste, som japanerne igennem tiderne har inkor-
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poreret i deres kultur, har også dette system undergået en
japanisering: således, at den måde, et område praktiseres i
Japan, adskiller sig væsentligt fra dets udgangspunkt.
To gange er kanpo-medicinen forsøgt undertrykt. I 1875 bekendtgjorde regeringen, at kun de, der havde gennemført en eksamen i
syv fag indenfor den vestlige medicin, måtte praktisere i
kanpo. Efter II. verdenskrig fandt de allierede styrker, at
nogle af de traditionelle behandlingsformer som f.eks. moxibustion var både umenneskelige og uhygiejniske, og derfor blev
disse traditionelle behandlingsformer og andre traditionelle
praksisser som massage og at ordne benbrud forbudt. (Ohnuki,
s.91) På nogle måder ses det sociokulturelle sammenstød i
Europa.
Den vestlige kultur og medicin gjorde sit indtog i den japanske
kultur, der indtil sidste halvdel af forrige århundrede havde
udviklet sig under praktisk taget total isolation i over 250 år
indtil 1868. Ikke at man ikke havde fulgt med i, hvad der skete
rundt omkring, tværtimod havde erfaringer vedr. kristendommens
anmassende og ødelæggende fremfærd overfor de bestående
religioner i Japan samt englændernes opiumskrig i Kina givet de
japanske myndigheder en idé om at beskytte og forsvare det
bestående. Således indførtes kun det, som magthaverne mente var
til gavn for japanerne.
Efter åbningen og frem til II. Verdenskrig lykkedes det japanerne at blive en krigsmagt, der både blev regnet med og
frygtet. Som nævnt vandt de allierede krigen, og til vestlændingenes store forbavselse mødte de et folk, som med det samme
anerkendte nederlaget, på kejserens anbefaling. Det var et
imødekommende folk, som ville lære noget af sejrherrerne.
Samtidig havde de et stort behov for at blive respekteret af
omverdenen. (5)
Det har derfor tilsyneladende ikke voldt de store problemer at
ændre eller forbyde ting, som var ubegribelige for især amerikanerne. Men helt udryddet blev dette fra Kina importerede
medicinske system ikke og det er endda i vore dage på vej frem.
Her er det på sin plads igen at understrege, at kanpo-medicinen
ikke er folkemedicin, men dette medicinske system har altid
ligget tæt på de fleste japaneres synspunkter om at opretholde
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sundhed. Derfor ligestilles kanpos plante- og dyremedicin med
folkemedicinens plante- og dyremedicin. Behandlingsmetoderne i
kanpo består udover den nævnte plante- og dyremedicin af
akupunktur og moxibustion.
Akupunktur er indføring af nåle i kroppen til behandling af
visse lidelser, f.eks. smerte.
Moxibustion er små "kegler" af unge tørrede gråbynkeblade, som
bliver brændt fast i huden for gennem varmen at virke som
opstrammende middel (Ohnuki, s.91f)
Kanpo-medicin sammenlignet med biomedicin
Biomedicinen: den vestlige medicin har større succes i at
diagnosticere end i at behandle. Forstået på den måde, at som
tidligere vist er det i biomedicinen den direkte årsag til en
sygdom, der er vigtigst at finde fremfor at kigge på de omstændigheder, som førte til sygdomsfremkaldelsen. Når årsagen
så er konstateret, består behandlingen i biomedicinen i at
fjerne sygdommen.
For kanpo-medicinen er det først og fremmest behandlingen af
symptomer, der er vigtig. Der kan være tale om flere forskellige symptomer, som kan definere en bestemt sygdom. Patientens
egen oplevede symptomer har her samme værdi som de, kanpo-lægen
kommer frem til - modsat i biomedicinen, hvor det der kan måles
og vejes: de objektive beviser er vigtigst.
Behandlingen i kanpo består som i mange "primitive" kulturer i
at genoprette kroppens balance (Ohnuki, s.93f)
Når kanpo-lægen prøver at finde frem til en præcis symptombestemmelse, anvender han sine egne sanser, som lægges til
patientens oplevelser og egne tests. Kanpo-lægen har jo sin
baggrund i biomedicinen, så hvis en sygdom identificeres som i
biomedicinen, kan f.eks. antibiotika blive en del af behandlingen. Det er kanpo-lægens opgave at finde frem til patientens
særlige tilstand: om der er tale om en stærk eller svag tilstand. Ligeledes tages hensyn til køn, alder, klimaet og om
patienten lever i tørre eller fugtige omgivelser. Tilsammen
bestemmer det, hvordan behandlingen tilrettelægges.
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Grundlæggende er behandlingen i kanpo en regulering af de
daglige vaner, hvor diæt betragtes som den vigtigste.
Mere specifikt består behandlingsmetoderne i dyre-og plantemedicin, akupunktur og moxibustion. (se ovenfor s.?) Dyremedicin
anvendes sjældent, hvorimod hovedparten af kanpo-medicinen
består af tørrede urter. Urtemedicin er grundlæggende forskellig fra biomedicinens syntetiske medicin.
Urtemedicin

Biomedicin

1. påvirker indtil mange forskellige symptomer.

er behandling af et enkelt
symptom, f.eks.hovedpinepille.

2. er som regel langsomt virkende. Resultater ofte
først efter 1/2 til 1/1 år
før symptomerne forsvinder
i hele kroppen.

fokuserer på hurtigt at helbrede ét sygt organ.

3. har ringe eller ingen bivirkninger, fordi urterne
virker gradvist.

kan have og har ofte voldsomme bivirkninger.

4. er lettere at fordøje og
absorbere for kroppen
p.gr.a. fælles træk med

er ofte sværere for kroppen
at fordøje.

anden ernæring.
(ibid, s.96f)
Sin største styrke har kanpo vist overfor behandlingen af
kroniske og degenerative sygdomme, deriblandt diabetes. Disse
sygdomme rammer mest voksne og ældre mennesker, men kanpo har
også vist sig effektiv overfor børn, der lider af kolik: mavekrampe, børn, der ikke kan sove igennem en hel nat uden at gøre
sig våde i sengen osv. (ibid, s.99) Kanpo har frem for alt
spillet en afgørende rolle indenfor sundhedsvedligeholdelse, og
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derfor vist sig at være vigtig som forebyggende medicin. Ohnuki
mener, at kanpo-medicinen har medvirket til at forebygge folkesygdommene, hvilket selvfølgelig er svært at bevise.
I Japan har man altså formået at bibeholde den traditionelle
medicin, selvom mødet med den vestlige kultur har fået myndighederne til at tilpasse/forbyde en del af den japanske kultur,
herunder traditionel medicin som akupunktur og moxibustion, så
den i det mindste ikke har mishaget amerikanerne. Fra midten af
1970-erne har regeringen igen anerkendt og givet tilskud til
noget af urtemedicinen, som har en stadig voksende popularitet
hos japanerne. (Ohnuki, s.106, Sonoda, s.79)
Survey-undersøgelser fra 1986 har vist, at almindelige mennesker anvender traditionel behandling og sundhedsfremmende
metoder. Af 284 positive svar fra personer over 20 år: over 30%
anvender naturkost, helsekost og skaffer sig kanpo-medicinen
fra apotek eller udleveret af hospitaler. Man anvender disse
produkter mere for deres fysiske end deres sjælelige aspekter
og mere for deres specifikke virkekraft end til sjælelig og
fysisk træning.
Der er ligeledes en tendens til at kvinder hyppigere end mænd
bruger helsekost-produkter og naturkost-produkter. Det er mest
japanere med en forholdsvis høj uddannelse, der køber kanpomedicin på apotekerne. (Sonoda, s.93)
Der er altså en tydelig integration af kanpo-udøvelsen i de
japanske folkelige sundhedsopfattelser og denne integration går
langt ind i hospitals- og de praktiserende lægers verden, hvor
det er almindeligt, at der henvises til kanpo-læger, eller at
der foruden den vesterlandske medicin suppleres med kanpo.
(Ohnuki, s. 112)
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Diagnoser
En anden forskel mellem japanske og danske/vesterlandske
medicinske vurderinger er spørgsmålet om at fortælle en diagnose til patienten. I Vesten tages det for givet, at de fleste
mennesker gerne vil have at vide, hvad de fejler, også selvom
der er tale om en alvorlig sygdom og prognosen ikke er god.
(Ohnuki, s.110) I Japan er det derimod sædvane ikke at fortælle
en patient, at han f.eks. lider af en dødelig kræft:
"To discuss a fatal prognosis not only depresses the
patient, but would be asking the patient to accept part
of
the burden, which has been assumed by the physician:
It is
an admission that the doctor, and scientific
medicine,
ultimately will fail" (Long & Long i:
Ohnuki, s.207-78)
En læge, der udelukkende anvendte kanpo-medicin i sin klinik,
pointerede, at mange mennesker først føler sig syge, når de er
blevet fortalt, at de har en specifik sygdom. Mange af hans
patienter led af kroniske sygdomme og var kommet til ham efter
at de uden succes havde konsulteret biomedicinske læger. Kanpolægen gik ind for, at der var mange årsager til en lidelse, og
ikke som i biomedicinen, at en bestemt sygdom har én årsag.
(Ohnuki, s.110)
Men også i Vesten er man begyndt at sætte spørgsmålstegn ved
det rigtige i at tilbyde diagnostiske tests, der giver mulighed
for på et tidligt tidspunkt at afsløre, hvis en person er bærer
af en alvorlig sygdom, som ikke kan behandles. Der er vakt
bekymring for, om denne viden kan give anledning til diskrimination af den enkelte. Det ses i dag tydeligst ved HIV-smittede
personer, der meget let bliver udsat for stigmatisering og
udstødelse.
Men også sygdomme, som endnu ikke er kommet i udbrud, eller der
arvemæssigt er risiko for at en sygdom vil kunne udvikle sig,
har givet anledning til genetisk diskrimination: forskelsbehandling på grund af viden om arvemassen. På baggrund af en
rundspørge foretaget i 1988 blev det oplyst, at folk bl.a. var
blevet nægtet at tegne forsikring, nægtet ansættelse på arbejdsmarkedet og nægtet adoption.
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Der er således åbnet op for, at denne viden kan bruges til at
klassificere mennesker efter "værdi"; skabe store eksistentielle problemer i familier; skabe et hav af afvigere fra normen
osv. (Koch, s.49ff)
Det er en viden, der meget hurtigt skal tages stilling til, og
hvor foucaultske indsigelser kan være nyttige til at modvirke,
at nogle mennesker får magt over andre. (se afsnittet om sygdom
og magt).
Afslutning
I modsætning til Vesten mister en patient i Japan ikke sin
sociokulturelle identitet, fordi familien og den omgivende
kultur støtter og plejer den syge på samme måde som ses i mange
såkaldt "primitive" samfund.
Den syge skal heller ikke være aktiv som hos os, men anbefales
foruden medicin, hvis det er nødvendigt, diæt og sengehvile som
nødvendigt for at blive rask.
Hvis biomedicinen ikke har den ønskede effekt, hvilket ligesom
i Vesten især ses ved kroniske sygdomme, er mange blevet
hjulpet ved Kanpo-medicinens behandlingsmetoder.
Holdningen til diagnosticering tager hensyn til den enkelte
patient, og i Japan er det f.eks. ikke kutyme at fortælle en
cancerpatient, at han har kræft med mindre det kan helbredes.
I sidste kapitel, som handler om eksistens vil jeg bl.a.
forsøge at redegøre for en eksistentiel synsvinkel i forbindelse med en næsten dobbelt så høj selvmordshyppighed blandt kronisk syge, efter at de har fået stillet diagnosen på en alvorlig uhelbredelig sygdom.
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8. EKSISTENS
Selvmordshyppigheden blandt danskere med sygdommen dissemineret
sclerose er næsten dobbelt så stor som i befolkningen som
helhed. I forvejen befinder Danmark sig højt oppe i selvmordsstatistikken (for Europa), hvor gennemsnittet i mange år har
ligget på ca. 14 selvmord ud af 100.000 indbyggere, overfor ca.
24 selvmord pr. 100.000 indbyggere i Danmark i 1993. (Politiken
18.09.93, 2.sektion, s.3)
I en undersøgelse lavet på grundlag af materiale fra Scleroseregisteret, begik 58 selvmord ud af 6.088 danskere, der i
perioden 1953 - 1985 havde fået stillet ovennævnte diagnose,
mod forventet 27 selvmord i en tilsvarende gruppe af normalbefolkningen. Af de 58 selvmord, der blev begået, er det bemærkelsesværdigt, at op mod halvdelen blev begået inden for fem
år efter, at diagnosen blev stillet. Flest selvmord findes i
gruppen af mænd, der fik sclerose som 40-årige eller yngre. Her
var selvmordshyppigheden mere end tre-doblet i forhold til en
tilsvarende gruppe af normalbefolkningen.
Tilsvarende resultater har man fundet hos patienter med andre
invaliderende sygdomme.
Samtidig har man konstateret, at det ikke så meget er de
begyndende symptomer, der udløser selvmordet, men snarere selve
diagnosen og dermed bevidstheden om at skulle leve livet ud med
en måske invaliderende sygdom.
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I starten af "Sisyfosmyten" beskæftiger Camus sig med selvmordsproblematikken. Han siger, at man sjældent begår selvmord
med fuldt overlæg. Selvmord på grund af uhelbredelig sygdom,
vil han som forklaring finde rimelig nok.
"Men måske har en af den ulykkeliges venner samme dag talt
til ham i en ligegyldig tone. Han er den egentlige
skyldige. Thi dette kan være tilstrækkeligt til at udløse
al den oplagrede bitterhed og lede." (Camus, s.13)
For Camus er ens eget liv det dyreste, man ejer. Ikke forstået
sådan, at livet er let at leve. Nej, tværtimod citerer han
Heideggers erklæring om, at tilværelsen er ynkelig. Men det er
vigtigt at leve så længe som muligt, for det levede livs
erfaringer kan aldrig erstattes. Det gælder om at opleve livet
her på jorden. Det gælder om at leve.
Som det sikkert er fremgået under Japan-kapitlet, er jeg af den
opfattelse, at inden diagnoser fortælles til den syge, skal
dennes totale tilstand undersøges nøje. Som jeg har beskrevet
det under Kleimans sundhedssystem, er risikoen for at gå tabt
som individ ret stor, for den enkelte bliver bombarderet med så
mange forskellige verdensopfattelser, at det kan være svært at
tage stilling til det.
Det er fra diagnosetidspunktet, at personen og eventuelt
pårørende skal tilbydes assistance til dybtgående at finde ud
af, hvor det befinder sig i tilværelsen. Og det er her, at den
eksistentialistiske tanke om, at man har frihed til at forholde
sig til sit eget indhold, at vælge til og fra, og derved vælge
livet som en mulighed, eller vælge selvmordet.
Der er selvhjælpsgrupper et godt sted at møde ligestillede, som
kan støtte hinanden, forsøge at arbejde med angsten, bibringe
hinanden håb og tillid.
Men inden man er nået så langt, bør der være en gruppe, der
selv har oplevet situationen, som står for at opsøge og holde
kontakt med den syge, så de tunge eksistentialistiske spørgsmål
kan blive gennemdrøftet i en Jeg-Du - samtale, altså i et ligeværdigt forhold.(se s.56)
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Den eksistentialistiske tanke
Jeg vil afslutte denne konferens med at redegøre for den
eksistentialistiske tanke.
Som nævnt ovenfor anses det eksistentialistiske livssyn for at
være pessimistisk, men eksistentialismen vil under alle omstændigheder pege på glæden som mulighed frem for
fortvivlelsen. I glæden bliver mennesket ét selv, er hos sig
selv. Det er det samme som at være nærværende, at være
virkelig. Man er sit indhold, har fundet sin identitet i det.
Glæden er den opfyldte eksistens. Grundstemningerne angst og
fortvivlelse er gennemgangsstadier, hvor tunge de end er at
bære, som viser vej til målet: glæden over livet.
Er mennesket nået hertil, lever det i den nærværende tid, som
også er eksistensens tid, hvor fortid, nutid og fremtid trækkes
sammen. Fortiden udgør det indhold, som det eksisterende
menneske bestemmer sig for eller imod. Dette indhold leves i
nuet med blik for det fremtidige liv.
I slutningen af "Talens forfatning" siger Foucault, at den
nuværende epoke forsøger at undslippe sig filosoffen Hegel, det
være sig via Marx eller via Nietzsche. Den franske filosof
Hyppolite har søgt at finde de veje, som fører væk fra Hegels
filosofiske system. Han konfronterer dette system, som omslutter hele tilværelsen, med den moderne filosofis hovedfigurer bl.a. Marx og spørgsmålet om historien samt Kierkegaard
med problemet om gentagelsen og om sandheden. (Foucault, 1980,
s.82)
På næsten samme tid, som Marx ville gøre Hegels dialektik
anvendelig ved at stille dét på benene, som Hegel havde stillet
på hovedet, nægtede Kierkegaard at lade sig spærre inde i
Hegels system ved at påpege, at smerten, trangen lidenskaben og
lidelsen er hårde realiteter, der ikke kan ophæves eller ændres
af erkendelsen. Kierkegaards opgør med Hegel kan ses som den
absolutte idealismes død: det er ikke ideerne, som forandrer
menneskene:
"det er ikke tilstrækkelig at erkende årsagerne til en
lidenskab for at undertrykke den, man må leve den, sætte
den op mod andre lidenskaber, bekæmpe den sejt og ud-

84
holdende, kort sagt arbejde med sig selv." (Sartre 1979,
s.19)
Kierkegaard fremhævede det oplevedes virkelighed. (ibid, s.22)
Og det var marxismens virkelighed: nærværelsen af arbejderne,
der levede marxismen, indenfor Sartres horisont, som fik ham og
andre intellektuelle til at forstå Marx' tanker. Ikke ved kun
at læse dem, men ved at opleve dem, kan mennesket ændre sig og
gå ud over sig selv. (ibid, s.23)
Sartre, der uden forbehold, tilslutter sig Marx' definition på
materialisme i "Kapitalen", for ham udvikler marxismen sig til,
at mennesket går op i ideen. Eksistentialismen søger mennesket,
hvor det befinder sig.
Sartres eksistentialisme er en eksistentialisme, som har kunnet
genopstå og bevare sin stilling, fordi de borgerlige begreber
er uden fundament, hvad angår både den amerikanske sociologi og
psykoanalysen. Marxismen har dette teoretiske fundament, som
omfatter al menneskelig aktivitet, men den ved intet mere.
(ibid, s.31)
Det er i dette univers, at Sartre lige efter 2. verdenskrig
skaber sin eksistentialisme, der især byger på Husserls fænomenologiske metode og Heideggers ontologi og eksistensanalyse.
Det er således med synspunkter fra især Kierkegaard, Buber,
Sartre og Camus, at jeg vil beskrive væsentlige træk ved
eksistentialismen, hvis udtryksform ofte har et litterært
tilsnit, da der søges at gribe det konkrete, det individuelle,
øjeblikkelige liv.
Eksistentialismen beskyldes ofte for at være pessimistisk,
fordi den næsten udelukkende taler om ubehagelige ting som
fortabthed, intethed, død, angst osv. Disse begreber virker
sikkert velkendte for de fleste i kritiske situationer. En af
disse er helt klart, hvis et menneske pådrager sig en kronisk,
uhelbredelig sygdom, der antaster den personlige frihed.
Det kan i sådanne situationer være nyttigt at lære det eksistentialistiske livssyn at kende. Dette er altid en opfordring til at gå ind i livet og tage det på sig. Nu er der endog
meget store forskelle mellem de tænkere, der har beskæftiget
sig med eksistensbegrebet som menneskets livsvilkår.
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Én ting har disse tænkere til fælles, nemlig at eksistensen går
forud for essensen, eller at man må bygge på subjektiviteten.
Eksistens er her den blotte konstatering af en tilværelse uden
at tage stilling til eksistensens indhold. Essensen er dette
indhold, som mennesket tillægger sin eksistens. Fra starten af,
er eksistens altså ingenting. Den bliver skabt undervejs.
"Mennesket er fra først af en plan, som oplever sig selv
subjektivt, i stedet for at være noget mos, noget rådden
skab eller et blomkålshoved. Der eksisterer ikke noget som
helst forud for denne plan." (Sartre 1984, s.16)
For både Kierkegaard og Sartre er eksistensen den dimension,
hvor menneskevirkeligheden udfolder sig. (Sløk, s.14)
Nu er det imidlertid sådan, at i det kapitalistiske varesamfund
er der en tendens til at alle menneskelige relationer bliver
forvandlet til varerelationer. Så i stedet for at være forhold
mellem mennesker, bliver de til forhold mellem ting, objekter.
Mennesker oplever let, at de står overfor kræfter, som styrer
dem, og som de ikke selv har nogen indflydelse på. Så følelsen
af magtesløshed er nærliggende. (Israel, s.177ff)
Denne tingsliggørelse eller fremmedgørelse ser eksistentialisterne som verden, der skifter ansigt, vender mennesket ryggen,
og for at befri sig fra denne fremmedgørelse, hvis rod er
følelsen af forladthed, må mennesket komme til at eksistere i
egentlig forstand.
Men gennem fremmedgørelsens oplevelse kan mennesket opdage, at
det, det er, er det udelukkende i kraft af ting. Det mister sin
identitet. Det bliver anonymt.
Hvordan skaffes da identitet?
For at opleve identitet må mennesket kunne godtgøre sin identitet. Det må kunne bevise, hvem det er. Dernæst må det kunne
fastholde denne identitet under alle skiftende omstændigheder.
Man må altså ikke kun kunne fremskaffe en identitet, man må
også kunne bevare den.
Det er almindeligt, at den eksistentialistiske argumentation
vedrørende identitet viser hen til rollebegrebet. (se side 9)
De fleste mennesker har på samme tid en række roller, f.eks.
kvinde, mor, studerende m.m. Men ligegyldig hvor mange roller,
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der tilføjes, kan de aldrig opfylde eksistensens fordring om
ubegrænsethed.
Skræller man alle ydre rollebestemte lag af mennesket, finder
man ifølge eksistentialisterne "intet". Der findes kun den
totale og yderste tomhed. Søgningen efter selvet findes altså
ikke i identiteten, men gennem sin søgen efter et noget, som
ikke er der, opdager mennesket friheden.
Opdagelsen af det eksistentialistiske frihedsbegreb muliggør
eksistensen som en fordring om at virkeliggøre sit væsen som
eksisterende. Forstået på den måde, at mennesket er selve det
at forholde sig: at forholde sig til sig selv som indhold.
Dette indhold er verden og dens ting, og disse ydre forhold er
så stærke, at det enkelte menneske befinder sig i et dilemma,
som ikke er selvvalgt.
I det eksistentialistiske valg står man derfor overfor at vælge
dilemmaet i absolut og umodificeret forstand, eller slet ikke
at vælge, hvilket også er et valg. Men er der ikke valgt frit i
eksistentialistisk forstand, er man underlagt de skiftendes
situationers indhold, hvor man ikke er sig selv i nogen situation, hverken som lykkelig eller ulykkelig. Man er overladt til
fortvivlelse og jamren, hvis dilemmaet er trist og tungt at
bære.
Vælges dilemmaet, vælger man sig i dilemmaet: man finder sig i
det, som ikke er det samme som at affinde sig med det. Tværtimod gøres det til ens eget, som om det var en selv, der havde
frembragt det. Derved forbeholder man sig også ret til at være
i en situation som den, der ikke vil være i den - måske endda
vil kunne forandre den. I kraft af friheden kan mennesket
endelig blive sig selv.
Nu er der blandt eksistentialister bred enighed om, at alle
mennesker er underlagt to slags stemninger, som det er vigtigt
at tage hensyn til: overfladestemninger og grundstemninger.
Ved overfladestemninger forstås skiftende stemninger, som
kommer og går.
Frygt regnes for én af disse stemninger og ses som et signal på
en konkret, aktuel fare, der vil være tilbøjelig til at forsvinde igen, når den har opfyldt sin funktion.
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Psykologisk og legemligt skelnes der ikke mellem frygt og
angst.
Men angsten betragtes ofte af eksistentialister som en grundstemning, der som stemning er uforanderlig, bestandig og
dominerer mennesket totalt. For det meste er angsten skjult,
men så snart der ikke er adspredelser til at skjule den, viser
den sig. Den kommer uventet frem som lyn fra en klar himmel,
hvilket ses som en total trussel, der dukker op indefra.
Angsten er genstandsløs, hvilket gør den uudholdelig, fordi den
ikke ligesom frygten iværksætter modforholdsregler. I angsten
viser sig nogle grundbestemmelser, der altid vil være til stede
og derfor gør angsten uovervindelig. Det er friheden, valget og
ansvaret.
Friheden, forstået som den tomme, totale frihed, kan vælges af
den enkelte og gives et indhold, som gør den til noget. Det er
denne tilværelse, man tager på sig, og som man tager ansvaret
for og holder ud i.
Angsten selv opleves som en skræktilstand, hvor man skræmmes
væk, men er på samme tid lokkende, fordi det i angsten afsløres, at der findes muligheder. Ikke muligheden for en
bestemt indsats, men muligheden for at blive sig selv.
Mennesket er nu stillet overfor endnu to grundstemninger
fremkaldt af angsten, fortvivlelse og glæde. I fortvivlelsen
bliver mennesket væk fra sig selv: har svigtet, idet det har
underkastet sig tingene, forholdene og hændelserne og må derfor
bukke under. Hvis man vælger ikke at ville finde sig i dilemmaet, kan det i sin yderste konsekvens føre til selvmord. I
forholdet til sygerollen er dette sociale fænomen særligt
markant.
Vælges glæden bliver mennesket ét selv, er hos sig selv.
I spændingsfeltet mellem humanvidenskab og naturvidenskab
bør der indføjes det tredie: eksistensen
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9. KONKLUSION
I H.C. Andersens eventyr "Vanddraaben" ser jeg hele universet,
hvor sygerollen udspilles. Der rives og slides fra højre og
venstre, så man bliver helt ør, og de svageste går tabt.
Sygdom defineres socialt og gøres gyldigt. Så hvis en person
bliver syg, og det anerkendes, kan vedkommende fritages for at
opfylde sine sociale forpligtelser, indtil han bliver rask
igen. Men samtidig ses sygdom, som en tilstand, der socialt er
uønsket, og som man hurtigst muligt skal blive kvit.
Når et menneske har fået en diagnose, er det implicit, at vedkommende ikke længere er meningsberettiget og mister sin
indflydelse på beslutningsprocesserne.
I modsætning til mange ikke-vestlige lande, er der i Vesten
stor risiko for at miste sin identitet, og især ved kronisk
sygdom forventes det, at identiteten ændres, fordi den nu også
skal rumme en kronisk sygdom.
I dag fokuseres der meget på sundhed, som er et abstrakt begreb, der står for en idealtilstand, men i virkeligheden
forholder det sig sådan, at det er en normal proces, at mennesker bliver syge og svage og i sidste ende dør.
Nogle sygdomme f.eks.kræft bliver af lægevidenskaben betragtet
som en krigsskueplads, hvor slaget skal stå, så de onde celler
kan bekæmpes og tilintetgøres. Denne militaristiske forklaringsmodel, mener Susan Sontag, er skadelig for de, hvis sygdom
omtales som indbegrebet af det onde.
Andre sygdomme er behæftet med tilsvarende sygdomsmetaforer,
f.eks. borgerkrig, og Sontag mener, at interessen for disse
metaforer bl.a. er et udtryk for den vestlige kulturs overfladiske holdning til døden, og vor angst for følelser.
Det er især antropologer, der har udarbejdet forståelsen af, at
der findes andre sygdomsmodeller end den medicinske, og der
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opereres

med sygdomsbegreberne disease og illness, eller syg-

dom og lidelse.
Disease er den kliniske enhed: specialistens sygdomsforståelse,
mens illness betegner den individuelt oplevede og kollektivt
meningsbærende sygdomsenhed.
Det totale sygdomsfelt, disease + illness, betegnes sickness i
en given kultur.
Forklaringsmodellen illness (lidelse) hører til et begrebsunivers, hvor den enkelte vil prøve at forstå sin tilstand og gøre
den meningsfuld, socialt og kulturelt. Disease (sygdom) er
problemet set fra lægens perspektiv og her ses sygdom, som en
dysfunktion eller dårlig tilpasning af de biologiske og/eller
psykologiske processer.
Disse begrebspar er grobund for mangelfuld kommunikation i
læge-patient forholdet, som er en del af Kleinmans model af
sundhedssystemet, der består af
1) den professionelle sektor
2) den alternative sektor
3) den folkelige sektor
Det er i disse sektorer, der skabes og vedligeholdes særlige
subsystemer omkring sygdom og omsorg. Det er her, at den syge
får respons på sin sygdomsadfærd, og ikke sjældent opleves
omgivelsernes reaktionsmønster, som en ubehagelig spændetrøje
for den syge især ved alvorlig, langvarende sygdom.
Foucault har historisk dokumenteret, hvordan det irrationelle,
som blev antaget som det unormale: sygdom, galskab, tiggeri
osv. ja, al lediggang blev udgrænset fra det normale og spærret
inde i store interneringshuse, som tidligere havde været beboet
af de spedalske.
Igennem ca. ethundrede og halvtreds år blev Europas befolkninger opdraget til at leve op til samfundets: borgerskabets
produktive normer.
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Han har også vist, hvordan italesættelse: diskurserne har
grundlagt det videnskabelige paradigme, vi kender i dag og ved
at diktere, hvad der må siges hvor og hvornår kontrollerer
samfundets forskellige institutioner.
Det er en magtfaktor, der er med til at bestemme vores syn på
sundhed og sygdom.
I Japan, hvor befolkningen anses for at være arbejdsnarkomaner,
ser man en anden holdning end i Vesten, når en person bliver
syg. Her er et stærkere socialt netværk, som opmuntrer den syge
til at blive rask igen. Ikke så hurtigt som muligt, men med en
attitude, som minder om de såkaldte "primitive" samfunds
familiemæssige sammenhold for at pleje og give den syge de
bedste betingelser for at komme sig.
Som noget meget spændende har Japan to officielt anerkendte
medicinske systemer. Det ene er mage til den vestlige biomedicin, og den anden har været praktiseret fra det 6. årh. og
stammer fra Kina. Japanerne har således to medicinske systemer,
som supplerer hinanden i sygdomsbekæmpelse.
At være kronisk syg i Danmark med en antaget dårlig prognose
for fremtiden, får en del mennesker til at begå selvmord, flest
mænd. Det er konstateret, at det ikke så meget er de begyndende
symptomer, der udløser selvmordet, men selve diagnosen og
dermed bevidstheden om at skulle leve resten af livet med en
måske invaliderende sygdom.
Camus har i "Sisyfosmyten" behandlet denne problematik og
siger, at det, der har udløst selvmordet, lige så godt kan være
en ven, der har været nedladende overfor den syge. Andre mennesker kan udvirke et utroligt sociokulturelt pres for at få den
"uheldige" til at makke ret.
For Camus er ens eget liv det dyrebareste, man ejer. Det er
vigtigt at leve så længe som muligt, for det levede livs
erfaringer kan aldrig erstattes. Det gælder om at opleve livet
her på jorden. Det gælder om at leve.
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Her kan selvhjælpsgrupper være en stor hjælp, ikke mindst ved
at opdage, at der faktisk er mange andre end én selv, der har
store eksistentielle problemer at slås med; nogen, som måske
selv har oplevet, at verden (omgivelserne) forandrede sig, og
sammen kan opleve at acceptere sig selv.
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Lyrikbogklubben Borgen-Gyldendal 1984.
2. Denne konstellation Jeg-Du og Jeg-Det er Martin Bubers
filosofi om det dialogiske princip, som findes i værket:
"Jeg og Du", forfattet i 1923, udgivet på Hans Reitzels
Forlag 1992)
3. Findes i den amerikanske antropolog Ruth Benedict's analyse
af det japanske samfund: Blomman och svärdet, En bok om
Japan, Bokförlaget Pan/Norstedts, Stockholm 1969, s 157ff
4. do. s. 204
5. do. s. 121ff
6. do. s. 38f
7. "Sygdom som Guds straf" Den syfilistiske mand plages af
sygdom som straf for sine synder, mens hans kone formaner
ham; et symbol på den ældgamle forestilling om, at
sygdomme
har mening og skal forstås i en større
sammenhæng.
Træsnit fra Hans von Gersdorfs Feldtbuch der Wundtarzney,
Strassburg 1530 i: Jensen og Jensen, s. 150.
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