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 S Y G D O M S B E G R E B E R 

 

Den vestlige lægevidenskab: den moderne medicin eller 

biomedicin har sin oprindelse i det positivistiske paradig-

me: naturvidenskaben, hvis navngiver og grundlægger er den 

franske filosof August Comte (1798 - 1857), som ønskede at 

gøre op med de religiøse og metafysiske forestillinger om 

årsagssammenhænge. 

Positivisten tager udgangspunkt i det givne, det sikre, 

altså kendsgerningerne, og det er over disse, der forskes 

og teoretiseres. Indenfor lægevidenskaben betyder det, at 

sygdom forstås som et fænomen med sin egen lovmæssighed, 

med et fastlagt forløb, der kan beskrives af lægen (natur-

videnskabsmanden). Det er således vigtigt, at operationali-

seringen af et problem kan måles, vejes, tælles eller på 

anden måde kan registreres positivt. 

Denne forståelse knytter sig til et bestemt menneskesyn: 

apparatfejlmodellen, hvor mennesket opfattes som en velud-

viklet maskine, hvor de defekte dele kan udskiftes. Denne 

opfattelse er en nok så forsimplet forestilling om menne-

sket og dets sygdomme. 

Sygdom ses som noget objektivt, hvor det almenmenneskelige 

prioriteres på bekostning af det individuelle sygdomsfor-

løb. 
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 Medicinsk antropologi 

Men ovennævnte sygdomsforståelse er langt fra den eneste, 

der findes. Især antropologers deltagelse i bistandsarbejde 

blandt den 3. verdens befolkninger har været medvirkende 

til, at der er blevet forsket i disse kulturers syn på 

sygdom og sundhed, helt på linie med forskningen af andre 

kulturelle systemer, så som slægtskabs- og religiøse sy-

stemer. 

Ikke mindst har mødet mellem ulandenes befolkninger og de 

udsendte vesterlandsk uddannede læger givet akutte og al-

vorlige problemer, som har sat skub i denne forskning. 

Den kendte danske antropolog Kirsten Hastrup har ofte 

spændende beskrevet andre kulturers syn på sundhed og syg- 

dom både her i bladet og i Ugeskrift for læger, så jeg 

antager, at det for de fleste læger er velkendt, at der  

findes mange andre måder at forstå sygdomme på og andre 

helbredelsesmetoder end den vestligt orienterede medicin og 

behandling. Der er simpelthen en verden til forskel. 

I den medicinske antropologi fokuseres der ikke så meget på 

den konkrete lidelse, men mere på det enkelte menneskes 

oplevelse af sygdom samt den kollektive erfaring af samme. 

Der skelnes mellem begreberne illness og disease, eller li-

delse og sygdom. 

Illness er betegnelsen på den individuelt oplevede og kol-

lektivt meningsbærende sygdomsenhed, mens disease betegner 

den kliniske enhed: lægens sygdomsforståelse. Det totale 
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sygdomsfelt, illness + disease, betegnes sickness i en 

given kultur. 

Hertil, fornemmer jeg, er der en vis forståelse mellem de 

to videnskabelige discipliner: lægevidenskaben og antropo-

logien, men jeg har også en mistanke om, at her skilles 

vandene. Måske fordi antropologer kan være af den mening, 

at der i det industrialiserede samfund hersker samfundsbe-

tingelser, som skaber ulighed mellem behandler og den syge. 

Lægerne på den anden side har en tendens til at afvise    

andre sygdomsforståelser og behandlingsformer for uvirksom-

me, i værste fald som at smide penge ud af vinduet, når det 

gælder alternativ behandling, eller idylliske, hvis talen 

går på andre kulturer. Her tænkes naturligvis på u-landene, 

der pr. definition endnu mangler et udviklingstrin for at 

nå op på vores høje stade. 

Men der findes i hvert fald ét industrialiseret samfund, 

der teknologisk set er helt på højde med den vestlige 

kultur, og hvor der er ligestilling mellem behandler og den 

syge.  

I det følgende vil jeg give eksempler fra det japanske 

samfund på, hvordan man i denne forunderlige kultur ge-

nerelt ser på sundhed og sygdom. 

 



 
 

  5 

 Sundhed og sygdom i Japan 

Sundhed 

For at bevare sin sundhed er det for de fleste japanere na-

turligt at forebygge humorale ubalancer. Disse kan skabes 

af klimatiske forhold bl.a. blæst og regn, så for at fore-

bygge f.eks forkølelser vil både kvinder og mænd, som har 

udendørs arbejde, være klædt varmt og godt på selv om som-

meren. I det hele taget anses perioderne mellem årstiderne 

som farlige for menneskers sundhed.  

Bliver en person alligevel forkølet, må det daglige bad 

undværes, indtil husmoderen har bestemt, at vedkommende er 

rask igen. 'Det daglige bad' anses for en kropslig nydelse, 

der symboliserer overgangen mellem dag og nat, til afslap-

ning og socialt samvær. 

For vesterlændinge kan japanernes renlighed virke over-

dreven, men kropslig urenhed betragtes som noget udpræget 

negativt, og menes at stamme fra, at Shinto-guderne afskyr 

snavs. 

Mange japanere undlader at indtage kolde drikke og mad 

f.eks. is, også om sommeren foretrækkes varme drikke. Unge 

mennesker i dag konsumerer dog under påvirkning fra Vesten 

stadig større mængder af kolde drikke. 

Før i tiden troede man, at ulykker, katastrofer og epide-

mier var noget som fremmede, forstået som de, der arbejder 

med døden, f.eks. slagtere, hvilket gør dem urene, bragte 

med sig. Udlændinge hørte til samme kategori. Det var 
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derfor væsentligt at kunne kontrollere al udefrakommende 

kraft, som stod for urenhed, af frygt for en negativ magt. 

Det menes, at snavs "udefra" er en allestedsnærværende 

trussel for helbredet, og at denne opfattede negative kraft 

bliver gjort ansvarlig for forekomsten af sygdom, især 

alvorlig sygdom.                  

 

Almindelige sygdomme 

Mange japanere betragter sig som værende i nogen grad ikke 

helt raske. Denne opfattelse af ens sundhedstilstand karak-

teriserer alle aldre, køn og økonomisk baggrund. 

Japanerne kalder dette syndrom 'jibyo', hvilket oversættes 

til "min helt egen sygdom". Der er tale om en lidelse, som 

en person er bærer af livet igennem. Ofte har den enkelte 

mere end én lidelse, der kan komme til udbrud samtidigt el-

ler på forskellig tid. Lidelserne anses for kroniske og u-

helbredelige, som dog ikke skal forstås i biomedicinske de-

finitioner. 

I en survey-undersøgelse fra 1979, foretaget blandt husmød-

re, viste resultatet, at der bl.a. var tale om for lavt 

blodtryk, forstoppelse, hovedpine, menstruationskramper og 

hoftesmerter. Disse lidelser viser sig med regelmæssige in-

tervaller, oftest mellem årstiderne, hvorfor især ældre og 

syge personer tager særlig hensyn til deres sundhedstil-

stand i disse perioder. 
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Skønt visse sygdomme kan komme og gå, anses de for medfød-

te: er en del af den indre konstitution. De tilhører alle 

samme filosofi, at et menneske fødes med bestemte fysiske 

og fysiske og temperamentsmæssige særpræg.  

Det siges, at halvdelen af de japanske kvinder lider af 

dispositioner for afkøling, som viser sig ved lavere le-

gemstemperaturer eller en følelse af kulde i bestemte 

legemsdele som regel i hofter, tænder, ben og fødder. Dette 

optræder hyppigst sidst i teenageårene og i overgangsal-

deren. 

 

Alvorlige sygdomme 

Japanerne bekymrer sig i høj grad om sundhed og sygdom og 

er meget åbne omkring deres egne almindelige sygdomme. Med 

hensyn til alvorlige sygdomme f.eks. kræft forholder det 

sig lige omvendt. De frygter alvorlige sygdomme, og de 

drøftes ikke åbenlyst. 

Ligesom i Vesten er sygdomsmønsteret i befolkningen ændret 

fra at være overvejende smitsomme sygdomme: kolera, dysen-

teri, tyfus og kopper, som i det forrige århundrede var de 

store dødsårsager i befolkningerne. Også tuberkulose, lun-

gebetændelse og difteri har kostet mange menneskeliv. Disse 

sygdomme er næsten forsvundet, hvilket især skyldes ændrede 

livsbetingelser såsom mad, rent vand, bolig o.a.  

De største dødsårsager i dag er identiske for Danmark og 

Japan hjerte-kar sygdomme og ondartede svulster, som udgør 
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henholdsvis ca. 50% og ca. 25% af alle dødsfald. Ligeledes 

rangerer trafik- og erhvervsulykker højt på dødsstatestik-

ken med en femte plads for begge lande. 

Indenfor den lægevidenskabelige praksis i Danmark er det 

den enkelte, der er syg og skal behandles for en enkeltstå-

ende symptomfejl, hvorimod det i Japan hævdes, 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 om-

givelser samt den enkeltes spise-, sove-, ryge- og drikke-

vaner. Der satses altså mere på at uddanne folk til selv at 

forebygge sygdomme.  

 

 Medicinske systemer i Japan 

Japansk kultur og samfund er karakteriseret ved at have et 

medicinsk pluralistisk system med bl.a. vestlig lægeviden-

skab eller biomedicin, kinesisk påvirket medicinsk system 

eller kanpo-medicin, religiøse medicinske systemer og 

folkemedicin. I denne artikel er det biomedicinen og kanpo-

medicinen, der har min interesse. 

Biomedicinen og kanpo-medicinen udgør i dag Japans formelle 

medicinske systemer. De er begge institualiserede og deres 

udøvere professionelle. 
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Biomedicinen blev indført af den japanske regering, først 

efter den hollandske model i slutningen af det 18.århundre-

de, og derefter den tyske model fra 1868, efter at have væ-

ret næsten totalt isoleret fra omverdenen i mere end 250 

år.  

I 1754 gav regeringen for første gang en læge lov til at 

dissekere et lig. Døden og den døde krop er kilde til foru-

rening: tilhører det urene, og derfor kunne lægen ikke selv 

 foretage dissektionen, men måtte have en person med en la-

vere status, hvis erhverv var at omgås døde kroppe, til at 

udføre arbejdet efter ordre, f.eks. bødler, mens lægen ob-

serverede og tog noter. 

Det biomedicinske system er synonymt med den vestlige læge-

videnskab, hvis sygdomsbegreb er beskrevet ovenfor, og jeg 

vil nu beskæftige mig med nogle af de sociokulturelle 

aspekter, som ligger i denne praksis i Japan. 

 

Biomedicin 

Mange praktiserende læger har konsultation i deres hjem as-

sisteret af deres koner. Kendetegnende for de fleste be-

handlingssteder er, at der ikke bruges et aftalesystem, 

hvorfor det ikke er ualmindeligt at se patienter eller dis-

ses pårørende overnatte udenfor på konsultationens parke-

ringsplads. Er man kommet indenfor åbningstiden, får man et 

nummer udleveret og venter simpelthen på sin tur. Undtaget 
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fra denne norm er tandlæger og specialister, hvor behand-

lingerne er mere tidskrævende. 

Behandlerne vil ikke ændre denne kutyme for som nogle 

mener, at de risikerer at miste deres klienter, som har 

vænnet sig til, at sådan er det. Andre siger, at det er 

umuligt at ændre, når så mange patienter opsøger dem hver 

dag. 

Som en del af de mellemmenneskelige relationer er det en 

fordel at blive introduceret for en læge. Det sker via et 

navnekort, der kan være ét, som en tidligere besøgt læge 

udsteder. Dette medfører en personlig involvering fra 

lægens side overfor patienten. Har patientens, dennes 

ægtefælle, familie eller venner en høj status i samfundet, 

kan dette navnekort give direkte adgang til lægen, som der-

ved udviser en større opmærksomhed. Lægen får det fulde an-

svar for patientens velvære. Dette er især gældende ved 

hospitalsindlæggelse. 

 

Hospitalsindlæggelse 

I den vestlige ideologi er den personlige suverænitet 

ukrænkelig, men så snart et individ træder over tærsklen 

til f.eks. de syges rige, sker der ofte et brud på denne 

suverænitet. Symbolsk ses det ved, at man ved hospitalsind-

læggelse skifter tøj fra ens eget tøj til hospitalets 

ensartede klæder, der som oftets ikke er særligt klædelige. 
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Samtidigt risikerer man at skifte identitet, der sociokul-

turelt bliver truet ved især kronisk sygdom. 

I modsætning hertil ses den individuelle identitet styrket 

i Japan i patientrollen, som indtræder når en person er 

under omsorg på et hospital eller hos en læge. 

Ved indlæggelse på hospital bruger man sit eget nattøj, og 

som gave er nattøj en af de mest velkomne gaver til en 

patient. Vask af patientens klæder foretages af familien, 

som herved sørger for, at patienten holdes ren, idet den 

syge krop symbolsk forurener mere. Det er også vigtigt, at 

dette tøj er attraktivt og præsentabelt, når patienten 

modtager besøgende. 

Denne skik anses i Japan for at kvikke patienterne op, og 

hvis der er tale om alvorligt syge, vil de kunne få lov til 

at bruge deres eget undertøj, netop fordi de er så syge, og 

det selvom de fleste japanere i dag bruger undertøj, der 

ligner det vestlige, som er upraktisk, især ved sengelig-

gende patienter, i forhold til det traditionelle, der er et 

klæde viklet rundt om underlivet, og som er meget lettere 

at håndtere. 

I Japan vedrører sygdom hele familien, og med det menes der 

en mere omfattende deltagelse omkring den syge, end det ses 

hos os. Det er f.eks. ikke ualmindeligt at se indtil flere 

familiemedlemmer tilstede ved en konsultation, hvor alle 

kan give sit besyv med, når lægen skal indkredse patientens 

lidelse, da det antages, at familien har det bedste kend-
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skab til den syges ændrede tilstand og derfor foretager en 

nøjere observation. 

 

Kanpo-medicin 

Det andet officielt anerkendte medicinske system i Japan: 

kanpo-medicinen, er af kinesisk oprindelse, og menes ind-

ført i det 6. århundrede. I lighed med det meste, og det er 

virkelig meget, som japanerne har inkorporeret i deres kul-

tur gennem tiderne, har også dette system undergået en ja-

panisering, således at den måde, et område praktiseres på i 

Japan, adskiller sig væsentligt fra dets udgangspunkt. 

To gange er denne medicin forsøgt undertrykt. I 1875 be-

kendtgjorde regeringen, at kun de, der havde gennemført en 

eksamen i syv fag indenfor den vestlige medicin, måtte 

praktisere i kanpo.  

Anden gang var efter II. verdenskrig, hvor de allierede 

styrker fandt, at nogle af de traditionelle behandlingsfor-

mer var både umenneskelige og uhygiejniske. F.eks. moxi-

bustion. Også andre  traditionelle behandlingsformer som 

massage og at ordne benbrud blev forbudt. Men helt udryddet 

blev kanpo-medicinen ikke, og det er endda i vore dage på 

vej frem igen. 

Det er vigtigt 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 kanpo-medicin, som er plante- 

og dyremedicin med folkemedicinens plante- og dyremedicin.  

Derudover består behandlingsmetoderne i kanpo af akupunktur 

og moxibustion. 

Akupunktur er som bekendt i vores kultur 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.   
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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 egne oplevede symptomer har her samme værdi som 

de, kanpo-lægen kommer frem til - modsat biomedicinen, hvor 

som tidligere nævnt det, der kan måles og vejes, altså de 

objektive beviser, er vigtigst. 

Behandlingen i kanpo består som i mange "primitive" kultu-

rer i at genoprette kroppens balance. 

Kanpo-lægen har jo som nævnt sin baggrund i biomedicinen, 

så hvis en sygdom identificeres som i biomedicinen, kan  

f.eks.antibiotika blive en del af behandlingen. 

Sin største styrke har kanpo vist overfor behandlingen af 

kroniske og degenerative sygdomme, deriblandt diabetes. Der 

findes ikke nogen speciel medicin for bestemte sygdomme, 

men der fokuseres bl.a. på køn, alder og om vedkommende le-

ver i et tørt eller fugtigt område, for at bestemme den sy-

ges konstitution, som så igen afgør, hvilken behandling 

kanpo-lægen vil anvende. 

Med hensyn til at give en bestemt diagnose, vil det an-

tageligt være kanpo-lægens opfattelse, at mange mennesker 

først begynder at føle sig syge, når de får at vide, at de 

har en specifik sygdom. I stedet anses det, at der er tale 

om mangfoldige sygdomsårsager. 

Kanpo har fremfor alt spillet en afgørende rolle indenfor 

sundhedsvedligeholdelse, og derfor vist sig at være vigtig 
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som forebyggende medicin. Det menes, at kanpo-medicin har 

medvirket til at forebygge folkesygdommene, hvilket selv-

følgelig er svært at bevise, da negativt bevis er det 

eneste bevis. 

Denne folkeerfaring går også 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-medicin. 

 

 Forestillinger om kroppen i Japan og Vesten 

Der er ikke noget underligt i, at vi som mennesker tænker 

og orienterer os via modsætninger: såkaldte polære begre-

ber, men det er interessant, at de væsentligste modsæt-

ninger, som er de forhold, der definerer dagliglivet og 

præger vort indbyrdes liv, er underlagt en bestemt værdi-

mæssig hierarkisering. 

 

Japan 

Således betragtes kroppen i Japan som en øvre og en nedre 

del adskilt ved taljen, hvor den øvre del er vigtigst, 

fordi den anses for at være mere ren end den nederste del, 

som er snavset. Skal man gå forbi en sovende person, fore-

trækkes det at passere ved fødderne fremfor ved hovedet. 

Mere ejendommeligt kan det være for en vesterlænding, at 

vasketøj sorteres og vaskes efter, hvor på kroppen det har 
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været brugt og bliver aldrig blandet sammen. Altså sorteres 

ikke efter farve, som vi nok ville gøre.  

Maven får ekstra opmærksomhed, og der gøres forskelligt for 

at beskytte den, hvilket går langt tilbage i historien.  

Samuraien var beskyttet af sin rustning. Fodfolket beskyt-

tede deres underliv mod angreb med et stykke stof viklet 

rundt om underlivet. 

Under II. Verdenskrig syede kvinder hvide stykker bomulds-

stof med masser af røde knuder lavet af røde bånd, hvilket 

var en del af statsprogrammet for at højne moralen. Man 

sagde, at de var skudsikre, og de blev formodenligt sendt 

til soldaterne ved fronten. 

I dag er det specielt børn og ældre, der beskytter deres 

underliv med dette klæde, men også vidt brugt både af mænd 

og kvinder, som har bygningsarbejde eller andet legemligt 

arbejde. Mange gravide vikler i løbet af den 4. måned et  

4 m langt, hvidt skærf rundt om underlivet. Oprindeligt 

betød denne skik en bekræftelse på graviditeten, men bliver 

i dag mest brugt for at beskytte underlivet mod forkølelse. 

Underlivet (på japansk hara) blev oprindeligt, symbolsk 

bestemt til at være bolig for sjælen, og når en samurai 

begik hara (harikiri), var det for at forsvare sin ære. 

Kvinder derimod ville begå selvmord ved at skære sig i 

brystet og halsen. Men den dag i dag er underlivet som 

nævnt meget vigtig at beskytte for japanerne.         

 



 
 

  17 

Vesten 

I Vesten har vi fra tidernes morgen, nærmere bestemt fra 

den græske mytologi, vidst, at sjælen har sæde i hjertet. 

Det er herfra sjæl/krop dualismen stammer: den gode, gud-

dommelige sjæl og den onde krop. 

René Descartes, der netop er fyldt 400 år, har haft be-

tydelig indflydelse på nutidens sjæl/legeme opfattelse. Han 

opdeler alt værende restløst i res cogistans og res ex-

tensa, den tænkende og den udstrakte ting: sjæl og legeme. 

I mennesket sammenkobles de to substanser i "fællessansen", 

der lokaliseres i hjernen i den såkaldte koglekirtel.  

Herfra transmitteres legemets impulser til sjælen, og 

sjælens impulser til legemet. Legemet opfattes som en 

maskine, der fungerer ud fra kausale principper, og er ken-

detegnet ved delelighed. Menneskesjælen derimod er ikke 

delelig eller kausalt bestemt, men styret af den fri vilje. 

Sjælen og legemet er i konflikt med hinanden, og hvis 

sjælen dominerer legemet, er individet frit, mens individet 

er ufrit, hvis det modsatte er tilfældet. Legemets impulser 

er følelser og lidenskaber, som sjælens impulser (fornuften 

eller intellektet) skal søge at beherske og kontrollere.   

Denne mekanicistiske tænkemåde hjulpet godt på vej af 

naturvidenskabernes enorme landvindinger blev forbillede 

for en del videnskabsgrene, deriblandt lægevidenskaben. 

Med kortlægningen af det menneskelige nervesystem i 1800-

tallet mente man at have ført bevis for, at mennesket som 
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helhed kan betragtes som en maskine. Det er dog en reduk-

tion  i forhold til Descartes, der kun opfattede legemet, 

ikke sjælen, som en maskine. 

I dag dyrkes kroppen som aldrig før. Enhver med respekt for 

sig selv og sin sundhed dyrker en eller anden form for 

sport eller motion, ofte for at leve op til den vestlige 

kulturs skønhedsidealer: at være ung, at være smuk og at 

være slank. Ikke desto mindre får flere og flere vægtpro-

blemer; flere og flere har problemer med helbredet, - 

tilstande, hvis årsager kan findes i hverdagslivets be-

tingelser.     

   

 Konklusion 

Som det forhåbentligt er gjort klart, adskiller den japan-

ske indstilling til sygdom og sundhed sig væsentligt fra 

vores synspunkter. Ja, i det hele taget er den japanske 

kultur ca. 180 grader anderledes end den vestlige kultur. 

Jeg har desværre ikke selv været i Japan, men mener, at jeg 

gennem faglitteratur, skønlitteratur, bladartikler, avisar-

tikler, tv-udsendelser osv. har fået et dækkende billede af 

denne spændende kultur, som jeg her kun har kunnet vise en 

meget lille flig af. 

Men jeg har fundet dette ø-rige interessant, fordi befolk-

ningen her hører til de rigeste i verden; har den længste 

levealder; er en industrination og teknologisk set mindst 
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på højde med Vesten på trods af en fuldstændig anderledes 

levevis. 

Det har derfor givet mig den idé: ikke at vi skal gøre 

ligesom de, men måske lære noget af dem, og gennem dialoger 

ændre nogle af de åbenbare inkongruenser, der forekommer 

mellem læger og befolkningen.    

Om ikke andet, så for patienternes skyld.  
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