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Abstract: 
 

This thesis examines patient involvement in an open psychiatric ward in Denmark. It argues that 

patient involvement brings forth a contradiction within psychiatric care, where patients gradually 

learn how to position themselves as cooperative patients. In order for patient involvement to function 

as a meaningful force for all implicated parties, it demands a joint ground, where psychiatric treatment 

is based on cooperation and involvement. This creates an explanation system, and with this, a specific 

patient-image. Thus, patient involvement leads to a moralized psychiatric care, as a social technology, 

wherein the patients are expected to act as experts. But it is not only the patients whose self-image is 

created from responsibility and cooperation: The psychiatric staff establish themselves as ´includers´, 

which points to a synergy between staff and patients. Patient involvement can be perceived as a 

fetishistic policy, of which the psychiatric staff has little influence. The relation between staff and 

patients is affected by this detachment, which creates a special kind of belonging and intimacy in the 

care-relation. As such, the critique the staff articulates can also be seen as a productive force, as it 

illuminates the crucial aspects of psychiatric care, and the inherent contradictions herein.  
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Kapitel 1 

Et speciale om fænomenet patientinddragelse indenfor psykiatrien 
 
Når man stiger af bussen og bevæger sig ind på det psykiatriske område, mødes man af en klynge af 

lave gule murstenshuse. Det minder mig, ved første øjekast, om min gamle børnehave. Det indgyder 

ikke til glæde, eller også er det mig, der forbinder vinterens grå med bygningernes ideforladthed. På 

min højre hånd passerer jeg en stor, høj bygning – det er vist der de ambulante tilbud og det 

administrative ligger. Jeg drejer til venstre, hvor der på min venstre hånd er akutmodtagelsen, og ude 

foran er der holdepladser til ambulancer og politi. Der står nogle mennesker der er helt tavse. Jeg 

fortsætter tværs over parkeringspladsen – der nærmest er omkranset af forskellige afsnit. Det virker 

fjernt. På min højre side, efter parkeringspladsen, ligger afsnit 00. Ruderne er lavet af noget specielt 

glas, der gør at man ikke kan se ind. Det spejler omverdenen udenfor til uigenkendelighed. Bygningen 

her, virker også fjern. På trods af, at alle bygninger ligger tæt, virker de fjerne – overfor hinanden og 

overfor omverdenen.  

 

Stemningen på afsnittet står på sin vis i kontrast til det grå og ideforladte udenfor, samtidig som det 

genspejler det. Det er et slags paradoks, hvor stilheden er overvældende, samtidig som den indgyder 

håb. Modsætninger som denne kommer til at præge mit feltarbejde, idet mit felt viser sig som et 

kontrastmættet landskab. Roen er ikke langsom, men eksisterer på flere planer – personalet bevæger 

sig hurtigt, patienterne oftest langsomt. Det er to sociale verdener der eksisterer side om side, men de 

er ikke uforenelige – de eksisterer jo i kraft af hinanden.  

 

Patienterne er oftest meget stille når de sidder ude i fællesrummene. Nogle gange spiller de kort, eller 

snakker lavmælt med enten hinanden eller personalet. Det er som om, man kan mærke deres sygdom 

gennem deres stilhed. At de har brug for den ro som afsnittet emmer af. Måske kan det virke kedeligt, 

eller tomt, men roen giver plads til deres sygdom. Roen er ikke sådan en ro, hvor man kan høre urets 

sekundviser – tik tik tik. Heller ikke en ro hvor man kan mærke en summen i rummet. Det er en helt 

speciel ro. En stille og kraftfuld ro. Den er nemlig ikke tom, for der foregår en nærmest hyper 

intensitet af tanker. Koncentration. 

 

I vinteren 2018 foretog jeg et tre måneders feltarbejde på et psykiatrisk afsnit, som jeg kalder for 

afsnit 00, og det er min empiri, der danner grundlaget for dette speciale. Jeg er nysgerrig overfor, 
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hvordan man behandler psykiske sygdomme, og hvordan den mellemmenneskelige relation er 

altafgørende for psykiatrisk behandling. I første omgang blev jeg fascineret af den psykiatriske 

behandling, som en vævende behandling, hvor det er svært at vide, hvilke parametre der måles på, 

når det skal vurderes hvornår en patient er rask, eller klar til at blive udskrevet.  

 

I de danske medier har der de senere år, været en større bevågenhed overfor psykiske sygdomme. Der 

er både debatindlæg fra tidligere psykiatriske patienter, der er skrækhistorierne om den paranoide der 

begår et røveri, og der er en massiv kritik af nedskæringerne. Der er konstante historier om 

overdiagnosticering og overmedicinering, om under-behandling og nødvendigheden af mere 

behandling. Det er anti-psykiatri og pro-psykiatri. Der er kritik af effektivisering og der er glæde over 

hurtigere diagnosticering. Det er i dette medievirvar af konstant information, og holdninger til 

psykiatrien, jeg beslutter mig for at lave et feltarbejde på et psykiatrisk afsnit, hvor jeg i virvaret 

stadig ikke forstår, eller bliver klogere på, hvad psykiatrisk behandling er. Min nysgerrighed er vakt, 

og jeg undrer mig over, om det at være patient, altid er det samme som at være syg.  

 

Patientinddragelse anskues af nogle som en naturlig reaktion på den paternalistiske medicinske 

tradition, og anskues af andre som en følge af velfærdspolitik der er rettet mod den enkelte. 

Patientinddragelse er derfor implementeret vidt og bred i både i somatikken og i psykiatrien, og afsnit 

00 er ingen undtagelse. I forlængelse af min oprindelige undring over psykiatrien og hvordan 

psykiatrisk behandling tager form, når man har at gøre med noget så skrøbeligt som et sind, hvor det 

kan være svært at skelne mellem sygdom og person, muliggøres et paradoks indenfor 

patientinddragelse. For; hvor stor indflydelse kan psykiatriske patienter egentlig have på deres egen 

behandling? Hvor ´aktive brugere´ kan psykiatriske patienter egentlig være? Og hvad er alternativet 

til patientinddragelse, og er der overhovedet et alternativ? Det er ikke min opgave eller ønske at 

komme med forslag hertil, snarere besidder jeg et ønske om at prøve at forstå det modsatrettede i 

denne inddragelse, og kompleksiteten heri, hvorfor min problemformulering lyder således: 

 

- Hvordan fungerer patientinddragelse i praksis, hvilke modsætninger medfører det både logisk 

og praktisk, og hvilke konsekvenser får det for patienter og personale? 

Jeg tager afsæt i afsnit 00, og trækker eksempler frem, der på forskellig vis illustrerer 

patientinddragelse som fænomen. Jeg ønsker i min undersøgelse at belyse den kompleksitet der 

opererer i selve inddragelsen, og hvordan den eksisterer i det mellemmenneskelige som en 
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forklarende enhed i en ellers kompromitteret psykiatri. Specialet handler derfor både om, hvordan 

personalet gennem patientinddragelsen skaber en fortælling, der er med til at underbygge deres 

behandlingsformåen, og samtidig handler specialet også om, hvordan patienterne skal navigere i, og 

skabe mening, i deres egen behandling. Jeg håber derfor, med dette speciale at kunne bidrage til 

forskningen om patientinddragelse med nære empiriske eksempler, og med et antropologisk blik for 

de rationaler og mekanismer der eksisterer i patientinddragelsen, skabe en forståelse for 

kompleksiteten i patientinddragelse. 

 
Patientinddragelse eller brugerinddragelse 
I litteraturen veksles der mellem patientinddragelse og brugerinddragelse, hvilket giver anledning til, 

at jeg knytter en kommentar an til denne vekslen, og hvor jeg placerer mig i diskussionen herom. 

Med afsæt i øget ledelse af psykiatrien (dette belyser jeg i kapitel 3), der har medført en 

inddragelsesvinkel, opstår der en debat om, hvorvidt mennesker i psykiatrien skal omtales som 

brugere eller patienter. Selve psykiatrien veksler selv, mellem de to standpunkter.  I forbindelse med 

brugerstyrede sengepladser omtales mennesket som en bruger, og i forbindelse med længerevarende 

behandling er mennesket blevet til patient. Dette skift påpeger selve paradokset i inddragelsen, og 

som led i udviklingen af psykiatrien, siges patienter at være blevet brugere, og omtales derfor oftest 

herom. Jeg ønsker ikke at skrive mig i den tradition, men snarere klargøre, at jeg har valgt at kalde 

patienter for patienter, og dermed ikke indgå i den neoliberale anskuelse om patienter som brugere, 

da jeg mener det antyder, at patienterne selv har valgt at anvende psykiatrien. Det har de jo som sådan 

også (i hvert fald mestendels), men de har trods alt ikke selv valgt den sygdom, der nu kræver 

behandling. At patienter er blevet til brugere, taler så klart ind i diskursen om det ansvar, der nu er 

placeret hos patienten selv. Derfor har jeg valgt at anvende patientinddragelse i stedet for 

brugerinddragelse.  

 
Specialets opbygning 
Jeg har bygget mit speciale op på en måde, hvorpå den kan forstås som en slags tretrinsanalyse, hvor 

den teoretiske ballast og den analytiske forståelse intensiveres undervejs i hvert kapitel. Jeg starter ud 

i kapitel 2 med at give et overblik over den øvrige forskning der er foretaget om psykiatri og 

patientinddragelse, og derefter gennemgår jeg kort den teori jeg anvender i specialet. I kapitel 3 

beskriver jeg min metode, og jeg diskuterer, hvordan specialet er blevet til. Kapitel 4 er et 

baggrundskapitel, hvor jeg forholder mig til velfærdssamfundet og udviklingen af psykiatri, hvori jeg 

skitserer en neoliberal tendens med konstante implementeringer af policies. I kapitel 5, giver jeg et 
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billede af den seneste policy, der er indført i psykiatrien og jeg diskuterer kort Sundhedsplatformen i 

psykiatrisk øjemed. Kapitel 6 er et pragmatisk kapitel, der giver en introduktion til afsnit 00, hvor 

den terapeutiske struktur beskrives, og ´hvem der gør hvad´. Kapitel 7 er specialets første analyse 

kapitel, hvilket omhandler det kognitive og medicinske paradigme og hvordan en forening af disse 

to, skaber en indvielse i det forklaringssystem, de selv har skabt. I kapitel 8 undersøger jeg, hvordan 

dette forklaringssystem skaber et patientbillede, som kan gøre det svært for nogle patienter at indpasse 

sig i behandlingen. I specialets sidste analysekapitel, kapitel 9, undersøger jeg, hvad jeg kalder for en 

fetichistisk psykiatri, hvor patientinddragelsen analyseres som en nødvendighed i, hvad der bliver en 

mere og mere fremmedgjort psykiatri. Kapitel 10 er specialets konklusion, hvor jeg til slut diskuterer, 

hvordan mentorordningen1 genforstærker og bibeholder mentorerne i deres psykiatriske patientrolle, 

hvilket jeg ser som et oplagt emne til videre forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Mentorordningen er tidligere psykiatriske patienter der fungerer som recovery-mentorer, for nuværende psykiatriske 
patienter.  
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Kapitel 2 

Produktion af psykiatrisk viden 
 

At undersøge psykiatri i antropologisk øjemed er ikke noget nyt, og forskningen er således massiv.  

Derfor vil jeg også starte med at notere, at denne gennemgang kun er et minimalt udsnit af 

forskningen på området. Jeg vil derfor anerkende et par klassikere der har præget forskningen, og 

derefter rykke videre til den mere relevante forskning der fokuserer på patientinddragelse.  

 

Det første folk siger, når de hører jeg har lavet feltarbejde på et psykiatrisk afsnit er, ”Nååh, er det 

ikke det samme som det ham Goffman sagde? Det er vel det, det handler om. Altså totale 

institutioner.” Herfra blev det altid lidt svært at komme frem til, hvad det egentlig var jeg havde 

undersøgt på afsnittet. Derfor stoppede samtalen som regel også ret brat efter Goffman-kommentaren, 

om end Erving Goffmans klassiker Asylums er uomgængelig når fokus er på psykiatri, hvilket 

ovennævnte anekdote også er et tydeligt eksempel på. Erving Goffman fremførte sin teori om totale 

institutioner, hvor patienter bliver institutionaliserede. Samtidig klargjorde Goffman, hvordan 

forskellige processer spiller ind på at regulere patienten og personalets opførsel, således at begge 

kender deres rolle (Goffman 1961). En væsentlig forskel i psykiatrien som Goffman beskrev, og hvad 

den indeholder nu, er længden af indlæggelser, hvor der nu stræbes efter kortere indlæggelser, som 

kan knyttes til effektiviseringen i psykiatrien. Lorna Rhodes beskriver i sin bog Emptying Beds 

(1995), hvordan sundhedspersonalet konstant forsøger at forkorte patienternes indlæggelse og 

udskrive dem hurtigst muligt.  

 

Ud fra personalets vinkel undersøger Robert Barrett i The Psychiatric Team and The Social Definition 

of Schizophrenia (1996), hvordan patienter skulle gøres til et klinisk objekt, og derefter transformeres 

til en moralsk agent. Sue Estroff har derimod fokus på patienterne i hendes etnografi Making it Crazy 

(1985), hvor hun argumenterer, at patienternes primære dårligdom ikke stammede fra de 

hovedsagelige symptomer, men stammede fra deres frygt for at stikke ud fra det normale (Estroff 

1985:235).  
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En gennemgående facet af den antropologiske forskning om psykiatri er fokus på skizofreni, hvilket 

Barrett havde fokus på 1996, og senere i 2004 i samarbejde med Janis Jenkins2. Tanya Luhrmann 

præsenterede i 2000, hvordan årsagsforklaringen til psykiske sygdomme enten har haft et 

biomedicinsk eller psykoterapeutisk afsæt, og ser, at der skal ske en forening af de to synssæt. I 2007 

udvikler Luhrmann sit ræsonnement, og stiller skarpt på socialt nederlag i forbindelse med psykiske 

sygdomme, hvor hun fremfører hvordan skizofreni er blevet konceptualiseret i amerikansk psykiatri, 

hvor den sociale årsagsforklaring har været negligeret, hvilket har medført en behandlingsform der 

mangler et vigtigt aspekt, nemlig den sociale kontekst (Luhrmann 2007:135). De miljømæssige og 

sociale faktorer danner også grundlaget for endnu et studie, hvor Larøi et al. (2014) undersøger, 

hvordan kultur har en indflydelse på oplevelsen og forståelsen af hallucinationer, hvilket syn 

Luhrmann et al. (2015) læner sig op ad, i deres komparative studie af hørehallucinationer, hvor de 

konkluderer, at de forskelle der eksisterer i oplevelsen af hørehallucinationer og typen af 

hørehallucinationer, ikke grundes i forskelle i sygdomsopbygningen, men snarere i kulturelle 

forskelle (Luhrmann et al. 2015:656). 

 

Den subjektive sygdomsoplevelse har præget forskningen, hvilket b.la. ses i Jenkins et al. (2008) 

artikel om stigma, som også har været et emne der har undergået antropologisk opmærksomhed. 

Jenkins et al. undersøger hvordan mennesker med skizofreni forsøger at bevare deres identitet, ved 

at benytte sig af forskellige strategier. En af de fremførte strategier, er reproducering af stigma, hvilket 

også sker blandt de skizofrene selv (Jenkins et al. 2008:387). Neely Myers (2016a) følger i det 

subjektive fodspor og undersøger derudfra, hvordan moralsk agentur er en afgørende komponent i 

helbredelsen af psykiske sygdomme, og hvordan dette agentur vedligeholdes. Myers definerer det 

moralske agentur, som en frihed til at opnå et godt liv, og her spiller sociale ressourcer og evnen til 

at være autobiografisk ind (Myers 2016a:427-428). I det moralske agentur, som Myers anser som en 

afgørende komponent kan der, i min optik, drages en parallel til patientinddragelse, der også opererer 

som et slags moralsk agentur, hvor der kræves forskellige ressourcer hos patienten til at opnå det 

gode, eller sunde liv, der indirekte fordres i selve inddragelsen. 

 

Ovenstående oversigt over antropologisk forskning i psykiatri og psykiske sygdomme har jeg 

inddraget, for at vise alsidigheden i den antropologiske forskning om psykiatri det seneste årti.  

                                                
2 Se: Jenkins, Janis & Barrett, Robert 2004. Schizophrenia, Culture, And Subjectivity: The Edge of Experience. 
Combridge University Press 
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Inddragelse som primus motor  
Det er ikke kun indenfor psykiatrien, patientinddragelse bliver undersøgt, men inddragelse 

undersøges som et fænomen i sundhedsvæsenet, i andre offentlige instanser, i udviklingen af teknik 

etc. Jeg giver i det følgende et kort overblik over forskning om patientinddragelse indenfor 

psykiatrien.  

 

I 2015 udgiver det danske antropologiske Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund et 

temanummer med titlen Brugerinddragelse. Nummeret udgøres, udover en introduktion, af fem 

artikler der med et forskelligt fokus belyser patientinddragelse. I introduktionen belyses, hvordan 

patientroller har udviklet sig gennem tiderne, og at man kan identificere flere forskellige typer af 

patientroller, fx den medproducerende patient og den informationssøgende patient. Ligeledes 

identificeres forskellige lægeroller. De skiftende patientroller skabes af den omgivende kontekst, og 

være sig både patientforeninger, interesseorganisationer, politiske partier etc. (Jønsson et al. 

2015:11). De fem artikler har et kritisk islæt, og der er blandt andet fokus på 

patientundervisningsforløb, hvori patienters viden forhandles. To artikler undersøger hvordan 

patientinddragelse udfordrer relationen mellem patient og sundhedspersonale. Den ene ud fra 

patientfortællinger og den anden ud fra delt beslutningstagen. Den fjerde artikel undersøger 

patientviden, og hvordan inddragelse er elementært for multisyge (Jønsson et al. 2015:14). Den sidste 

artikel omhandler ledelsens rolle, og påpeger nogle af de udfordringer, der er ved patientinddragelse. 

Yderligere blotlægges, hvordan patientinddragelse er et mange facetteret begreb, der peger i flere 

retninger. Derfor kræver implementeringen nye ressourcer hos personalet; nye måder at indgå i 

relationen til patienter på og samtidig nye måder at organisere arbejdet på. Derfor skal der ske en 

gentænkning af roller og identiteter i sundhedsvæsenet (Holm-Petersen & Navne 2015:124-125).   

 

Et af de største bidrag indenfor forskningen om patientinddragelse i den danske psykiatri3 kommer 

fra Agnes Ringers Ph.d.-afhandling Listening to Patients: A Study of Illness Discourses, Patient 

Identities, and User Involvement in Contemporary Psychiatric Practice fra 2013. Ringer har sin 

baggrund i psykologi, men anvender etnografisk metode for at undersøge patientidentiteter, 

psykiatrisk viden og ideer og patientinddragelse i psykiatrien. Ringer gør brug af poststrukturalistiske 

perspektiver og anlægger en foucauldiansk linse på patientinddragelse, og hvad Ringer ser som et 

identitetsarbejde med patienterne. Yderligere, hvordan tre diskurser (ustabilitetsdiskursen, ”rigtigt 

                                                
3 Jeg har valgt kun at gennemgå den danske forskning om patientinddragelse, men der eksisterer endog forskning omkring 
dette fra andre lande. Se blandt andet Stickley 2006 og Pilgrim & Waldron 1998. 
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syg”-diskursen og manglende sygdomsindsigt diskursen) i psykiatrien er med til at forme selvsamme 

identiteter (Ringer 2013:4-5). Ringer argumenterer at patienterne er nødt til at udvikle en 

fornemmelse for de tre diskurser, for at opnå indflydelse og inddragelse i behandlingen. Patienter, for 

hvem, dette ikke lykkes, ender med at blive misforstået af personalet. Yderligere bliver involveringen 

af patienternes perspektiver en kompleks balancegang, i hvilken de diskursive normer skal 

genforhandles, hvilket udmønter sig i løsninger, hvor der ofte gøres en undtagelse (Ringer 2013:6). 

Til slut diskuterer Ringer, hvorledes psykiatrien besidder potentialet til at blive mere inkluderende og 

involverende, og hvorvidt psykiatriske patienter kan have indflydelse på deres egen behandling. 

Ringer argumenterer for en mere demokratiseret form for patientinddragelse, hvor definitionen og 

tolkningen af psykisk sygdom skal udvides og i højere grad indbefatte patienternes egen forståelse. 

Patienter skal derfor også være med til at udvikle de modeller, hvorudfra patientinddragelsen tager 

form (Ringer 2013). 

 

Sundhedspersonalets syn på patientinddragelse 
Eftersom patientinddragelsen ikke er noget nyt fænomen, er der også studier, hvor det 

sundhedsfaglige personales forståelse af inddragelsen undersøges. Ud fra et kvalitativt studie 

foretaget af ViBIS4 undersøgte Jønsson et al i 2013, ”Sundhedsprofessionelles forståelser af og vilkår 

for brugerinddragelse i praksis og bidrager til, at det danske sundhedsvæsen får et bedre grundlag for 

at vurdere, hvor der kan være behov for at udvikle viden, organisation, kompetencer og metoder.” 

(Jønsson et al. 2013). Studiet kom frem til, at brugerinddragelse er et ledelsesansvar, der kræver at 

patienternes behov og ressourcer anerkendes som viden, på lige fod med de sundhedsprofessionelles. 

De peger også på, at inddragelse af patienten i forløbet kan bidrage til compliance, hvorfor 

sundhedspersonalet generelt er positivt stemt overfor patientinddragelsen. Deegan og Drake (2006) 

mener dog at selve compliance-begrebet ikke skal udgøre udgangspunktet for fælles 

beslutningstagen, da det er et begreb der har rødder i den paternalistiske medicinske tradition, og 

derfor går imod patientcentreret behandling. Dog mener Deegan og Drake, ud fra et psykiatrisk 

ståsted, at delt beslutningstagen i forhold til medicin, kan medvirke til at patienter kommer sig efter 

psykisk sygdom. Derfor argumenterer de, at den fællesbeslutningstagen, skal opstå ud fra et 

partnerskab mellem patient og personale (Deegan & Drake 2006), hvilket er i tråd med Jönsson et al. 

argumentation. Et andet aspekt der afsøges hos Jønsson et al., er de såkaldte ekspertpatienter, som 

sundhedspersonalet ikke ser som en trussel, men en uundgåelig del ved tilgængeligheden af internettet 

                                                
4 Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) 
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(Jønsson et al. 2013). Et sådant perspektiv deler Jacobsen et al. der i deres antropologiske 

undersøgelse om fælles beslutningstagen undersøger, hvordan fælles beslutningstagen kan medføre 

en række konflikter, hvilket kan undgås ved at udvide begrebet partnerskab, således at patienten 

ligestilles med lægen i fx udvælgelsen af medicin. Denne undersøgelse er foretaget i somatikken 

(Jacobsen et al. 2015:67).  

 

Power out of place 
Jeg vil i det følgende give en gennemgang af anvendt teori. I kraft af afsnit 00s position som et 

udredningsafsnit, bliver udredningen af patienterne et konstituerende element i behandlingen. For at 

belyse den disponering overfor behandlingsregimet patienterne på afsnit 00 konfronteres med, 

anvender jeg Mary Douglas´ begreb om ́ matter out of place´ (1966). Et begreb der forklarer, hvordan 

en given kontekst klassificerer hvad der betragtes som snavset, eller ude af sted. Jeg anvender 

begrebet, for at kaste lys på den indtrædelse i forklaringssystemet patienterne forventes at indtage, i 

kraft af udredningen, og hvilke spændinger det kan medføre. Jeg anvender også, med afsæt i Douglas, 

Victor Turners (1969) begreb ´liminalitet´, som er et begreb der beskriver den tilstand, eller periode, 

der eksisterer, når en person overgår fra en position til en anden. Jeg anvender liminalitet, for at 

beskrive selve indtrædelsen i forklaringssystemet. Denne indtrædelse kan betragtes som en 

konfliktfyldt position, hvilket kan belyse vigtigheden af udredningen og den position det 

tilvejebringer. Denne indtræden stabiliserer behandlingssystemet, hvilket muliggør den 

ansvarsfordeling der opstår i det kommende behandlingsarbejde, hvor patienten er i fokus.  

 

Patienten i fokus belyser jeg, blandt andre, ud fra Shore & Wright (1997), hvorfor jeg ser 

patientinddragelsen som en policy, hvori der forekommer en maskering af magten i selve relationen 

mellem patient og personale.  

 

Jeg anvender Michel Foucaults tanker om subjektivering og disciplinering, herunder selvteknikker 

og i særdeleshed governmentality-begrebet. Governmentality er en sammensætning af ordene 

´govern´ (at styre, regere eller lede) og ´mentality´ (mentalitet, tænkemåde, indstilling). Derfor kan 

det kort sagt oversættes til styring af menneskets tænkemåde og handlingsområder (Foucault 2004).  

Begrebet viser nemlig også, hvordan det moderne samfund simultant frisætter og stiller specifikke 

krav til individet, der forventes indordne sig under bestemte regelsæt. Derfor kan patientinddragelsen 



 13 

og patientundervisningen5 netop forstås som en måde, hvorpå patienterne tillæres og dermed påvirkes 

i retning af, hvordan de kan forstå deres egen sygdom, og dermed implicit installeres i et tankesæt 

om, hvordan disse skal håndtere og tage ansvar for egen sygdom.  

 

Det er en form for magtteknologier, Foucault beskriver i Overvågning og Straf, hvor der samtidig 

sker en disciplinering af selvet, hvilket medfører såkaldte selvteknologier (Foucault 1975:154; 

Foucault 1988; Foucault 1982). De to former for magt går da hånd i hånd, og medfører retningslinjer 

for, hvordan både patienter og personalet forstår behandlingen, og deres indbyrdes relation 

cementerer det samarbejde, der kræves i behandlingen. Foucault beskriver denne subjektivering som 

et etisk arbejde, hvor individet stræber efter det gode liv (Foucault 1990), som på afsnit 00 muliggøres 

ved patientinddragelsen. I forlængelse heraf, beskriver Nikolas Rose (1989), hvordan selvet undergår 

et moralsk arbejde, for at sikre egen velbefindende. Samtidig påpeger Rose den individualisering, 

hvorudfra individet selv forventes indtage en aktiv stilling, for at opnå et sundt liv (Rose 2001).  

 

Med afsæt i Foucaults teori om selvteknologier har Jöncke et al. fremført en teori om sociale 

teknologier, hvilken jeg benytter mig af, for at uddybe forståelsen af patientinddragelse. De sociale 

teknologier er teknologier, der bærer præg af et moralsk rationale (Jöncke et al. 2004), hvilket jeg ser 

finder sted i selve patientinddragelsen. Patientinddragelse kan derfor analyseres som en social 

teknologi, hvilket medfører et moralsk rum, hvori praktiske teknikker, sociale aktører og forskellige 

perspektiver, forhandler hvad patienten skal arbejde henimod. De sociale teknikker eksisterer altså i 

relationen mellem personale og patient, hvor det tager form som forskellige værktøjer og anskuelser. 

Begrebet sociale teknologier, kan tydeliggøre de rammer, hvori bestemte handlinger og forestillinger 

om det gode liv, eller den gode patient fremføres (Jöncke et al. 2004:389,391). Inden jeg går videre, 

er det på sin plads at nævne Ian Hacking som har videreudviklet Foucaults tanker og derfor bidrager 

til den psykiatriske forskning, hvor han blandt andet med sit begreb Looping Effect har beskrevet, 

hvordan diagnosticeringen af patienterne forandrer patienterne, således at denne forandring påvirker 

diagnosen tilbage. Altså hvordan klassifikationerne interagerer med dem der er klassificerede i første 

omgang (Hacking 2006:2). 

 
For at udvide min teoretiske horisont, til at indbefatte mere end Foucaults teorier, og teorier der er 

udviklet i forlængelse heraf, har jeg valgt at anvende Karl Marx´ begreb ´varefetichisme´. Marx 

                                                
5 Bl.a. ved at undervise patienterne i sygdomme og symptomer, ved brug af interviews med tidligere patienter. Det er 
også en måde, hvorpå nuværende patienter bliver givet et sprog.  
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beskriver i Kapitalen (1867) en vare som indeholdende mere end, hvad ved første øjekast, synes som 

en simpel vare. Den indeholder nemlig gensidige menneskelige relationer, hvori den sociale karakter 

af arbejde eksisterer, og tager form som en social relation mellem produkterne. Når bytteværdien er 

frakoblet varen, og eksisterer i en sfære der er adskilt fra menneskelig anvendelse, anskues varen som 

havende en objektiv eksistens (Marx 1867 (2010):18). Det vil sige, når man køber en vare, køber man 

mere end den – nemlig dens arbejdskraft og arbejdstimer. Varen er altså produkt af menneskeligt 

arbejde, men er separeret fra dens skabers målsætninger: 

 

 “In order, therefore, to find an analogy, we must recourse to the mist-enveloped regions 

of the religious world. In that world the productions of the human brain appear as 

independent beings endowed with life, and entering into relation both with one another 

and the human race. So it is in the world of commodities with the products of men´s 

hands. This I call the Fetishism which attaches itself to the products of labour, so soon as 

they are produced as commodities, and which is therefore inseparable from the production 

of commodities” (Marx 1867 (2010):19). 

 

Marx mener altså, at i kapitalismen får varernes værdi og den økonomi, som opstår på baggrund 

af vareudbytningen, sit eget liv, som er frakoblet menneskelige behov eller beslutninger. 

Bytteværdien er fritstående, og bliver derfor til noget abstrakt, hvorved den også er kilde til en 

fremmedgørelse. Jeg anvender fetichisme som begreb, til at forstå det modsatrettede i 

patientinddragelsen, og belyse hvordan inddragelsen og samarbejdet der finder sted i den 

forbindelse, kan anskues som besiddende en fetichistisk karakter, idet det er blevet 

selvstændigt. Det er en slags manipulation der går hånd i hånd med dominans, hvor individets 

opførsel kræver en modificering – ikke kun i evner, men også i attituden. Yderligere, kan 

relationen mellem patient og personale anskues som vareliggjort, hvorfor inddragelsen, 

besidder nærmest overnaturlige egenskaber til at forstå, forklare og helbrede den psykiatriske 

patient.  
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Kapitel 3 

Metodologiske tanker om indslumringen på et psykiatrisk afsnit 
 

Da jeg besluttede at dykke ned i psykiatri, stod det hurtigt klart, at en psykiatrisk enhed ville være det 

ideelle sted at foretage feltarbejde. Derfor kontaktede jeg en af min families bekendte, nemlig en 

overlæge på afsnit 00, og spurgte om det var muligt at lave et antropologisk feltarbejde fra februar til 

maj 2018. Da han straks sagde ja, blev det tydeligt, at i stedet for at prøve at lave et komparativt studie 

af flere psykiatriske afsnit, var det mere gunstigt at nedsænke sig i ét psykiatrisk afsnit. 

Empiriindsamlingen er således afgrænset til at indbefatte afsnit 00, hvorfor det anerkendes, at 

slutresultatet på ingen måde forsøger at gengive, eller sige noget om psykiatrien generelt, men 

forhåbentligt kan denne uddybning af afsnit 00 give et indblik i, og måske skabe paralleller til andre 

psykiatrier, og dermed samfundstendenser. Heri forstås, at der ikke eksisterer en samlet psykiatri, 

men det psykiatriske landskab består af flere psykiatrier (Rose 2019:5). Samtidig bærer forskningen 

også præg af lige præcis de patienter der var indlagt fra februar til maj, og det personale der var på 

arbejde i den tid jeg foretog mit feltarbejde. På den måde, eksisterer afsnit 00 ikke længere i den form 

jeg undersøgte den, og afsnit 00 som beskrevet her, kan forstås som forbipasserende, men strækker 

sig paradoksalt nok videre og fortsætter i samme ramme, med nye patienter.  

 

Specialet bygger således på min egen indsamlede empiri, som jeg indsamlede på 3 måneder. Af 

hensyn til anonymitet (mere om dette senere) vil afsnittet ikke blive præciseret nærmere, om end dets 

indbyrdes struktur så klart vil blive præsenteret. I forlængelse af min udvælgelse af et enkelt 

psykiatrisk afsnit, kan man tale om den felt, jeg har undersøgt ud fra et antropologisk perspektiv. 

Afsnit 00 kan forstås som et geografisk afgrænset felt, samtidig som det konstant gennemstrømmes, 

og er forbundet med ideer og sociale relationer udenfor afsnittet. Derfor kan afsnit 00 måske bedst 

forstås som det felt, jeg i kraft af mit feltarbejde har skabt. Der eksisterer altså en epistemologisk 

forbindelse mellem min opfattelse af felten og feltarbejdet (Gupta & Ferguson 1997:3). For at sige 

det på banal vis, er afsnit 00 for personalet en arbejdsplads, for patienter et nødvendigt onde, og for 

mig en antropologisk felt, hvorfor disse tre sociale relationer skaber en slags ”hellig treenighed”, der 

er uundgåelig og på sådan vis, danner grundlag for dette speciale – nemlig afsnit 00 og dertilhørende 

sociale kategorier og aspekter (Amit 2000:13-14; Goffman 1989:125-126). 
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Empirisk og analytisk objekt, og min tilknytning til psykiatrien 
Hvad der viste sig at være en svær afgrænsning, var den analytiske afgræsning, idet mulighederne 

var mange. Psykiatrien havde stået på mål for min antropologiske interesse af to omgange i 

forbindelse med kortere universitetsprojekter. Det ene omhandlede en nonprofitorganisation der 

arbejdede for at nedbryde tabuer. Jeg konkluderede efter endt feltarbejde i organisationen, at dens 

primære funktion bestod i at skabe et fællesskab og en tilhørighed blandt medlemmerne i 

organisation. Det andet projekt baserede jeg på et skrivebordsstudie, hvor jeg med afsæt i Mary 

Douglas´ teori prøvede at finde ud af, hvorfor danske psykiatriske patienter ikke kan erklæres raske. 

Hvor vellykket det projekt blev, ved jeg nu ikke, men interessen forblev intakt, og min konklusion på 

ovennævnte spekulation blev, at patienterne ikke kan erklæres raske, da det er tryggere at fastholde 

patienterne i kategoriseringen, hvilket understreges af diagnosen ´rask´.  

 

Idet mit feltarbejde fandt sted på et psykiatrisk afsnit, hvis basale funktion var at udrede patienterne, 

duede ingen af de ovennævnte fokus. Der tales om det antropologiske analytiske objekt som værende 

essentielt for et vellykket antropologisk feltarbejde, da ”det analytiske objekt sætter grænser for, hvad 

man vil vide noget om; det udtrykker en selektiv opmærksomhed” (Hastrup 2010:15). For mig var 

det ikke en nem opgave, og jeg så havde svært ved at udvælge et fokus, og stille skarpt på dette fokus, 

at jeg endte med ikke at udvælge noget specifikt fokus. Derfor blev al interaktion gjort til genstand 

for mit studie. Derfor har min bearbejdning af min empiri og skrivelsen af dette speciale været 

essentielt for den endelige indsnævring af det analytiske objekt, og i forlængelse heraf, forståelse for, 

hvad der var fremtrædende. Derfor er den skrevne etnografi, for mit vedkommende, en ligeså vigtig 

metodologisk hjørnesten i forståelsen af den sociale felt, og kan derfor ikke adskilles fra analysen 

(Malinowski 1922). 

 

Den manglende afgrænsning af det analytiske objekt gjorde, at mit fokuspunkt ændrede sig undervejs, 

og manglen på en analytisk afgrænsning, var medspiller i nogle af mine største kriser undervejs i 

feltarbejdet. På den vis, kan den metodologiske tilgang i felten, måske bedst forstås som en vekslen 

mellem induktiv og deduktiv, hvorfor der så klart eksisterer en sammenhæng mellem den indsamlede 

empiri, de anvendte metoder og de gennemgående tematikker i materialet.  

 

Det første stykke tid af feltarbejdet, dykkede jeg ned hvor vandet var dybest. Jeg faldt hovedkulds i, 

og flere kriser opstod undervejs, da jeg nærmest blev blændet af alle de potentielle analysesituationer, 

samtidig som det virkede som om, ingen stod omringet af en selvlysende glorie. Den induktive 
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tilgang, blev da afvekslet med et mere deduktivt forholdssæt, hvor jeg var nødsaget til at stille mig 

kritisk overfor hvad jeg egentlig så, og hvilken teori der kunne appliceres, om nødvendigt. En meget 

tydelig faldgrube var, at teorien og teorien om en teori, nemt kunne overskygge den kompleksitet og 

interaktion, der udspillede sig for øjnene af mig. Det var altså et slags dialektisk forhold mellem det 

induktive og deduktive, samtidig som det sociale felt bestod af dialektiske forhold mellem sociale 

aktører, deres relation og deres indbyrdes påvirkning.  

 
At jeg ikke havde en klar ide om, hvad det var jeg ville undersøge, viste sig at være godt i forhold til 

analysen. Lidt mere besværligt var det dog overfor mit felt, da spørgsmål som: ”Hvad er det så du 

undersøger?”, eller kommentarer som ”Men det er vel ikke interessant i forhold til dit projekt?” var 

en tilbagevendende begivenhed. Jeg blev dog bedre og bedre til at svare overfladisk, men grundigt, 

hvilket er en konstant afvejning, for alle på afsnittet, ville gerne være pligtopfyldende og være en god 

informant, og dermed være gode til at indgå rigtigt i studiet og leve op til mine forventninger (hvad 

end de så måtte være). Derfor blev det også vigtigt for mig at lære at sige en masse, uden rigtigt at 

sige noget. Det var ikke fordi jeg som sådan gik rundt og var hemmelighedsfuld omkring, det jeg 

studerede, men mere fordi jeg ikke vidste det på daværende tidspunkt, og hvis der var noget jeg med 

sikkerhed vidste, var det, at hvis jeg først begyndte at fortælle lidt, så ville alle udtale sig 

hovedsageligt herom. Da der var en der i den første uge spurgte, hvad det var jeg kiggede på, og selv 

spurgte opfølgende om det var kommunikation, sprang jeg i med begge ben, og sagde ja. Derfra var 

mit standardsvar, at det handlede om kommunikation på afsnittet. Det var måske ikke hele sandheden, 

men det var heller ikke løgn. Det gav mig lidt antropologiske kvaler. Samtidig var det et så 

fyldestgørende svar, der tillod at blive udbygget ved lejlighed, og derfor måtte jeg ignorere den 

uundgåelige etiske gråzone jeg nu var indtrådt i.  

 

Et andet aspekt jeg vil belyse i forbindelse med min rolle, eller positionering, er hvordan jeg inden 

påbegyndt feltarbejde allerede havde besøgt afsnittet for at præsentere mig selv og mit projekt overfor 

personalet. Jeg havde inden præsentationen, fremsendt en præsentation af mig selv og projektet. 

Patienterne var også informeret herom. Et andet aspekt er, at jeg var nødt til at blive ansat i 

psykiatrien, for at ´måtte optage viden´. Derfor bar jeg også et regionsskilt, hvilket positionerede mig 

som personale, om end der stod antropologistuderende på skiltet. Det gjorde, at jeg konstant var nødt 

til at forhandle min positionering, både overfor personale og patienter. Jeg diskuterer dette aspekt 

videre med en etisk drejning i et senere afsnit. Det er dog vigtigt at rette opmærksomheden overfor 

den positionering felten gjorde, idet det påvirkede den rapport jeg søgte at opnå, hvorfor jeg forsøgte 
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at plædere for min midt-imellemhed som antropologistuderende undervejs. Det er da naturligt, at man 

i det etnografiske feltarbejde, indtager forskellige roller, som fordrer forskellige relationer, der i sidste 

ende påvirker den information man får (Gulløv & Højlund 2010:353). Samtidig er opmærksomheden 

overfor positionering så essentiel, eftersom det har påvirket de relationer jeg skabte i felten, og derved 

den viden jeg opnåede, og hvordan samme viden er bearbejdet i overensstemmelse med en forståelse 

af, at viden altid er positioneret. 

 
Ankomsten til afsnit 00 
Overlægen jeg var bekendt med, fungerede som gatekeeper. Min troværdighed og tilstedeværelse på 

afsnittet var derfor allerede blåstemplet inden jeg trådte ind ad døren. Min gatekeepers position 

(Hammersley & Atkinson 1983:63) medførte nogle faldgruber for mig, da jeg hele tiden skulle 

balancere min egen position overfor både personale og patienter. Især fandt jeg det svært at træde ud 

den fortrolige position, som var skabt for mig hos personalet. Jeg prøvede derfor hele tiden at 

distancere mig selv fra dem, samtidig som jeg heller ikke skulle miste deres fortrolighed. 

Blåstemplingen gjorde, at jeg hos patienterne, ikke blev mødt med mistro, men som en slags autoritet 

og jeg blev i stand til at opnå den rapport, eller tæthed i felten, som jeg gjorde. Derfor er jeg da heller 

ikke et sekund i tvivl om, at jeg på grund af denne kontakt, fik lov til at foretage så langt et feltarbejde, 

og jeg er ekstremt taknemmelighed herfor.  

 

Under mit feltarbejde var deltagende observation den bærende enhed, hvorfor ovennævnte rapport 

fortjener lidt uddybning, som ifølge Dewalt & Dewalt er ” […] both an essential element in using 

participant observation as a tool as well as the goal of participant observation” (Dewalt & Dewalt 

1998:267). Jeg forsøgte konstant at have in mente, at den gensidige påvirkning mellem mig og mine 

informanter var uomgængelig. Derfor var jeg, i tråd med en refleksiv overbevisning, ikke et neutralt 

værktøj, men snarere et værktøj der veksler mellem indlevelse og distancering, hvorfor en konstant 

overvågenhed overfor egen positionering er en gennemgående proces. Som Malinowski i 1922 

noterede sig, skal det være tydeligt for læseren, hvordan etnografen har indsamlet data og dermed 

også dennes påvirkning, hvilket jeg i det følgende vil beskrive. 

 

At indkvartere sig i stilheden 
Som nævnt, udførte jeg mit feltarbejde over 3 måneder. Eftersom jeg ikke havde til formål at indtage 

en fænomenologisk patientvinkel, boede jeg ikke på afsnittet. Derfor tog jeg til og fra afsnittet, og da 

det var indenfor halvanden time fra mit hjem, virkede det som den bedste løsning. Der var som sådan 
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heller aldrig akutte eller pludselige begivenheder, jeg blev indkaldt til, og det var også min 

overbevisning, at hvis der skete noget ekstraordinært, ville jeg ikke være den, afsnittets personale 

tænkte på at ringe til. Jeg besluttede derfor, at der heller ikke var nogen grund til at leje et sted tættere 

på. Yderligere var dagligdagen og rutinerne så cementerede på afsnittet, at der sjældent skete noget 

impulsivt, hvorfor jeg fandt det vigtigere at følge den rutine med de aktiviteter, der eksisterede på 

afsnittet. Jeg besluttede mig dog for at være på afsnittet vekslende mellem hverdage om dagen og 

aftenen, nogle weekender og på helligdagene. Det eneste tidspunkt jeg ikke ́ dækkede´, var om natten. 

Jeg havde ellers besluttet, at jeg også ville være der 2-4 nætter, men efter to uger, blev det hurtigt 

tydeligt for mig, at der ingenting skete om natten. Jeg valgte dog ofte at komme kl. 6.50, for at være 

der når personalet havde vagtskifte, så jeg kunne nå at overhøre deres rapport, og følge en hel vagt. 

Det samme gjorde jeg, når jeg var der om aftenen. Jeg endte dog med at være der mest om dagen, da 

det også var der de fleste aktiviteter foregik. Om aftenen var der oftest meget stille og patienterne 

holdt sig for sig selv, og jeg ville gerne respektere den ro der behøves på et sådan afsnit. I weekender 

og på helligdage var der oftest meget få patienter, og stemningen på afsnittet var meget weekendagtig, 

hvilket selvfølgelig også er en vigtig del af feltarbejdet, og det var især vigtigt at være der, og bare 

hænge ud.  

 

At hænge ud, eller ´deep hanging out´ (Geertz 1998) blev et af de bærende elementer for mit 

feltarbejde, idet det muliggjorde en uformel omgangstone fra min side, og jeg blev i stand til at synke 

ind i en rolle, hvor jeg var hverken patient eller personale. Derfor brugte jeg også meget af min tid på 

at sidde ude i fællesområdet og spille spil med patienterne, snakke om ferier med personalet, deltage 

i de fysiske grupper, lægge puslespil etc. Jeg blev god til at vide, hvordan man hænger ud på et 

psykiatrisk afsnit, og jeg blev også god til at vide, hvordan jeg skulle henvende mig til enten 

personalet eller patienterne, ved at bruge mit kropssprog. Fx gik patienterne oftest langsomt, mens 

personalet gik meget hurtigt, hele tiden. Derfor kunne jeg også ved at benytte min måde at gå på, 

indirekte henvende mig til hvem jeg ville, og på den led udnyttede jeg min position på mest banale 

led, og ligeså opnåede den rapport jeg ville.  

 

Under hele mit feltarbejde tog jeg udførlige noter, som også er endt med at være dem, der danner 

grundlaget for denne analyse. Jeg skrev mine feltnoter i hånden, og vekslede mellem at tage dem 

åbenlyst og at sætte mig ind på et kontor og skrive. Hvis jeg gjorde det sidstnævnte, tog jeg noter i 

stikform under en given situation, for at kunne huske. I enkelte tilfælde skrev jeg noter på computeren. 
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Det kunne fx være hvis jeg deltog i en kognitiv gruppe, hvor jeg skønnede, at det virkede for 

grænseoverskridende overfor patienter at tage noter undervejs, og den efterfølgende nedskrivning 

skulle gå hurtigt, mens det var friskt i hukommelsen. Jeg holdt også en privat feltdagbog, hvor jeg 

noterede mit humør, hvordan jeg synes det skred frem etc., for at kunne holde det op mod de egentlige 

feltnoters validitet.  

 

Jeg har under hele feltarbejdet forsøgt at nedskrive, hvad jeg har observeret så nøgternt og nøjagtigt 

som muligt, hvor jeg har befundet mig, når jeg har taget dem, hvad klokken var og så videre. Samtidig 

har jeg forsøgt at anvende mig af informanternes terminologi i feltnoterne. De samtaler jeg har haft 

løbende med alle mine informanter, har jeg skrevet ned, og når der var en direkte sætning, har jeg 

anvendt gåsetegn, for at understrege citatværdien i det.  

 

Det var først efter to måneders feltarbejde jeg begyndte at lave interviews, idet jeg ønskede at have 

etableret en mere afslappet base mellem mig og informanterne. Det viste sig dog, at når jeg 

interviewede patienter, var jeg nødt til at holde en lang briefing inden interviewet, hvor jeg fortalte 

om interviewet, hvordan det ville blive brugt, og virkelig understregede deres anonymitet, fordi jeg 

ellers oplevede at de havde en tendens til at kategorisere mig som personale, og derved opstod der en 

frygt for, om jeg ville sige tingene videre. I alle mine interviews havde jeg forberedt en 

semistruktureret interviewguide, da både personale og patienter responderede godt på noget konkret, 

og jeg endte med at interviewe mellem 10-15 fra både personale og patientgruppen. Interviews der 

varede mellem 30-60 min.  Jeg optog alle interviews på diktafon med tilladelse hertil. Eftersom jeg 

først begyndte at spørge om interviews efter jeg havde været på afsnittet i 2 måneder, havde jeg 

etableret mig selv som antropologen. Derfor havde jeg en lidt pragmatisk tilgang til hvem jeg skulle 

interviewe, da det oftest kom til at handle om, hvornår det passede ind i deres skema. Derfor havde 

jeg en tilfældighedstilgang i udvælgelsen af informanter til interviews.    

 

Jeg er endt med, kun at anvende tre interviews, et med en patient og 2 med personalet. Derfor kan det 

måske virke som spildt arbejde at have udført 10-15 interviews, og ikke mindst, spild af mine 

informanters tid. Jeg ser dog anderledes på det, idet de fleste gerne ville fortælle deres historie, og 

samtidig, viste interviewene ret tydeligt, at der var stor konsensus om de historier, der blev fortalt. 

Dog er der en del af interviewene med patienterne som er uanvendelige, da jeg i gennemlytningen 

har opdaget, at vi snakker om to vidt forskellige ting, hvorfor jeg har valgt at ekskludere disse med 
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baggrund i mine etiske overvejelser. Jeg har forsøgt at lade både patienter og personale fortælle 

forskellige historier i den skrevne tekst. Det er historier der er sprunget frem under det 

kodnings/tematiseringsarbejde jeg har lavet, ud fra feltnoterne, og som i få tilfælde er suppleret med 

tre interviews. Interviewene kan måske også forstås som en måde at validere den viden, jeg var ved 

at opbygge på daværende tidspunkt, og den analyse jeg har gjort nu. Interviewene har været 

essentielle for at vedligeholde de etablerede relationer på afsnittet, og understrege den naturlige 

progression der er i et feltarbejde. Jeg har også anvendt forskellige dokumenter som en slags anden 

empiri, hvilke jeg præsenterer løbende i den skrevne tekst, og dermed forklarer hvor de er fundet, og 

hvordan de bidrager til analysen.  

 

Jeg har berørt, hvordan jeg ikke mener den skrevne etnografi kan adskilles fra analysen (Hammersley 

& Atkinson 1983:208), og det er især i skrivefasen, jeg udarbejdet analysen. Jeg har dog som et 

mellemtrin mellem feltarbejdet og skriveprocessen, indgået i et tematiserings- og kodningsarbejde, 

hvor jeg har prøvet at dechifrere, hvad der egentlig står i feltnoterne. Men det var først i 

skriveprocessen, at den røde tråd begyndte at indtage en selvlysende form. Derfor, var der også i 

skriveprocessen en naturlig udvælgelsesproces. Jeg har dog forsøgt ikke at blive blændet af denne 

røde tråd, men hele tiden holdt den op mod feltnoterne og interviewene, hvorfor førstnævnte anvendes 

gennemgående, for at understrege validiteten.  

 

En feltarbejders overvejelser og en kommentar til at lave feltarbejde i psykiatrien 
De etiske overvejelser omkring at lave feltarbejde i psykiatrien og blandt psykisk syge er mange. For 

er det overhovedet etisk ansvarligt at foretage feltarbejde i psykiatrien? Det er i hvert fald nødvendigt 

at være forstående og påpasselig i udformningen af etnografi og undervejs i feltarbejdet. Der er derfor 

også situationer eller samtaler jeg gerne ville have deltaget i, som jeg undlod at deltage i. Derfor sad 

jeg heller ikke ude i opholdsrummet hele tiden, da jeg mente at patienternes hverdag, for så vidt 

muligt, ikke skulle forstyrres. Patienterne havde et opholdsrum med fjernsyn, hvor jeg slet ikke 

bevægede mig ind, under feltarbejdet. Det var et valg jeg traf tidligt i feltarbejdet, simpelthen for at 

give patienterne et slags helle.  

 

Jeg spurgte altid patienterne om lov til at observere deres samtale, inden jeg gik med til en samtale 

hos enten læge eller med kontaktperson, ligesom jeg også altid spurgte om lov til at sætte mig ned i 

opholdsrummet, hvilket giver anledning til at diskutere muligheden for, om nogle patienter angrer 

deres medvirken, eller ikke følte muligheden for at sige nej var der. Hvis jeg fulgte en kontaktperson 
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rundt en hel dag, spurgte denne typisk også patienten om det var okay at jeg var med, inden samtalen. 

Især hvis patienten lige var ankommet til afsnittet, sagde patienten nej. I særlige tilfælde sagde 

personalet også, at jeg ikke kunne deltage i en bestemt samtale, når de vurderede, patienten var for 

dårlig. Det var jeg rigtig glad for at de gjorde, da jeg jo på ingen måde, udover den almene 

menneskelige anstændighed, er i stand til at vurdere, når en patient var for dårlig. 

 

Jeg har så vidt muligt prøvet at være påpasselig undervejs i feltarbejdet og i den skrevne tekst. Jeg 

har derfor også valgt mine eksempler ud fra de patienter, hvis samtaler jeg har deltaget i, og dem jeg 

har lavet interviews med. De patienter jeg kun observerede, eller overhørte samtaler om (fx under en 

konference) indgår ikke i den skrevne tekst, om end de figurerer i min feltdagbog. Derudover, har 

afsnitssygeplejersken læst specialet igennem, og godkendt det. 

 

Et vedhængende aspekt af det der kræver en løbende etisk granskning, er det faktum, at jeg var nødt 

til at blive ansat, for at kunne lave feltarbejdet. At bære et regions-skilt gjorde, at jeg hurtigt blev 

kategoriseret som personale. Der en dag, hvor en patient kommer og spørger om jeg vil åbne døren 

til køkkenet. Da der ikke er noget personale omkring, åbner jeg døren. Efter jeg har låst op, og 

patienten har gjort det som denne skulle, går det op mig, at tænk nu, hvis der var sket noget ude i 

køkkenet – hvad ville det have haft af konsekvenser? Efter den situation, nævnte personalet overfor 

patienterne, at jeg ikke måtte udføre personaleopgaver. Der var dog stadig en del patienter der 

videregav beskeder til mig, som jeg skulle videregive til personalet. Derfor blev jeg, til tider, et slags 

praktisk bindeled, mellem patienter og personale. Simpelthen fordi jeg næsten altid var der. Der var 

hele tiden den slags etiske dilemmaer på afsnittet hvor jeg i kraft af mit regionsskilt blev overbragt 

informationer fra personalet fra andre afsnit, eller blev hilst på som om jeg var den nye læge, eller 

blev stillet spørgsmål fra pårørende. Mit regionsskilt gjorde mig til en slags autoritet. 

 

Normalt ville jeg have lavet en introduktion af mine informanter, men på baggrund af anonymitet, 

har jeg undladt det. Det er en slags ekstra dimension af etnografisk fortrolighed, hvorfor jeg også har 

valgt at anvende det samme navn flere gange på informanterne, ligesom jeg heller ikke skelner 

mellem køn i anonymiseringen. Det er valgt, for at sløre så vidt muligt, overfor informanterne internt, 

så de ikke kan aflæse eller afkode hvem der har sagt hvad. Derfor har jeg også valgt, ikke at datere 

citaterne fra feltdagbogen, idet det vil kunne sammenlignes med patienternes journaler over fx 

lægesamtaler, eller hvilke dage der var kognitiv gruppe, og hvem der var på arbejde den dag. Derfor 
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har jeg også anvendt et skriftligt informeret samtykke i interviewene, som udover at informere 

informanterne om indhold og anvendelse af empirien, har været en juridisk nødvendighed på afsnittet 

(AAA 1998:3). Det er dog vigtigt at notere muligheden for, at en patient ikke forstået det informerede 

samtykke, eller at denne angrer sin deltagelse i interviewet, hvilket sætter mig i et etisk dilemma. 

Derfor er det essentielt at være fintfølende i anvendelsen af empirien. 

 

Et sidste vigtigt etisk aspekt er det magtforhold, der eksisterer mellem mig og mine informanter 

undervejs i feltarbejdet, hvilket er en kontinuerlig proces af involvering og løsrivelse. Jeg har derfor 

også med dette magtforhold in mente, været opmærksom på repræsentation, og hvordan jeg i det hele 

taget har håndteret min empiri. Jeg har således stræbt efter ´doing no harm´ både under feltarbejdet 

og under den analytiske fase (Sluka & Robben 2007:17; AAA 1998:2).  

 

At træde et skridt væk fra feltet 
Da jeg gennemlæser mine feltnoter, bliver det tydeligt, at der er en diskurs på afsnittet. Jeg havde så 

klart bidt mærke i det undervejs i feltarbejdet, men da jeg træder ud af feltet og ind i mine feltnoter 

bliver det uundgåeligt at benægte diskursen, da jeg er underlagt den. Det fremtræder i mine feltnoter, 

hvor jeg lige pludselig skriver om nogle sammenhænge og patienter ud fra personalets jargon. Der 

var en patient som påtog sig mange opgaver. Det var ikke noget jeg tænkte over, overhovedet, og 

hvis jeg gjorde, var det nok i en positiv tankerække. Men som ugerne på afsnittet gik, hvor jeg 

langsomt bliver mere og mere integreret, ser jeg pludselig i mine feltnoter, at jeg skriver: 

”Morgenmødet er slut. Patient X påtog sig igen mange opgaver.”. Det er ubehageligt at krybe til 

korset, og indse, uanset hvor mange kraftanstrengelser jeg har brugt i de tre måneder på afsnit 00, er 

jeg stadig blevet overfuset af en diskursiv storm. Her i efterdønningerne af den diskursive storm, 

indser jeg, at det måske ikke skal ses som en overfusning, men netop en bekræftelse på, at der 

eksisterer en diskurs på afsnittet, hvis ikke flere. Derfor er det essentielt at have in mente, hvordan 

felten udforskes uden at reproducere diskursen. Både den jeg implicit påvirkes af undervejs i 

feltarbejdet, men også i det færdige produkt – altså dette speciale. Er det netop i det modsætningsfulde 

– i spændingsfeltet mellem det kognitive og det medicinske, at chancen for at reproducere er mindst? 
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Kapitel 4 

En socialpolitisk oversigt over udviklingen i den danske psykiatri 
 
 
Velfærdstaten 
For at forstå udviklingen af den danske psykiatri, og hvordan det har påvirket afsnit 00, giver jeg først 

og fremmest et kort overblik over den samfundsmæssige ramme og deri den danske velfærdsmodel, 

hvorudfra sundhedspolitikken har sit ophav. Eftersom Danmark er en velfærdsstat, der er organiseret 

ud fra en universel velfærdsmodel, indbefatter det et fælles forsikringssystem, alle borgere er 

inkluderet i. Generelt kan velfærd forstås som en proces, hvor der normaliseres eller optimeres 

afhængige individer, organisationer og samfunds velbefindende (Edgar & Russel 1998:1), og derfor 

indgår der også et element af, at fremme borgernes trivsel, hvorfor denne definition af velfærd implicit 

indebærer en slags afhængighed fra borgernes side af disse velfærdsydelser, hvor staten har et ansvar 

for at skabe rammer for borgernes velbefindende. Samtidig indgår der i denne type velfærdsmodel en 

forventning om, at alle har lige rettigheder og dermed tilgang til velfærdsydelserne, og samtidig 

besidder selvsamme borgere et ansvar for at bidrage til opretholdelsen af velfærden (Esping-Andersen 

1990:1-28). 

I de senere år, er der dog sket et skred i velfærdsmodellen og dermed opfattelsen af hvordan og hvem 

der skal stå til ansvar for individets sundhed. Danmark har indført forskellige, hvor der blandt andet 

sker en slags omrokering i velfærdsydelserne (URL 1). I samme tråd er der de seneste 10 år indført 

adskillige sundhedsprogrammer der har til formål at fremme borgernes sundhed, hvilket kan ses som 

en måde at imødekomme de forskellige sygdomssymptomer, og dermed dæmpe udgifterne til 

behandlingen af sygdommen. Samtidig kan de forskellige sundhedskampagner, betragtes som en 

måde at tillægge individet ansvaret, hvorved det også afspejler en tendens af neoliberalistiske 

principper om individets ansvar, og autonomi i håndteringen af borgernes sundhed (Karlsen & 

Villadsen 2017:9-10).  

Lige præcis de forskellige sundhedskampagner, der eksisterer på et slags vandret plan i samfundet, 

har som mål at skærpe borgenes eget syn på sundhed, og således skabe en normalisering af en 

fremskreden individualiseret ansvarsfordeling (Järvinen & Mik-Meyer 2012:18-19), og derfor er det 

ikke så mærkeligt, at der også er fokus på dette aspekt – mad og motion, på psykiatriske afsnit. En 

måde at undgå følgesygdomme (URL 2), således så den psykiatriske patient ikke bliver endnu en 

bekostning for samfundet.  
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Den danske psykiatri 
Den første danske psykiatriske enhed kan spores tilbage til 1600-tallet, hvor St. Hans Hospital tog 

form som et sted, hvor ´man´ tog hen for at blive forsørget, og var ikke forbeholdt udelukkende 

sindslidende. Derfor foreslås det som en slags proto-psykiatri (Simonsen & Møhl 2010:814). I 

1840´erne begyndte hospitalspsykiatrien at vinde frem, og der argumenteredes for, at psykisk syge 

skulle behandles på særlige hospitaler, og disse nye institutioner skulle ledes af læger. I 1852 åbner 

der således 3 nye hospitaler i Danmark – et på Sjælland, et på Fyn og et i Jylland. Der er ofte 

forekommet en kritik af den danske psykiatri i 1800-tallet hvor den beskrives som en indespærring 

af psykisk syge, der forsøges afrettet af magthaverne. Modsvaret til denne historiske tolkning, byder 

ind med et svar på, at de danske magthavere i første omgang var imod oprettelsen af særskilte 

psykiatriske hospitaler, idet de var en stor udgift for staten (ibid:815-816). Ikke desto mindre var 

landskabet for den danske hospitalspsykiatri nu ved at tage form. Lad os spole lidt frem. I 1952 var 

det psykiatriske system organiseret omkring syv store statshospitaler og et kommunalt hospital, der 

alle tog sig af patienter som krævede en længerevarende behandling. Grundet de længere 

indlæggelser, som var normen på dette tidspunkt, var der også pladsmangel i psykiatrien. I 

København var der afsnit, på andre sygehuse, til patienter der krævede kortere indlæggelse. Også den 

private psykiatri var repræsenteret på denne tid af ét enkelt privathospital (ibid:816).  

 

Frem til 1950´erne var lægebøgernes syn på psykiske lidelser præget af et somatisk syn, og der var 

ikke fokus på det psykologiske aspekt. Der var dog, simultant med, en modstand mod Sigmund 

Freuds psykoanalyse, paradoksalt nok en øget indføring af Freuds tankegang i psykiatrien, hvorfor 

integrationen af psykoanalyse og psykoterapi blev fremhævet, som en nødvendighed i psykiatrien 

(ibid:818). Den danske psykiatri benyttede sig også af lobotomi og kastration som en del af 

psykokirurgi, hvilket dog blev erstattet løbende med indførelsen af psykofarmaka (ibid:821). 

 

I 1960 trådte en revalideringslov i kraft, hvilket gjorde det muligt, i samspil med den medicinske 

behandling med psykofarmaka, for patienterne at leve et liv udenfor hospitalerne. Det var også i disse 

år, der begyndte at blive ansat socialarbejdere og ergoterapeuter på de psykiatriske hospitaler 

(ibid:823). I 1970´erne indfandt sig en generel kritik af psykiatrien, der kritiserede 

psykiatrilovgivningen og psykiatrien generelt. Kritikken var inspireret af Erving Goffman, Michel 

Foucault, Thomas Szasz og R.D. Laing. I forbindelse med denne kritik, begyndte det også at blive 

tydeligt, at psykofarmaka havde bivirkninger, hvorfor de biologiske behandlingsmetoder undergik 

kritik. Derfor begyndte de mere psykologiske og socialpsykiatriske tilgange at blive vægtet højere 
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(Simonsen & Møhl 2010:824). Generelt var der i årerne efter 1940´erne et skift i synet på psykiatri, 

og i 1960´erne begyndte der at blive udviklet kognitive metoder. Det skete i kølvandet på psykoterapi, 

miljøterapi og adfærdsterapi. Fælles for disse tilgange var, at patienten var i fokus, og der var en 

udvikling af synet på fællesskab mellem patienter og behandlingspersonalet, der nu i højere grad blev 

inddraget i behandlingen. Det var reformen om det terapeutiske samfund, udtænkt af Maxwell Jones 

i England (ibid:825). Derfor blev det også gennem 1970´erne, at der blev udviklet en større tendens 

til gruppeterapi rundt omkring i landet, og ligeledes blev forskellige psykoanalytiske tilgange 

udforsket indtil 1990´erne, hvor den kognitive terapi for alvor vandt fodfæste. Det også her, at social 

færdighedstræning og psykoedukation6 begynder at se dagens lys. I 1998 bliver OPUS-projektet 

etableret med Merete Nordentoft og Per Jørgensen i spidsen. Det er et projekt der skal udforske de 

psykosociale interventioner i forhold til tidlig opsporing og behandling af unge psykotiske patienter 

(ibid:827). I løbet af 1980´erne begynder ICD at blive det overvejende klassifikationssystem og 

erstatter derfor den inddeling der hidtil er foretaget i de danske psykiatriske lægebøger (ibid:828). Nu 

anvendes WHO´s ICD-10 diagnosticeringssystem. ICD er en forkortelse af International 

Classification of Diseases, og det er 10. udgave der anvendes i skrivende tilstand, og ” 

Klassificeringen af psykiske lidelser er bygget op omkring 10 hovedgrupper, som hver især rummer 

en lang række lidelser og symptomer” (SIND Psykiske diagnoser).   

 

Gennemgangen af udviklingen af den danske psykiatri vidner om flere paradigmeskift undervejs i 

processen til den psykiatri der eksisterer nu. Det vidner om en udvikling til en hospitalspsykiatri, der 

konstant ændrer form. Gennemgangen viser et markant skred i opfattelsen af behandlingen af 

psykiske sygdomme, hvor den kognitive tilgang kan spores tilbage til 1990´erne. Samtidig klargøres, 

hvordan projekt OPUS har et lod i den psykoedukation der nu udøves allesteds i psykiatrien. Den 

nuværende danske psykiatri, spænder over forskellige psykiatriske sengeafsnit, hvorunder der 

eksisterer åbne og lukkede døgnafsnit, dagafsnit, psykiatrisk skadestue, og den ambulante psykiatri. 

Under sidstnævnte hører distriktspsykiatrien hjemme, som en del af socialpsykiatrien, hvori de fleste 

mennesker med psykiske lidelser behandles (ibid:699). Derfor udgør de psykiatriske sengeafsnit, som 

denne opgave har beskæftiget sig med, kun en brøkdel af den samlede psykiatriske behandling. 

 

I hospitalsplanen for 2020 skitseres, hvordan der er: 

                                                
6 Psykoedukere forstås som en måde hvorpå, patienterne læres om egen sygdom. 
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”[…] igangsat en omstilling henimod øget akut og intensiv ambulant behandling, og 

omlægning af åbne senge til intensive senge skal fortsætte og forstærkes. Omstillingen 

skal sikre bedre rammer og hurtig og moderne behandling og skal samtidig styrke 

fagligheden, nedbringe brugen af tvang og sikre, at ressourcerne anvendes effektivt. Den 

ambulante psykiatris akutte og udgående funktioner skal forebygge og erstatte 

indlæggelser og sikre behandling i nærmiljøet.” (Hospitalsplan 2020:53) 

 

Psykiatrien som den oftest forstås, vender sig bort fra hospitalet og til den ambulante psykiatri. I 

hospitalsplanen ses et effektiviseringsfokus, og den opsøgende og imødekommende kerne 

blotlægges. Dette sker akkurat i tråd med udviklingen i den danske velfærdsmodel, hvor jeg, som 

nævnt, ser der sker et skred henimod en mere neoliberalistisk tankegang. 

 

Kritik af psykiatrien medfører inddragelse 
I de senere år har der været et skærpet fokus på psykiatrien, hvilket har medført kritiske diskussioner 

herom. Det afstedkommer at den traditionelle psykiatri7 udfordres. Kritikken har primært haft 

omdrejningspunkt om overmedicinering og overdreven brug af tvang. I 2012 skriver den tidligere 

statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, et debatindlæg i Politiken, hvor han appellerer til en 

gennemgang af den danske psykiatri, som han netop ser som værende fyldt med overmedicinering, 

overdreven brug af tvang, og generelt mangel på medmenneskelighed (Simonsen & Nyrup 

Rasmussen 2012). Allerede i 2009 etablerede Nyrup Rasmussen ´Det sociale netværk´ der skulle 

være med til at forbedre psykiatriens vilkår. I dag er Nyrup Rasmussen stadig protektor for netværket, 

og der er siden 2009 blomstret flere patientstyrede organisationer op, som ´En Af Os´, der 

frekventerer det danske årlige folkemøde på Bornholm, hvor de sætter fokus på psykiske sygdomme 

og tabuisering. ´En Af Os´ har dog ikke til formål at kritisere psykiatrien, men at udbrede viden om 

psykiske sygdomme og ad den vej, skabe forandringer.  

Set i lyset af kritikken af psykiatrien og etableringen af flere interesseorganisationer, er det ikke så 

mærkeligt, at selve kritikken søges imødekommet ved, at psykiatrien og dens policy adopterer et 

psykiatrisyn, hvor patienten er i fokus, og hvor begreber som recovery, deltagelse og bemyndigelse 

danner udgangspunktet for behandlingen. Patientinddragelsen indgår således i Hospitalsplan 2020, 

og i udviklings-og implementeringsplaner for psykiatrien (Region Hovedstadens psykiatri 2015, Den 

                                                
7 Psykiateren som den faglige autoritære skikkelse.  
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fortsatte udvikling af psykiatrien 2017-2019), og dermed organiseres psykiatrien i højere grad 

omkring patienten, og har med afsæt i kritikken, gjort individet til en aktiv medspiller i selve 

behandlingen, netop for at demokratisere og gøre behandlingen medmenneskelig (Stickley 2006). 

Men denne inddragelse af patienter sker ikke kun ud fra kritikken af psykiatrien, men finder hjemme 

i en større sammenhæng af neoliberale ideer8. Ideen om inddragelse har nemlig rødder i de 

markedskræfter der har været med til at forme velfærdsstaten, og dermed også den offentlige sektor, 

hvori sundhedspolitikken har sit udgangspunkt. Denne omstrukturering af velfærdsstaten medfører 

derfor en øget ledelse i den offentlige sektor, hvor et forhøjet fokus på effektivisering er sat i spil, 

hvorfor patienterne på sin vis også betragtes som brugere eller forbrugere (Pilgrim & Waldron 1998). 

Derved sættes der spørgsmålstegn ved, om denne brugerinddragelse egentlig bemyndiger patienterne, 

de professionelle eller staten selv (Stickley 2006). Det er introduktionen af New Public Management 

og herunder New Public Health (kan dateres tilbage til 1970´erne), der ved at sætte fokus på 

effektivisering retter kritik af velfærdsstaten, og dermed hindrer borgerens passivitet i det offentlige 

system og herunder i sundhedsvæsenet. Denne kritik er med til at sætte dagsordenen for, hvad 

sundhedsmedarbejderes rolle indebærer. Det vil sige, omstruktureringen i velfærdsstaten, skaber ikke 

kun ændringer i patienternes rolle, men i selve relationen mellem patient og personale, hvilket 

muliggøres af de neoliberale principper (Karlsen & Villadsen 2017:10; Mik-Meyer 2012:52; Hansen 

2008:85).  

Den nyeste melding indenfor psykiatrien lyder derfor på endnu mere effektivisering. I den forbindelse 

skal det nævnes, at en kritik af psykiatrien også går på overbelægning af stuerne, hvilket medfører, at 

der indføres såkaldte prikkerunder9, der er med til at frigøre sengepladser og dermed effektivisere. 

Etisk Råd har lavet en video10 om prikkerunderne. Denne effektivisering maskeres i policy-

dokumenter, hvor fokus er på ambulant behandling, recovery, mennesket i centrum og det nyeste 

skud på stammen; brugerstyrede senge. De brugerstyrede senge kan nemlig nedbringe 

sengedagsforbruget og tvang (Den fortsatte udvikling af psykiatrien 2017-2019:8). De brugerstyrede 

senge er sengepladser, hvor patienter i ambulant behandling kan indlægge sig selv i op til 5 dage, 

                                                
8 Neoliberalisme forstået som et idesystem, der omhandler markedsregulering og øget konkurrence. Det er en form for 
privatisering af samfundsøkonomien, gennem forskellige policies – et slags policy-paradigme. Der sker en relokation af 
magt, fra stat til marked, og dermed individet (Thorsen 2009:15-16).  
9 Prikkerunder er når personalet på et psykiatrisk afsnit bliver bedt om at udskrive dem der er mindst dårlige, for at frigøre 
sengepladser, selvom disse patienter ikke er klar til at blive udskrevet. Det er oftest en besked der kommer fra 
hospitalsledelsen, når der skal udføres prikkerunder. På afsnit 00, ytrede personalet en lettelse over, at de ikke skulle 
´prikke´ til patienterne. Overlægen nævnte dog for mig, i den sidste uge af mit feltarbejde, at nu var han blevet bedt om 
at prikke til patienterne, hvilket han, som jeg forstod det, nægtede.  
10 http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/psykiatri/publikationer/prikkerunden-2012). 
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såfremt der er en ledig brugerstyret seng (ibid:9). Patienten skal altså selv være i stand til at bestemme, 

hvornår denne har brug for hjælp og derfor kan det ses som en slags ekstrem ansvarsforskydning, 

eller en bemyndigelse ud over det sædvanlige – alt efter hvilke briller man tager på.  

 

Psykiatrien skal omgå en slags omstrukturering, hvor: ”[…] myndighederne hver især gør deres 

ypperste for at sikre, at ressourcerne samlet set anvendes så optimalt som muligt på tværs af sektorer” 

(Den fortsatte udvikling af psykiatrien 2017-2019:12), hvorfor den praktiserende læge skal kunne 

varetage de mildere og moderate tilfælde af psykisk sygdom. Derfor skal det sikres, at 

sundhedsvæsenets tilbud anvendes så optimalt som muligt, og der skal ske en vidensdeling på tværs 

af sektorerne. Patienter der kan klare sig med hjælp fra praktiserende læge, skal ikke henvises til et 

yderligere behandlingsforløb, men dennes læge kan søge ekspertisehjælp til at kunne behandle 

patienten korrekt (ibid:13). Derfor sker der også en slags udlicitering af psykiatrien, der nu er ved at 

bevæge sig langt udenfor hospitalets vægge, og infiltrerer ikke kun patienterne i deres videre forløb, 

men også den almene lægepraksis. Denne udlicitering og omstrukturering sker ud fra rationalet om 

´mennesket i centrum´.  

  

Et helt konkret eksempel på, hvordan effektiviseringen implementeres på afsnittene, er ved 

indførelsen af forbedringstavlerne. Her mødes afsnittets personalet en gang ugentligt, for at drøfte 

afsnittets tilstand. Forbedringstavlerne er indført i forbindelse med implementeringsplanen for 2016-

2018 (med arbejdstitlen: Fokus og Forenkling), hvor der skal ske en effektivisering af arbejdsgangene 

og patienten skal være i centrum. At personalet afholder mødet på gangen, bevidner et ønske om 

åbenhed overfor patienten, og således en indirekte inddragelse af denne. Samtidig ønskes der i 

implementeringsplanen udnyttelse af sundhedsplatformens potentiale, til at forbedre arbejdsgangene. 

Denne forbedring af arbejdsgange, skal medføre mere tid til behandling og udredning. Målsætningen 

i denne policy-skrivelse er udformet efter et V. Patienten er placeret i midten, det nederste punkt er 

effektive arbejdsgang, og de to øverste punkter på V´et udgøres af kvalitet i behandlingen og 

kompetente medarbejdere. Således skal disse 3 målsætninger arbejde ud fra og omkring patientens 

ønsker og behov. For at nå i mål med disse målsætninger, udstikkes der forskellige metoder, hvoraf 

forbedringstavlen er et af de væsentligste aspekter, der skal medvirke til implementeringen af det 

overordnede Fokus & Forenkling, hvor udredning og behandling skal ske samtidigt (Fokus og 

Forenkling, Region Hovedstaden 2015). I tråd med denne effektivisering er der indført Safewards og 

Sundhedsplatformen. Det er to tiltag, der ikke er uvæsentlige for en selvstændig analyse, men 
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eftersom jeg ikke har stillet fuldstændigt skarpt på tiltagene under mit feltarbejde, anerkendes deres 

eksistens i et separat kapitel (kapitel 4), eftersom deres vigtighed er for tyngende til en fuldstændig 

negligering. Tiltagenes eksistens er nemlig med til forme relationen mellem personale og patienter, 

om end lidt fra sidelinjen.  

 

En anden ændring, for at imødekomme målet om effektivitet i psykiatrien, er introduktionen af 

pakkeforløb. Det er standarder, der præciserer en eksakt procedure og den tid der må bruges på hver 

enkelt patient, afhængigt af diagnose. Der er dog plads til justeringer i forløbene, fordi ”der er stor 

forskel på hver patient” (Pakkeforløb Psykiatrien, Sundhed.dk). Der er altså forskellige pakkeforløb 

til hver diagnose, som igangsættes, når en patient er i det sidste forløb af sin indlæggelse. Det betyder 

også, at en patients behandling anskues som afsluttet, når de procedurer og tidsrammer, der er 

beskrevet i ´pakkerne´ er blevet fulgt. De pakkeforløb afsnit 00 henviser mest til er: depression, angst, 

OCD og personlighedsforstyrrelse. Distriktspsykiatrien får henvist patienter med diagnoser indenfor 

F20 skizofreni (koden for skizofreni-diagnoser i ICD-10), og andre patienter som har brug for 

opsøgende kontakt. OPUS modtager patienter med ny-opdagede diagnoser indenfor F20 området.  

 

Overgangen til recovery  
Det er tydeligt, hvordan der i de tidligere antropologiske studier af psykiske sygdomme forekom en 

måske ubevidst indlogering under den medicinske forståelse af psykiske sygdomme, som oftest 

værende en livslang lidelse. Det ses fx i Sue Estroffs (1993) arbejde med kronicitet, og hvordan det 

påvirker patienter med en skizofrenilidelse, der ikke kan helbredes. Jeg ønsker ikke at gå ind i en 

yderligere diskussion om diskursen antropologen er underlagt, men vil med denne reference blot 

påpege, hvordan det er en relativ nylig indgangsvinkel i synet på psykiske sygdomme, at patienterne 

rent faktisk kan komme sig.  

 

En videreudvikling af recovery, er uddannelsen af de såkaldte recovery-mentorer, som er tidligere 

psykiatriske patienter, der i kraft af deres levede oplevelse med psykisk sygdom er ansat på 

psykiatriske afsnit, og nu også i den ambulante psykiatri. Recovery-mentorerne, eller peers, er med 

til at agere brobyggere og skabe et håb hos patienten: ”De kan helt simpelt sige, at ´det her hjalp for 

mig´. De kan være med til at skabe refleksion hos de indlagte, og de kan legemliggøre et håb om, at 

man en dag kan komme sig […]” (Personlige erfaringer i høj kurs, Avisen.dk, 25.11.2018). 
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Kapitel 5 

De to s´er – Safewards og Sundhedsplatformen 
 

Safewards er en model der oprindeligt er udviklet til skærmede11 afsnit12, hvorfor fokus er på 

sikkerhed og tryghed, og altså har afsæt i konfliktnedtrapning. Selve modellen, blev begyndt 

implementeret på afsnit 00 under mit feltarbejde, fandt personalet unødvendigt, eftersom afsnit 00 

ikke er et konfliktpræget afsnit. Personalet vurderede dog, at det kan fungere som en god ´reminder´ 

for de ting, de allerede gør.  

 
Safewards-modellen har sit afsæt i 10 interventioner. Personalet blev delt op i arbejdsgrupper, der 

skulle dykke ned i en intervention hver, og derefter implementere den. De 10 interventioner er: 1. 

afklare gensidige forventninger, 2. milde ord, 3. kommunikativ deeskalering, 4. positive ord, 5. støtte 

ved dårlige nyheder, 6. lær hinanden at kende, 7. hjælp hinanden møde, 8. beroligende metoder, 9. 

genskabe tryghed, og 10. udskrivelses hilsen (URL 3), det blev dog hurtigt tydeligt for mig, at 

implementeringen af Safewards ikke var afsnittets arbejdsfokus, hvorved arbejdsgrupperne stod lidt 

i stampe. Der blev dog afholdt forbedringsmøde hver torsdag, hvor Safewards nogle gange blev 

diskuteret. Forbedringsmødet afholdes foran forbedringstavlen der er en del af 

implementeringsplanen for psykiatrien 2016-2018. På forbedringstavlen hænger der listen med 

Safewards principper, og de forskellige arbejdsgrupper. Ved siden af, hænger der forslag fra 

patienterne til forbedringer på afsnittet, der blandt andet indbefatter pizzaaften og mere opsøgende 

kontakt fra personalets side.  

 

Slutligt under mit feltarbejde, blev der afholdt et Safewards-møde for personalet, hvor de gensidige 

forventninger skulle afklares, altså intervention 1. Der er 3 sedler med forskellige forslag i punktform. 

Eksempel på punkter til gensidige forventninger: ”Vi vil altid lytte til hinanden”, ”Patienterne vil få 

mulighed for at diskutere deres følelser og tanker med personalet på individuel basis”, ”Personalet er 

åbent og lydhør overfor forslag fra patienterne”, ”Alle skal hjælpe til med at holde afdelingen ren og 

ryddelig” og ”Tilbyd støtte til hinanden, men vær opmærksom på, at nogle kan ønske at blive ladt i 

fred. I så fald bliv ikke stødt eller irriteret.” Det deltagende personale kigger på de tre stykker papir, 

og diskuterer punkterne. Der er en del gengangere på de 3 sedler. Personalet siger, patienterne også 

                                                
11 Skærmede afsnit er lukkede afsnit.  
12 Safewards er en Engelsk udvikling model der har 20 års klinisk erfaring (URL 4), og har en klar indkøringsplan for 
implementeringen.  
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skal give bud til mulige punkter, hvorefter den endelige seddel hænges op. Et mål med at lave de 

gensidige forventninger er også, at personalet skal være mere enige om budskaber og dagsordenen, 

fordi ”Hvis vi er obs. på at patienterne skal overholde reglerne, så skal vi også overholde reglerne” 

(Feltdagbog). Samtidig pointerer én, at det skal stemme overens med husordenen, men at der faktisk 

står meget af det samme. De snakker videre om, hvad der er relevant for afsnittet, når det ikke er et 

skærmet afsnit. Et mål er også at tydeliggøre personalets vurderinger overfor patienterne, fx hvor 

længe en patient skal være indlagt. Formålet med sedlen, er at understøtte den behandling der gives 

på afsnittet. Det skal fremhæves at patienterne skal inviteres mere med i grupperne, og ligesom få 

tydeliggjort at: ”det er dér, det sker” (Feltdagbog) og også i forlængelse af den individuelle 

behandling. De gensidige forventninger bliver, for personalet, en måde at blødgøre husordenen på, 

og gøre den mere rummelig. Samtidig fremhæver personalet, det er aktiv deltagelse der er fokus på, 

og at de sammen finder ud af behandlingen. Lige inden mødet slutter, aftaler de, at de skal snakke 

videre en anden dag, inden patienterne inddrages.  

 

Man kan da sagtens anskue Safewards som en model, der medbringer en større arbejdsbyrde på 

indirekte vis, samtidig med, at der er fokus på effektivisering, og deraf også en mere tydelig 

behandling. Det sker i tråd med tendensen om, at personalet forventes at indberette og monitorere 

patienterne og eget arbejde (Järvinen & Mik-Meyer 2012:15). Safewards-modellen har et fokus på 

relationen mellem personale og patient, hvorfor et samarbejde derimellem eksemplificeres.  

 

På PC Ballerup i Region Hovedstaden er Safewards-modellen blevet implementeret. De ser det som 

en nytænkende model, hvor relationen mellem patient og behandler er grundstenen. Denne relation 

skal ligestilles, hvorfor ”(Vi) ønsker at se patienternes ressourcer frem for udelukkende problemerne 

og sygdommen. Dvs. møde patienterne som mennesker og ikke kun som syge.”, og ”Det handler om 

at dyrke en kultur, hvor respekt og ligestilling er i fokus, og hvor magtforholdet mellem patient og 

behandler bliver mere balanceret.” (Patienter og personale sammen om ´Safewards´ 2018). 

Nytænkningen af relationen medfører, ifølge Anders Abild og Dorte Hammerich (henholdsvis 

overlæge og afdelingssygeplejerske) fra PC Ballerup, ”et fælles interessepunkt der kan være frugtbart 

for den terapeutiske relation” (Patienter og personale sammen om ´Safewards´ 2018).  

 

Ovenstående udsnit fra artiklen om implementeringen af Safewards på PC Ballerup påpeger netop 

det samarbejde og det ansvar, den øgede patientinddragelse også medbringer. Samtidig bliver det et 
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fokus på patienten som en ressource. Patienten er derfor ikke længere ´kun´ syg, men ses som noget 

andet – nemlig et menneske med tilhørende ressourcer. I min opfattelse var det ikke det gængse 

patientsyn på afsnit 00, at patienterne var hverken kun deres sygdom, eller patienter hvis ressourcer, 

der skulle gøres brug af. Dog deler personalet på afsnit 00 anskuelsen om samarbejde og den 

deltagende patient, hvorfor Safewards betragtes som en god ´reminder´, for det arbejde de allerede 

gør.  

 

At denne ´nytænkning´ af rollerne på afsnittet medfører et syn, hvor der konstant kan optimeres og 

kvantificeres, ses også i brugen af SMART-modellen, der bruges til at opnå specifikke mål. Det er en 

model, hvor der sættes et mål der skal være Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt, 

hvilket skal optimere og sikre en succesfuld ændring eller opnåelse af et mål. Derfor anvendes 

SMART-modellen også i den kognitive behandling, der foregår både i det daglige behandlingsarbejde 

mellem kontaktperson og patient og i de forskellige grupper. SMART-modellen er oprindeligt 

udviklet til projektudvikling, og benytter sig derfor af lean-målstyring13. På et psykiatrisk afsnit bliver 

det en slags målstyring af patienterne, hvor de forventes at sætte sig mål, og strategier for at opnå 

disse, hvilket stemmer overens med den relation patientinddragelsen fordrer, hvor håbet spiller en 

væsentlig rolle.  

 

Derfor kan man med indførelsen af Safewards, kombineret med effektivisering og de forskellige 

metoder, der søger at målstyre, og på den måde kvantificere patienterne, netop se det som en konstant 

optimering af tid og relationer på psykiatriske afsnit. Derfor bliver det også, som Shore & Wright 

(1997) skriver, en maskering af magten, der opstår i den konstante videreudvikling af policy. Når der 

sænkes endnu en model nedover psykiatrien, som er tilfældet med Safewards, sker der en omrokering 

og derfor en sløring af magten, der medfører at patienterne indsluses i et konstant moralsk arbejde. 

 

Sundhedsplatformen 
Sundhedsplatformen er et journalsystem, der trådte i kraft første gang i 2016 på Herlev Sygehus, og 

er et værktøj personalet anvender i deres dagligdag, hvor de konstant skal notere patienters tilstand, 

hvad de har snakket med dem om og hvad patientens holdning til indlæggelsen er. Ligeledes indgår 

læger og psykologers notater i sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen, eller SP i daglig tale, har 

                                                
13 Lean er en management-model der oprindeligt stammer fra bilindustrien, men nu også anvendes flere steder i den 
offentlige sektor. Det er en model opererer ved at anvende håb som primusmotor, hvorigennem der formuleres målbare 
mål, hvilke skal evalueres (Thedvall 2015:42). 
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derfor også en række forudindstillede sindstilstande (som fx ´smilende´, ´mimikfattig´, ´positiv´, 

´ængstelig´.), som personalet kan vælge ud fra til at beskrive, hvordan patienterne har det. Personalet 

på afsnit 00 er da også enige om, at SP sikkert fungerer fint i somatikken, som det er udviklet til, hvor 

ting skal vejes og måles, men det fungerer bare ikke i psykiatrien. Det er et system, hvor man ligesom 

skal ´hakke af´, ”Men hvad hvis det ikke passer ind i systemet, det patienten føler?” (Feltdagbog). 

Eftersom SP er et forholdsvist nyt system, medførte det generelt en følelse af usikkerhed på afsnittet, 

hvor personalet følte at der var meget information, der afhang af kommunikation, og tilfældigheder 

deri. For hvad sker der, når personalet ikke skriver tingene ind det samme sted, og det derfor glipper 

for den næste kontaktperson, at læse en vigtig information – da afhænger det netop af, hvordan 

informationen konstant skal huskes at videregivet mundtligt, hvilket ikke altid er realistisk. Derfor 

har SP medført en del utryghed i det daglige på afsnit 00.  

 

Sundhedsplatformen har ikke en direkte korrelation til denne opgaves argumentation, udover at det 

er en måde at kvantificere patienter, men det fortjener stadig en plads, da det er et af de 

optimeringsaspekter, der skal være med til at lette dagligdagen for personalet. Det er samtidig også 

et IT-system der er udsat for konstant kritik14, men eftersom jeg ikke er IT-ekspert, vil jeg nødig 

indskrive mig i denne debat. Jeg kan dog konkludere, at SP har medført en del utryghed på afsnit 00, 

noget misinformation, og ikke mindst en del frustration og magtesløshed blandt personalet. Derfor 

var SP også et dagligt samtaleemne, og noget der fyldte, blandt andet under konferencer og 

planlægningsmøder, som et irritationsmoment for samtlige involverede. Implementeringen af SP 

udfordrede, da personalets selvforståelse, idet de nu skulle bruge længere tid på at opdatere journaler. 

Derfor kan SP også betragtes som et af de effektiviseringsskridt15, der ender med at kræve mere af 

personalet. Ligesom Safewards der gør, at personalet skal indberette og monitorere patienter, sig selv 

og deres arbejde på mere omstændig vis (Järvinen & Mik-Meyer 2012:15). 

 

 

                                                
14 Den seneste kritik går på, at Sundhedsplatformen har været skyld i en omfattende fejlmedicinering blandt patienter, 
nyhedsmediet DR.DK har da også en hel side dedikeret til udviklingen i og omkring Sundhedsplatformen: 
https://www.dr.dk/nyheder/tema/sundhedsplatformen  
15 Jeg har i mit netværk hørt tale om endnu en facet af Sundhedsplatformen, hvor patienter skal have medindflydelse på 
deres journaler, og derfor på lige fod med personalet, udfylde deres journal. Hvis dette ender med at blive virkelighed, 
kan man sige at patientinddragelsen er blevet til mere end en social teknologi.  
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Kapitel 6 

En introduktion til afsnit 00 
 

Klokken er 8.20, og jeg har sat mig ud i fællesstuen. Fællesstuen er ikke en egentlig aflukket stue, 

mere et slags åbent område med bløde stole, sækkepuder og lave borde, som er afgrænset af lave 

reoler, der er fyldte med brætspil. Jeg sidder med ansigtet rettet mod vinduespartiet ud mod gården 

og kigger rundt. Der er meget stille. Som den tyngende dis inden duggen letter. Vinduespartiet er 

stort. Det går fra gulv til loft, og omkranser hele udearealet, der ligger i midten af afsnittet. Hele vejen 

rundt om udearealet ligger sengestuerne, bortset fra den side hvor fællesstuen ligger. På den side er 

spiseområdet placeret i forlængelse af fællesstuen, og vagtstuen, der har en glasfront ud mod både 

spiseområde og fællesstue, er således trukket længere tilbage end de to områder. Jeg kigger ud mod 

gården der er belagt med fliser, og med enkelte planter der prøver at overleve vinteren. Mit blik fanger 

et par patienter, der står i hjørnet og ryger. På den anden side af gården kan jeg se en aflukket tv-stue, 

et skyllerum og et toilet. Kontorerne ligger spredt, men placeret i den del af afsnittet der rummer 

fællesområdet. Der er kommet et par patienter, der har sat sig i fællesområdet. Flere kommer til, og 

da klokken runder 8.30 har det meste af dagens plejepersonale også sat sig. Der er morgenmøde. Det 

er der hver morgen. Der informeres om, hvem der er på arbejde på tværs af alle faggrupper, og hvilke 

der har ’dagvagten’, ’aftenvagten’ og ’nattevagten’. Hvilke af patienterne, der har hvem som dagens 

kontaktperson gennemgås også. Som regel er der 1-2 aktiviteter på afsnittet hver dag. I dag er der 

psykoedukation og kreativt værksted. Hver morgen uddeles også opgaver, som patienterne forventes 

at melde sig på. Det er opgaver som at tørre borde af, dække bord, vande planter, lave kaffe og the 

eller tømme askebægre. Hver morgen præsenteres ’dagens tema’ som gentager sig ugentligt.  Selvom 

alle 16 stuer er optaget, deltager kun 5 patienter til morgenmødet. De virker trætte, og morgenmødet 

afsluttes.  

 

Ovennævnte beskriver min ankomst til afsnit 00. Afsnittet er et åbent psykiatrisk sengeafsnit med 

fokus på udredning, diagnostisk afklaring og behandling af psykiatriske problemstillinger hos yngre 

voksne, 18-40 år. Det vil ofte være personer, som ikke tidligere – eller blot få gange – har været 

indlagt i psykiatrisk regi16. Behandlingsteamet består af læger, sygeplejersker, afsnitsssygeplejerske, 

social- og sundhedsassistenter, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Sygeplejersker og social- 

                                                
16 I dette kapitel betyder kursiv at det er tekst eller ord taget fra velkomstbrevet, der af anonymiserings årsager ikke kan 
vedhæftes som bilag i specialet.  
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og sundhedsassistenter der er kontaktpersoner, og har dermed den tætteste kontakt til patienterne, og 

agerer oftest bindeled mellem læge og patient. Sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter 

omtales i daglig tale som plejepersonale, hvilket understreger ovennævnte funktion. Herudover er der 

ugentligt besøg af hospitalspræsten, som patienterne kan snakke med, og ikke nødvendigvis om 

religion. Hvor mange der benyttede sig af denne mulighed, står ikke klart for mig, da det ikke havde 

relevans for mit speciale. Udover morgenmødet er der dagligt aftenmøde, der også fungerer som en 

slags tovholder og opsamlingspunkt for afsnittet. Ved aftenmødet er der to plejepersonaler til stede, 

da både aften- og nattevagten er normeret til to plejepersonale, og dagvagten til 417. Plejepersonalet 

kører i rotation af 8-timers vagter, og i forbindelse med vagtskifte afholdes rapport – det vil sige 3 

gange i døgnet. Under rapport opdaterer plejepersonalet hinanden om patienterne – om der er noget 

de skal have in mente i løbet af deres forestående vagt.  

 

Jeg har været på afsnit 00 i 2 uger da der ankommer en ny patient. Der er en helt særlig, eller for at 

bruge et ord, der ofte anvendes om patienter, ”ejendommelig” stemning når der kommer en ny patient. 

Det handler ikke så meget om checklister – men om at få patienten til at føle sig tryg. Der skal ikke 

bombarderes med informationer, men skabes en tryghed, så der er grobund for en alliance. Patienten 

har fået udleveret en mappe der hedder ’min behandlingsmappe’ i akutmodtagelsen, hvori der er 

forskellige skemaer som problem/målliste, den kognitive diamant, aktivitetsskema, beskrivelse af den 

kognitive adfærdsterapi, som afsnittet har sit udgangspunkt i. I mappen findes også en husorden, 

ugeskema og et velkomstbrev. De forskellige skemaer introduceres ikke i dybden ved første møde, 

tværtimod er det noget de faste kontaktpersoner står for at indføre i løbet af behandlingsforløbet. 

Stemningen er svær at beskrive, netop fordi det er et prekært møde når en patient bliver gjort til 

patient for alvor. Oftest er patienterne henvist fra akutafsnittet hvor de er visiteret til afsnit 00, hvorfor 

patienten allerede er indført i hospitalsregi, men den prekære stemning foranlediges netop af denne 

endelige indlæggelse, hvor både patienten og eventuelle pårørende forstår, at der er noget galt, som 

skal behandles på et psykiatrisk afsnit. Det er en slags sorgbetynget øjenåbner. En vis lettelse blandet 

                                                
17 Da jeg skriver til afsnitssygeplejersken, for at få bekræftet antallet af personale, får jeg dette svar: ”I en dagvagt er der 
4 personaler i plejegruppen, en afsnitssygeplejerske og en klinisk sygeplejespecialist. 
Fysioterapeut 
Socialrådgiver 
Psykolog 
Læge 1-2 
Sekretær 
Herudover er der løbende sygeplejerskestuderende, Social og Sundhedsassistent elever samt i perioder fysioterapeut 
studerende.” 
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med afmagt. Et prekært møde der spiller en vigtig rolle i, hvordan resten af behandlingsforløbet 

udfolder sig.   

 

I husordenen og velkomstbladet understreges hvordan samarbejde er essentielt for en vellykket 

behandling, og det forventes at patienterne følger afsnittets struktur – det vil sige, aktiviteterne og 

den daglige rutine. Ingenting er således overladt til tilfældighederne, og alt indgår i behandlingen. 

Sågar er morgenmøderne og fællesstuen i sin enhed udgangspunkt for en konstant vurdering af 

patienternes tilstand, eller har et terapeutisk formål. Aktiviteterne dækker over kognitive grupper, 

psykoedukation, fysisk aktivitet, åbent værksted, afspænding, morgenstræk og kulturgruppe. Det 

understreges i velkomstbladet, hvordan patientens aktive deltagelse forventes på tværs af de 

forskellige aktiviteter, og at denne har et medansvar for en vellykket behandling. Et af afsnittets 

hovedmål er at patienterne er hjemme i weekenden, hvorfor der arbejdes målrettet henimod dette, da 

fokus er at arbejde videre med problemstillinger patienten har i sit vante miljø. Strukturen på afsnittet 

er derfor også mere fri i weekenden. Til dels fordi der er færre patienter end til hverdag, men også 

fordi afsnittets struktur afspejler det omgivendes samfund. Der er desuagtet stadig morgenmøde og 

aftenmøde, dog er morgenmødet rykket en time frem, til 9.30.  

 

Eftersom det er en forholdsvis ung patientgruppe, kombineret med afsnittets hovedfunktion, afspejler 

indlæggelsesperioden dette, hvorfor perioden gennemsnitlig er omkring 2-4 måneder, men kan vare 

fra 1 til 7 måneder. Idet der er en socialrådgiver tilknyttet afsnittet, tages der hånd om de økonomiske 

og boligsociale problemstillinger patienterne kan have. Det vil sige, at ingen patienter udskrives uden 

at have bolig, økonomi og for så vidt, videre behandling på plads. Den videre henvisning til 

behandling (fx distriktspsykiatrien eller OPUS) eller pakkeforløb står lægerne for. Det vil sige, ingen 

udskrives til ingenting.  

 

Alle hverdage er der enten ’konference’ eller ’planlægningsmøde’ hvor personalet gennemgår 

patienterne. Konferencen afholdes mandag og onsdag og varer en time, og planlægningsmøde finder 

sted de resterende dage og varer en halv time. Plejepersonalet gennemgår hver især de patienter de er 

dagens kontakter for, hvilket de har besluttet tidligere på dagen, til rapport. I udgangspunktet forsøger 

de at være dagens kontakt for de patienter, de er fast kontaktperson for. Hvert plejepersonale er fast 

kontakt for 3 patienter, det vil sige, at hver patient har 2-4 faste kontaktpersoner. Under 
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gennemgangen af patienterne diskuterer plejepersonalet, lægerne, psykologen og nogle gange 

socialrådgiveren, patienternes forløb, medicin og videre behandling.  

 

Kognitiv adfærdsterapi 
Som nævnt, får patienterne forskellige skemaer og papirer i deres behandlingsmappe, hvor 

fællesnævneren er den kognitive adfærdsterapi. Den kognitive adfærdsterapi er med til at gøre 

terapistrukturen til en flad struktur, hvorfor terapien udøves af al personalet på afsnittet, og er nærmest 

en slags allemandseje. Der er så klart ansat en psykolog som har samtaler med patienterne, men 

essensen af den kognitive adfærdsterapi er netop, at terapien eller samtalen, eksisterer i alle 

relationerne. Derfor finder terapien sted under morgenmødet, i de forskellige grupper og i de 

uendelige kortvarige samtaler der foregår hist og her. Plejepersonalet hjælper dog patienterne med at 

udfylde aktivitetsskemaerne, problem/målliste og skemaet med alternative tanker. Den kognitive 

adfærdsterapi beskrives således: ”Kognitiv adfærdsterapi er en terapeutisk retning, der lærer dig at 

udpege dine problemer og tilbyder dig konkrete teknikker til at arbejde med disse.” Og videre ”I 

kognitiv adfærdsterapi arbejder du med dine tanker og adfærd, og du kan dermed komme tættere på 

dine personlige mål”, hvorfor man ”som patient deltager du altså aktivt i din egen behandling. På 

denne måde sikrer du dig størst mulig læring under indlæggelsen.”  

 

Derfor er den kognitive behandling ikke en afgrænset form for behandling, men har snarere sneget 

sig ind i den mellemmenneskelige hverdagstrummerum, hvorfor den kan virke som usynlig for det 

blotte øje. Personalet holder sig for øje, om patienterne socialiserer, og hvordan. Den yderste 

konsekvens af den kognitive adfærdsterapi, kan være, når patienterne begynder at være behandlere 

for hinanden, hvilket frarådes af personalet, idet alle patienter skal have lov til at trække sig, og 

fokusere på sit eget. Man kan være sin egen medbehandler, men ikke en andens. Indenfor det 

kognitive spektrum hører psykoedukationen også hjemme, som er en gruppe der afholdes hver uge, 

hvor patienterne lærer om forskellige aspekter af deres sygdom, fx medicin, søvn. Men det kan også 

være overlægen der afholder undervisning i symptomer, hvor han viser film med tidligere patienter, 

der forklarer deres oplevelse af sygdommene.  

 

Den kognitive adfærdsterapi er, udover at eksistere i det mellemmenneskelige hverdagsliv, også 

cementeret i nogle konkrete værktøjer. Nemlig den kognitive diamant: 
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   TANKER 

 

ADFÆRD      FØLELSER 

    

KROP 

 

Disse 4 elementer har alle en pil mellem sig, hvorfor de påvirker hinanden indbyrdes, både positivt 

og negativt. Det er derfor en model, hvor der tages udgangspunkt i en situation, hvorefter de 

forskellige elementers reaktion gennemgås. Denne model bruges, både i de forskellige grupper og af 

plejepersonalet i deres daglige samtaler med patienterne. SMART-modellen anvendes ligeledes i det 

daglige og i grupperne, selvom de ikke har en direkte forbindelse til den kognitive adfærdsterapi, 

udfylder den, som vi skal se, et andet mål og anvendes derfor i det regi på trods.  

 

Lægen og psykologen 
Selvom den kognitive adfærdsterapi er den hovedsagelige komponent på afsnittet, har overlægen og 

psykologen andre klart definerede roller. De afholder nemlig udredningssamtaler. Et værktøj der 

anvendes i disse udredningssamtaler, er de såkaldte BDI II (Beck Depression Inventory) 

 og PQ (Prodromal Questionnarie) screeningskemaer, som patienterne selv udfylder. Det er skemaer 

hvor patienterne noterer deres forhold til en given tilstand. PQ består af 92 udsagn af denne slags: 

 

”Jeg er en sær, usædvanlig person”            JA NEJ 

Eller  

”Jeg forveksler ofte skygger med mennesker, eller lyde med stemmer”    JA  NEJ 

 

Eller i BDI II hvor 21 udsagn indtager denne form: 

Tristhed 

0. Jeg føler mig ikke trist. 

1. Jeg føler mig trist meget af tiden. 

2. Jeg er trist hele dagen. 

3. Jeg er så trist eller ulykkelig, at jeg ikke kan holde det ud. 

Her skal patienten sætte en ring om det udsagn der passer bedst til dennes tilstand de seneste 2 uger, 

og til slut lægges scoren sammen, hvilket giver en ide om hvor deprimeret patienten er.  PQ-skemaet 
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har til mål at rette fokus mod de mere psykotiske oplevelser, som patienten kan have. Men skemaerne 

udfylder også en anden rolle, hvilket jeg beskriver i det første analysekapitel.  

 

Under den første lægesamtale vil patienten ofte blive ordineret behovsmedicin, som i daglig tale 

omtales som PN (en forkortelse af det latinske ord ”pro necissate” der betyder ”efter behov”), som 

skal tage toppen af symptomerne for patienterne. Når patienten er faldet mere til, og de forskellige 

skemaer er udfyldt, påbegyndes oftest den egentlige medicinske behandling i samarbejde med 

patienten, hvor medicineringen justeres og tilpasses undervejs i forløbet. Udover overlægen er der 

også tilknyttet en 1. reservelæge og en reservelæge, som varetager samtaler om medicin, samtaler 

hvor screeningsskemaerne gennemgås og de akutte samtaler, men det er overlægens opgave at holde 

den røde behandlingstråd for øje, og dermed den medicinske behandling.  

 

På afsnittet figurerer en bestandig strøm af tematikker/forhold som ansvar, samarbejde og viden, 

hvilket ikke kun er pålagt patienterne. Personalet har én gang ugentligt supervision, som en ekstern 

psykolog afholder. Her kan personalet tage en patient ’op’ – det vil sige, drøfte dilemmaer omkring, 

hvad den fremadrettede behandling skal bestå af, hvis personalet er kørt fast. Herudover afholdes der 

løbende undervisning om fx forskelle mellem diagnoser der ellers kan være svære at adskille, eller 

videoer med tidligere patienter, der deler deres oplevelse af behandlingen. Samtidig er der også 

patientundervisning med interviews af tidligere patienter, der fortæller om deres symptomer og 

sygdomsoplevelser. Dette til gavn for nuværende patienter der har svært ved at sætte ord på, eller 

navigere i deres sygdomsfelt. Samtidig udfylder det en del af det identitetsarbejde, der foregår 

sideløbende og til dels er integreret i personalets behandlingsarbejde.  
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Kapitel 7 

To sideløbende paradigmer 
 

Fascinationen af det banale er ikke noget nyt, og antropologien har, såvel som andre videnskaber, 

længe været draget af psykiske sygdomme18. Psyken har længe været til stede på det antropologiske 

tagselvbord, hvor fascinationen har sit afsæt netop i det modsætningsfyldte, hvor et psykoterapeutisk 

og et biomedicinsk paradigme danner et fællesskab, der dækker over søgen efter viden om 

sygdomme, der sjældent fremtræder på et scanningsbillede. Således hersker der stadig en 

subliminalhed om, hvad psykiske sygdomme er, om end det er ved at være veletableret at en blanding 

af biologi og kultur som årsagsforklaring (URL 5; Simonsen & Møhl 2010:99).  

 

I en forlængelse af søgen efter årsagsforklaringer og diskussion herom, opstår det arbitrære i 

psykiatrisk behandling. En slags vekselvirkning mellem det personlige og det biologiske afspejles i 

udviklingen af psykiatrisk behandling, og nu, er to paradigmer mødt. Det er specielt at behandle 

sygdomme der oftest kommer til udtryk i følelseslivet, og dermed nemt gøres til et personligt ærinde. 

Der kræves altså mere end et scanningsbillede, eller en genealogisk sygdomsoversigt, for at forstå og 

dermed behandle psykiske sygdomme, hvorfor det kan argumenteres, at det afstedkommer et 

modsætningsfyldt behandlingsfelt, hvor der eksisterer et iboende forhandlingselement, hvorfor 

fascinationen ingen ende vil tage. 

 

På afsnit 00 er behandlingen delt op i to retninger, der søger at samarbejde. Det medicinske og det 

kognitive paradigme, samtidig som der er en forståelse af, at psykisk sygdom både er en social 

kategori og en personlig oplevelse (Estroff et al. 1991), hvorfor sygdommen skal tilgås ud fra 

patientens oplevelser og forståelse – altså et fænomenologisk tankesæt. Hvad der engang var et 

selvlysende modsætningsforhold mellem den kognitive og den biomedicinske tilgang, hvor den 

førstnævnte implicit medgiver et moralsk ansvar hos patienten, og hvor den senere fratager patienten 

ansvaret og tilskriver sygdommen kroppen (Luhrmann 2000:6), er efterhånden knapt så indlysende. 

De to paradigmer har mødtes og forsøgt at danne et fælles behandlingsparadigme, hvilket bibringer 

andre oppositioner. 

 

                                                
18 I flæng kan nævnes Erving Goffmans klassiker ´Asylums´ (1961). Se afsnittet om tidligere forskning for en uddybet 
gennemgang af antropologiske referencer indenfor psykiatrien.  
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En liminal position 
Som nævnt er afsnittets primære fokus at udrede patienterne, hvor selve udredningsprocessen kan 

forstås som en liminal position, som er en sårbar position at være i. Hvis vi tager udgangspunkt i 

behandling som et system i Mary Douglas´ ånd, hvor der altid vil eksistere en orden sideløbende med 

en uorden. For at forstå hvad der ikke passer ind i et givent system, altså uorden, er man nødt til at 

forstå orden. Ud fra den præmis, kan man anskue udredningsprocessen, og dermed en fase i 

behandlingen, som et ordenselement i det skabende system. Derfor indtræder patienten i en liminal 

position (Turner 1969), hvor denne potentielt besidder både det ordenskabende element og potentialet 

til uorden. Ønsket om en endelig klassificering af patienten, som patient med en diagnose, ønskes 

derfor også, for at bibeholde ordenen i behandlingssystemet (Douglas 1966).  

 

I snor med argumentationen i dette speciale om, at psykiatrisk behandling kan forstås som patienten, 

som modtager af moralsk arbejde, kan ønsket om diagnosticering også forstås ud fra dette aspekt. 

Den liminale position medfører da, at patienten anvender sin position som en vekslen mellem den 

foregående som ´bare´ syg og uklassificerbare i diagnostisk kontekst, og den kommende, 

diagnosticeret. Altså skal patienten være i stand til at forstå begge positioner, for at skabe sin endelige 

position som en patient der skal udsluses og dermed besidder sygdomsindsigt. En sygdomsindsigt, 

hvis byggesten klargøres i de spæde spadestik, udredningssamtalerne er. Derfor er 

udredningssamtalerne også et slags indvielsesritual i skridtet på vejen til sygdomsindsigt. En 

sygdomsindsigt der vil vise sig som værende et afgørende element i et vellykket behandlingsforløb.   

 

Under en morgenkonference (hvor patienternes tilstand og fremskridt debatteres) diskuteres en 

patients, Martins, manglende fremskridt, hvilket personalet øjensynligt virker frustrerede over: 

 

”Martin skal have en pårørendesamtale i dag. Han er meget bange for at få et voldsomt 

vredesudbrud. Han har ingen sygdomsindsigt, og spørgsmålet er, om han skal udskrives. 

Han vil ikke tage medicin, og det skal han, hvis han vil blive.” (Feltdagbog) 

 

Martin befinder sig i en konfliktfyldt situation set fra personalets vinkel. Han er i en liminal position, 

hvor han besidder potentialet til at blive enten patient, eller forblive i hans nuværende situation. Efter 

personalets mening har han ingen sygdomsindsigt, hvilket kan ende med at spænde ben for hans 

fortsatte behandling og udredningsproces, og han er derfor heller ikke i stand til at modtage moralsk 

arbejde, altså eksisterer der ingen håb i omtalen om ham. Martin kan i Douglas´ terminologi anskues 
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som ´matter out of place´, eller som et menneske der eksisterer i en marginal tilstand, og dermed er 

udenfor afsnittets mønster. At Martin anskues som til gene for personalet, kan også forstås ud fra 

præmissen om, at selve forklaringssystemet, hvor sygdomsindsigt og dermed patientinddragelse er 

bærende elementer, selv har skabt problemet. Altså kan Martins manglende vilje til at indgå i 

behandlingen, forstås som et problem, systemet selv besidder potentialet til at løse. Diagnosticerings, 

eller udredningsprocessen, kan betragtes som et ritual, der sørger for en klassificering, og dermed en 

sikkerhedsetablering i systemet. Da Martin ikke vil lade sig separere fra sin gamle kategori som rask, 

kan tolkes ud fra hans manglende sygdomsindsigt, og han indtræder ikke umiddelbart i sin nye status 

som patient (Douglas 1966 (2002):118-121,140). Et andet scenarie ses med patienten Jesper, der 

modsat Martin, har sygdomsindsigt, og er indtrådt i det rituelle udredningsarbejde: 

 

”Gitte tager over, og starter med at fortælle om Jesper der har depressionslignende 

symptomer og er i gang med et udredningsforløb. Han er positiv overfor medicin, og 

strukturen er god.” (Feltdagbog) 

 

Ovenstående citat er et uddrag fra en morgenkonference. Her står det tydeligt, at Jesper anerkender 

sin situation, og dermed er sygdomsindsigten begyndende. Han er altså indtrådt i den nye sociale 

kategori, som psykisk syg og patient, og denne kategorisering muliggør et fremadrettet psykiatrisk 

arbejde. 

 

Indvielse i forklaringssystemet 
Et andet essentielt skridt på vejen i udredningsprocessen er PQ og BDI-skemaerne, patienterne 

udfylder. Ved den første lægesamtale jeg deltager i, gennemgås PQ skemaet med en ny patient. 

Lægen, Nor, forklarer mig, at de fleste af udsagnene kan alle svare ja til, men det de kigger på, er når 

oplevelsen, eller sværhedsgraden af udsagnet er anormal19. Under lægesamtalen forklares patienten 

formålet med skemaet og hvad det er lægen kigger efter – nemlig psykotiske oplevelser. Nor 

gennemgår alle udsagnene og patientens svar, hvorefter patienten skal uddybe svaret yderligere. Nor 

emmer således af tålmodighed og forklarer tingene grundigt – hvorfor der spørges som der spørges, 

og hvad tanken bag er. Ligeledes bedes patienten ofte forklare udsagnet yderligere, så Nor er sikker 

                                                
19 Jeg vil ikke gå ind i en diskussion om normalitetsbegrebet, da jeg finder det overflødigt i denne sammenhæng at 
diskutere det binære par normal-unormal, og som Rose (2019) ser jeg det også unødvendigt at træde i en udvandet 
diskussion om, hvorvidt psykiatrien ved dens blotte eksistens definerer grænserne for normalitet, og hvad sådan en 
normalitet indebærer (Rose 2019:8-9). For en kort udredning af normalitetsbegrebet i Danmark, se Møllerhøj 
(2008):55-57, i Psykens historier i Danmark.  
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på at forstå det korrekt, idet patienten har svært ved at forklare sig, og sidder og roterer rundt på 

stolen. Igen, kan samtalen forstås som en oplæring i sygdomsleksikonet og den sociale kategori som 

patienten nu er ved at indtræde i, hvor denne sociale kategori giver tilladelse til at være syg (Jutel 

2009:278). 

 

”Det er som om, ordene snubler over tungen på mig” 
Lægerne og afsnittets psykolog varetager afsnittets primære mål, nemlig at udrede patienterne. Et af 

de første skridt på vejen til en udredning, er at forstå hvor patienten kommer fra, og livet op til 

indlæggelsen - altså den personlige oplevelse. Under en sådan lægesamtale spørges patienten ud fra 

et nærmest kronologisk fænomenologisk tankesæt, hvor alt fra skoletid, forældrerelationer, 

koncentration etc. gennemgås:  

 

”Mads spørger ind til de skemaer Simon har udfyldt, og Ane henter dem. Mads forklarer 

Simon at han starter med at spørge ind til opvækst, da det er rart at vide noget om den 

man snakker med. Mads spørger i et meget neutralt, afdæmpet toneleje. Spørger ind til 

skole – faglighed – det sociale. Simon svarer kort, men ikke afvisende. Han sidder helt 

roligt med foldede hænder – nulrer lidt med fingrene. Mads spørger undrende, nogle 

gange med et smil, og holder ligesom sin stemme flydende når han taler. Sådan en slags 

brummen, eller resonans… Ja… Nej… Uhmm… Giver eksempler. […] Mads kigger på 

de noter han har taget samtalen igennem – holder pause, og spørger så: ”Hvordan er du 

som person, vil du sige?” Simon svarer at han tit gør så meget for andre, at det går ud 

over ham selv. Han er stille. Sjældent vred. Mads spørger ind til, om han er trist i de 

dårlige perioder, og Simon svarer: ”Ja. Bare skriv det.”. (Feltdagbog) 

 

Ovenstående er et udsnit af mine feltnoter fra en lægesamtale mellem en patient og en læge. Ane der 

nævnes i starten, er Simons kontaktperson, og er derfor til stede under hele samtalen. Samtalen 

igennem spørger Mads kronologisk og involverer patienten, Simon, i at dele hans tanker, så Mads 

kan forstå hvorfra han kommer, og derved er Mads et skridt nærmere en udredning.  Samtidig er det 

en vekslen mellem en forhandling af symptomerne og en inddragelse i Simons egen forståelse af 

sygdommen, altså en belysning af Simons egen personlige oplevelse, der har slutresultat i en 

diagnose, og dermed en social kategori. Den fænomenologiske tilgang, viser sig i den måde 

spørgsmålene er struktureret, og ved hele tiden at rette fokus mod patientens egne oplevelser og 

forklaringer af sit liv. Den sidste sætning i citatet, hvor Simon ytrer sin ligegyldighed overfor, hvad 
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det er Mads noterer om hans tilstand, viser også hvordan den konstante inddragelse kan komme til 

kort, når patienten ikke kan italesætte egen situation, samtidig som inddragelsen netop også er en 

indvielse i symptomer og forståelsen for sygdommen - og dermed den sociale kategori.  

 

Sproget der anvendes, både i screeningsskemaerne og under samtalen, har således til formål at indvie 

patienterne i et, for dem, ukendt forklaringssystem. At Simon er ude af stand til at italesætte sine 

symptomer er ikke ualmindeligt i startfasen af en indlæggelse, da patienten ofte ikke er bevidstgjort 

om sine symptomer, samtidig med at ordforrådet og talen kan være påvirket af sygdommen. Det ses 

i udtalelser som ”det er som om ordene snubler over tungen på mig”, hvor man normalt ville sige; 

”jeg snubler over ordene” – og dermed påtage sig handlingen, frem for at gøre ordene til en autonom 

enhed, der selv kan snuble. Altså er patienten ofte forhindret i at italesætte symptomer, hvorfor 

screeningskemaerne også kan forstås som givende patienterne et nyt ordforråd, eller et sprog, der er 

stærkt forbundet til sygdomsforståelsen og selvsamme forklaringssystem.  

 

I forlængelse af forrige afsnit om Martin, der har svært ved at indtræde i den nye kategori som patient, 

og derfor ikke tilegner sig den tilstrækkelige sygdomsindsigt, kan det også forstås ud fra præmissen 

om, en manglende indtræden i forklaringssystemet, der netop også har til hensigt at muliggøre et 

moralsk arbejde. Derfor kan disse skemaer, patienterne mødes med i starten af deres 

udredningsforløb, tolkes som en slags dobbeltkonfekt. Der sker en slags magtforskydning mellem 

patient og personale, da patienten ligeså langsomt lærer et ordforråd at kende, hvorved denne kan 

navigere i det psykiatriske arbejde. Samtidig fungerer skemaerne som et slags rituelt 

indvielsesmønster.  

 

De to paradigmer 
På afsnit 00 forsøger det biomedicinske og det kognitive paradigme at eksistere i samhørighed, hvor 

de søger en fælles forklaringsmodel. Et eksempel på sammensmeltningen mellem de to paradigmer, 

er inddragelse af patienter i udvælgelse af medicin, som sker til en lægesamtale. Jeg er med til en 

samtale mellem Mads og Anja, hvor kontaktpersonen Gitte også er til stede. Her gennemgås PQ og 

BDI-skemaerne. Mads fortæller Anja, hvad formålet med skemaerne og samtalen er, hvilket også kan 

forstås som en åbenhed om den sociale kategori Anja indtræder i, og dermed indvielse i 

forklaringssystemet. Hvad der er slående samtalen igennem, og generelt gør sig gældende på afsnit 

00, er åbenheden i personalets forståelse og syn på patienternes symptomer, hvilket også hænder i 

denne lægesamtale, hvor Mads ikke går rundt om den varme grød, i talen om Anjas symptomer og 
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problematikker. Det gør at Anja langsomt oplæres i en slags symptom-terminologi, der igen 

understøtter inddragelsen og sygdomsforståelsen.  

 

Undervejs i samtalen, bryder Gitte ind, og siger at hun har sat en ring omkring nogle problematikker 

de har snakket om, så det skal hun nok sørge for at der arbejdes med – i relationen mellem 

kontaktperson og Anja. Til slut i samtalen spørger Mads, om Anja har lyst til medicinsk behandling, 

hvorefter han fremlægger de mulige præparater. Anja virker meget overvældet af alle de muligheder, 

og kan ikke rigtigt tage stilling til, hvilket præparat hun skal vælge, og forsøger derfor at forskyde 

ansvaret tilbage over på Mads, der nu begynder at forklare forskellige bivirkninger og virkning. Det 

snakker de længe om, og til sidst vælger Anja et præparat, som hun er villig til at prøve af. Gitte siger, 

at måske skal de også vælge et andet PN-præparat, som ikke gør Anja så træt. Måske Oxapax, så 

Anja stadig kan være deltagende i grupperne. Anja forlader rummet, og Gitte og Mads og jeg bliver 

siddende. De samler op. Gitte siger, at hun også allerede har fået ideer til behandling – skemaer, 

eksponering etc. og Mads fortæller mig, at BDI-skemaer er gode til at måle hvor forpinte folk er – at 

de oprindeligt er lavet til depressive, men det oftest er folk indenfor skizofrenispektrum der scorer 

højest. “Det er en ret god indikator”.  

 

Der er flere interessante ting at tage fat i, i ovenstående beretning. Det første er inddragelsen af 

patienten i medicin, hvor det bliver ret tydeligt, at patienten faktisk helst ikke vil påtage sig ansvaret, 

og gerne vil overdrage ansvaret til en professionel. Det er en ansvarsforskydning, der på en eller 

anden måde også giver en omstrukturering af rollerne, hvor patienten skal lære at aflæse og afkode 

den nye rolle – som ekspert over egen sygdom, og dermed behandling (Ringer 2013). Et andet 

interessant aspekt er, hvordan lægen omtaler medicin som medicinsk behandling, og plejepersonen 

omtaler det kognitive som behandling. Det er altså to strømninger der forenes i den lægesamtale, hvor 

de skal forhandle, hvordan en fælles behandling skal se ud fremadrettet. En behandling, hvor de 

samme symptomer og sygdom tilgås, og behandles ud fra to paradigmer, samtidig som de æder sig 

ind i hinanden, og dermed oplærer patienten i at forstå egen sygdom. 

 

”Ikke fordi medicinsk behandling er alt” 
En af de første ting jeg studsede over under mit feltarbejde, var patienternes ordforråd, som bar præg 

af et halv-medicinsk sprog. Det vil sige, at de som oftest sagde PN, i stedet for at efterspørge en 

beroligende pille. Det tog mig da også lang tid at finde ud af, hvad PN egentlig dækkede over, hvilket 

viste sig at være behovsmedicin. Det var en term der blev taget for givet af både patienter og 
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personale, som når spurgt ind til dette, ikke lige havde tænkt over det. Den medicinske terminologi 

tillæres da af patienterne under lægesamtalerne, hvor de indvies i forskellige præparater, samtidig 

med hvilke symptomer de afdækker og bivirkninger de medfører. Et andet tydeligt tegn på 

ansvarsforskydning, sker ved udlevering af behovsmedicin, hvor patienterne oftest forventes selv at 

kunne huske, hvad det er de får.  

 

Ved gennemgangen af screeningsskemaerne, BDI og PQ, indvies patienterne som nævnt i et 

psykiatrisk sprog. Under selve udfyldelsen sker en oplysning om sygdomsoplevelse og dermed 

plantes et frø i patienterne om eventuelle symptomer. De medicinske termer anvendes da først ved 

gennemgangen, hvor det medicinske sprog er tydeligt, og symptombilledet klargøres:  

 

”Mads starter med at sige: Birthe siger, vi skal finde noget medicin til dig. Men det ville 

også være godt at finde ud af, hvad du fejler først. Ikke fordi medicinsk behandling er alt. 

Det går ikke når du bliver rigtig dårlig, så det ville være fint at finde noget medicin der 

forhindrer det” (Feltdagbog) 

 

I ovennævnte citat forklarer en kontaktperson og en læge, en patient, hvorfor det er godt at få lidt 

medicin til at starte med. Det giver også et billede af, at patienterne skal lære at identificere 

symptomer, der i starten søges dæmpet med behovsmedicin, og senere søges afhjulpet ved kognitiv 

behandling. Den slags identificeringsproces, bliver dermed også en del af udredningsprocessen, hvor 

patienterne langsomt lærer at identificere, italesætte, og dermed skabe sygdomsindsigt. 

Identificeringsprocessen sker også ved løbende psykoedukation, hvor forskellige emner tages op i 

patientplenum. Det kan være psykoedukation om medicin, søvn eller krop og psyke. Således er der 

altså flere elementer, der er med til at skabe en helhedsforståelse for patienten, hvor inddragelse i 

medicin, og den medicinske og kognitive terminologi er et centralt skridt på vejen.  

 

Larsen (2005) har argumenteret, at inddragelse af patienterne indgiver aktivering, og derfor er det et 

aktivt redskab i patienternes egen udvikling, hvilket fremmer håbet for fremtiden. Dette gøres også 

gennem undervisning i sygdommen, altså psykoedukation, hvilket forsyner patienterne med nogle 

modeller, eller et sprog, der kan forklare de følelser de oplever i forbindelse med deres sygdom 

(Larsen 2005), og det er netop dette sprog patienterne på afsnit 00 tillærer sig gennem 

screeningsskemaerne, men også i den kognitive terapi der optræder på afsnittet. Samtidig medfører 
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dette sprog, der udbygges konstant for at indgyde håb, at patienterne forstår at de må se sig selv som 

en aktiv deltager i behandlingen.  

 

”Man skal jo kæmpe for at være eksperten” 
Når det biomedicinske og det kognitive mødes i lægesamtalen, og skal forsøge at forhandle en fælles 

behandling, bliver det også tydeligt at de to paradigmer sammen har skabt et forklaringssystem der 

indbefatter medansvar og patientinddragelse, hvilket kan aflæses som en slags moraliserende agenter 

i begge paradigmer. Tidligere bestod det biomedicinske paradigme af læger med en autonom position, 

hvor behandling af psyken tog form som medicinsk behandling, idet psyken ikke kunne frakobles 

kroppen, hvorfor patienten selv var undtaget ansvar. Nu har det kognitive paradigme sneget sig ind 

(Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016) og skabt en anden slags moraliserende 

agent, idet medicin stadig anses som behandling, men nu er det op til patienten selv at være ekspert. 

Derfor, forhandles rollerne konstant (Ringer 2013). Man kan anskue det som en successionslinje fra 

lægen på en piedestal til patienten på en piedestal. Det gør også, at selve udredningen danner grundlag 

for et modsætningsfyldt felt, da patienten forventes have medindflydelse i egen behandling, samtidig 

som lægerne skal bibeholde egen position, og fra patientens side ønskes en autoritær rolle – en rolle 

der er til konstant genforhandling i kraft af sammensmeltningen mellem de to paradigmer (Jønsson 

et al. 2015: 5-6). Samtidig kan uddannelsen af patienterne til eksperter over egen sygdom, ses som 

en vedligeholdelse af selvsamme autoritetsroller, eftersom personalet bestemmer hvordan patienterne 

skal være eksperter. Et sidste eksempel på det kognitives indtog på det biomedicinske felt, er når 

patienter bruger deres strategier i forhold til stemmehøring:  

 

”Det er stemmerne der siger, jeg skal gøre skade på mig selv, siger Morten. Birthe 

spørger, hvor længe stemmerne har været der, og om det kan være de er kommet, fordi 

han har hjemme i weekenden? Morten siger, at han prøver at bruge sine strategier, når 

stemmerne kommer. Han distraherer sig selv med musik og at tænke positivt.” 

(Feltdagbog) 

 

Morten skal altså bruge sine strategier, for at behandle og leve med sin stemmehøring. Det er ret 

tydeligt i eksemplet, hvordan den kognitive behandling skal løse et sygdomssymptom, man ellers 

typisk kunne forestille sig, skulle behandles medicinsk. Strategierne Morten anvender, er altså 

personlige strategier.  
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Indvielsen i forklaringssystemet sker blandt andet ved at skubbe patienten i retning af 

sygdomsindsigt, hvilket synes at være en præmis for det samarbejde, der kræves af patienten for en 

vellykket behandling. En måde hvorpå der skabes sygdomsindsigt, er i det kognitive arbejde, hvilket 

plejepersonalet hovedsageligt står for. Det er også det kognitive arbejde, der bygger videre på en 

psykoterapeutisk tradition, der tillægger individet et moralsk ansvar, hvorfor individets sygdom kan 

mestres, da den indirekte er skabt og udelukkende forbundet til personen selv. Det er en tankegang 

der har vundet mere indtog i de senere år, blandt andet ved indbringelsen af begrebet recovery (Fx 

Skolen for Recovery der afholder kurser for patienter hvor de styrker deres recovery gennem 

fortællingen) (URL 6). Patienten har altså et øget ansvar for sin egen helbredelse, i særdeleshed i kraft 

af troen på en psykiatrisk helbredelse. Samtidig vinder fremgangsmåden mere tyngde, idet 

patientinddragelse er blevet et naturligt aspekt i den psykiatriske fold - altså tanken om effektivitet 

og ansvarsoverdragelse. 

 

SMART 
Det moralske agentur, der implicit findes i det kognitive arbejde, medfører endda en form for håb for 

helbredelsen, der nærmest er en slags positivistisk sygdomsopfattelse. En måde hvorpå håb som 

begreb opererer, er gennem termen mål. ´Mål´ er en gennemgribende term, der konstant anvendes på 

afsnittet, og dermed bliver ´mål´ til en slags moraliserende agent, forklaringssystemet har skabt. 

´Mål´et noget der konstant arbejdes med, og er derfor også genstand for den subjektivering der foregår 

på afsnittet: 

 

“Skal vi så ikke sige at et mål kan være at få nye, bedre vaner? Så kan vi i fællesskab 

finde ud af, hvilke ting der skal ændres, for at nå det mål.” (Feltdagbog) 

 

Ovenstående citat er fra en kognitiv gruppe, hvor patienter udførligt arbejder med mål, idet der 

anvendes SMART (se side 33). Her anvendes ´mål´ for at indgyde håb, og som en komponent i 

inddragelse af patienten i egen behandling, samtidig som det fordrer en moraliserende subjektivering.   

 

“Jeg tænker, at Jesper sagtens selv kan udfylde ugeskemaet i dag, og jeg skal nok være 

opmærksom, at han er realistisk i forhold til hans egne begrænsninger. Og hvor meget 

indsigt han har. ” (Feltdagbog) 
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Personalet skal også hele tiden være ´på vagt´ overfor, hvor meget realitetssans patienterne har, i 

forhold til deres mål og ugeskemaer - altså hvor meget sygdomsindsigt de har. Hvilket kan ses som 

en prøvelse i at forstå, hvor meget patienten har afkodet forklaringssystemet, og dermed tilpasset sig 

behandlingsregimet. De forskellige skemaer, personale og patienter samarbejder omkring, er også en 

måde at give patienterne et sprog på. Et sprog der senere, om end ubevidst, bliver en katalysator for 

patientens velvære.  

 

Samarbejde 
Idet en del af behandlingen består af forhandling mellem patienten og personale, er samarbejde 

derimellem nødvendig for psykiatrisk behandling, og fundamentalt for et vellykket 

behandlingsforløb. Behandlingen skaber derfor også ubevidst, som jeg ser det, et forklaringssystem, 

patienten må tilpasse sig. Samtidig er behandlingen ligeledes en normaliseringsproces, hvori 

identitetsarbejde indgår. Patienten forventes således hele tiden at forholde sig til, at opretholde rutiner, 

deltage i afsnittets aktiviteter, og udføre forskellige opgaver - af både praktisk og abstrakt karakter, 

for langsomt at kunne udsluses i den virkelige verden. På den led imiterer afsnittet verden udenfor, 

og fungerer som et minisamfund. Da en tidlig vel afklaret diagnose giver større mulighed for 

recovery, er afsnittets hovedfunktion, på baggrund af deres unge patientgruppe, udredning. Derfor er 

et af afsnittets hovedmål at lære patienterne at være hjemme i eget hjem, og dermed bliver de ligeså 

langsomt udsluset. Der arbejdes sågar i hverdagene henimod at patienterne er hjemme i weekender. 

Når patienterne tager hjem på weekend, udarbejdes der, med hjælp fra kontaktpersonen, en 

weekendplan, med forskellige mål, og en kriseplan. Det indebærer forskellige teknikker og strategier 

der skal anvendes for at nå det mål, der er sat for weekenden. Det er den kognitive behandling der er 

primusmotor i det foretagende. Derfor kan man også argumentere for, at det kræver et vist 

funktionsniveau at være indlagt, da patienten er nødsaget til, at ´ville´ behandles, og indgå i det 

samarbejde der kræves.    

 

Det kognitive og det medicinske paradigme skaber altså sammen et forklaringssystem, hvorudfra 

patienten skal lære at navigere i egen sygdom. Derfor er udredningsskemaerne også et essentielt skridt 

på vejen, for patienterne til at blive indviet i forståelsen af deres sygdomme og symptombillede.  Det, 

at det kræver et vist funktionsniveau at være indlagt, er ikke så lidt selvmodsigende i forhold til, at 

ja, patienten rent faktisk er syg. Det er en ændring der kan kobles til sammensmeltningen af de to 

paradigmer, hvor patienten i højere grad er ansvarliggjort, og der derfor sker en ansvarsforskydning. 
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Inddragelse er her et gennemgående tema, hvor patienten konstant inddrages i, og overgives ansvar - 

fx i udvælgelse af medicin.  

 

Det er en ændring der følger resten af samfundsudviklingen med modernisering, effektivitet og 

individualisering. Derfor er patienten nødsaget til at være dygtig til at forstå og aflæse det kulturelle 

forklaringssystem. Det præsenteres for patienterne gennem screeningsskemaerne, for at de inddrages 

i behandlingen. Det er en slags selvopfyldende profeti, hvor samarbejde og sygdomsindsigt prises. 

Det indgår i den daglige tale, og bliver omdrejningspunkt for behandlingen. Som en fra personalet 

sagde - “hvis du er guds barn - så helbred dig selv.” Derfor, man skal være dygtig til at være syg. En 

måde patienterne kan vise, at de har forstået forklaringssystemet på, er ved at tillægge sig et medicinsk 

sprog eller et kognitivt, når de taler om sig selv og deres sygdom/symptomer. Sproget bliver således 

et slags symbol, hvorpå personalet ved om patienten har indsigt og vil samarbejde. Dermed har 

patienten placeret sig selv i det kulturelle forklaringssystem, og forbigået sin placering i den liminale 

fase. Forklaringssystemet bliver da, et system der forklarer og dermed ansvarsforskyder sygdommen 

tilbage over på patienten, der nu selv er ekspert og derfor i sidste ende, også den ansvarsfulde overfor 

det psykiatriske forløb. Derfor er det, for at bruge Douglas´ terminologi, essentielt for patienten, at 

indtræde i den nye sociale kategori som patient, hvorved faren ved den liminale position er omgået. 

Patienten veksler da ikke længere mellem to forskellige positioner, og har derfor indrettet sig i det 

gældende behandlingssystem, hvor selvindsigten og selvbeherskelsen er kørt i stilling. 
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Kapitel 8 

At være psykiatrisk patient  
 
Jeg argumenterede i forrige kapitel, at patienterne ligeså langsomt oplæres i patientrollen b.la ved at 

udfylde forskellige screeningsskemaer. Det er også i dette første led af udredningen, at de påbegynder 

både indtræden og udtræden af den liminale fase. Yderligere argumenterede jeg, at patienterne 

konstant inddrages i behandlingen, fx i udvælgelse af medicin. Jeg hævdede også, at det er en slags 

ansvarsforskydning. Jeg forsøgte at belyse, hvordan patienter kan være til gene, når de ikke udviser 

sygdomsindsigt, og forbliver i den liminale fase. Når patienterne ikke indtræder i forklaringssystemet, 

udgør de en slags fare for selve forklaringssystemet, og de indtager ikke den forventede rolle. I dette 

kapitel vil jeg forsøge at bygge videre på den præmis, og dykke ned i, hvordan forskellige 

fejlfortolkninger fra patienternes side kan udmønte sig. Inden jeg kommer så langt, er en uddybning 

af den måske mest håndgribelige behandling på afsnittet kærkommen.  

 

Eftersom det er et afsnit med en ung patientgruppe, indgår der en vis type identitetsarbejde i selve 

behandlingen. Derfor spiller de daglige rutiner og opgaver på afsnittet en væsentlig rolle, idet det 

forsøger at klargøre patienterne til en tilbagevenden til det omgivende samfund. Men denne konstante 

påmindelse om rutiner fungerer også som en slags minimoral, hvor patienterne kan anskue afsnittet 

som et tidsbegrænset rum. Patienterne forventes da at påtage sig opgaver, så vidt de er i stand til det, 

hvilket vidner om, at det er marginaler der er overladt til tilfældighederne, og at foranstaltninger som 

morgenmøde, aftenmøde og daglige opgaver, foruden aktiviteterne på afsnittet signalerer, at 

patienterne stadigvæk skal forholde sig til det omgivende samfund, og trænes i, at kunne fungere i 

det: ”[…] på afsnittet træner de til at komme ud i det virkelige liv igen. Afsnittet er en pseudo 

virkelighed. Fredage er stenede, for patienterne har en fod i hver lejr – de er halvt inde og halvt ude.” 

(Feltdagbog) 

 

”Morgenmødet er slut og jeg bliver siddende lidt, og hører William sige ” det er egentlig 

strengt, at vi skal så tidligt op hver morgen for at gå til morgenmøde”. Viktor svarer at 

”det er rigtigt, især når der er mange der ikke kommer.” ”Det virker lidt som om, nogen 

patienter måske har mere råderum end andre i forhold til at måtte sove længe”, ”ja men 

måske får de lov til at sove længe fordi de har det for dårligt, så hvis man kan stå op, så 
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skal man” ”ja det giver jo egentlig meget god mening. Skal vi gå ud og ryge?” 

(Feltdagbog)  

 

William og Viktor udtrykker en frustration og meningsløshed over, at de skal stå tidligt op hver 

morgen for at deltage i morgenmødet, især når der er nogen der ikke deltager. Samtidig ræsonnerer 

de, at det måske er okay for dem at stå op, når de nu kan, hvilket vidner om en fællesskabsfølelse på 

afsnittet.  

 

Den der arbejder, lærer 
Jeg er med til kognitiv temagruppe, hvor gruppens deltagere vælger et emne som de snakker ud fra. 

Rationalet bag, er at det er lettere at snakke sammen ud fra et tema. Axel udleverer skemaer med 

sociale færdigheder og problematikker herom. På skemaet figurerer en række problematikker eller 

færdigheder, og ud for dem tre kolonner med ´nu´, ´midtvejs´ og ´slut´, hvor patienten noterer fra 1-

10. Tanken er, at skemaet skal evalueres løbende, således at patienten kan se om der er sket fremskridt 

eller tilbageskridt indenfor en given situation. De første 4 punkter gennemgås i plenum; møde nye 

mennesker, småsnakke, have en samtale og nonverbal kommunikation. Under hvert punkt er der listet 

forskellige situationer, patienterne snakker om. Undervejs noterer Axel nogle af de ting patienterne 

nævner i forbindelse med de fire punkter ”overtænke, regler – væremåde, attitude, 

forventninger/facade”. Patienterne har derfor i samarbejde med Axel en samtale om hvilke 

besværligheder der gør sig gældende, og hvorfor det er svært – altså en slags modereret gruppeterapi:  

 

”Gruppen kom mest til at handle om sociale spilleregler og de forventninger der er i det 

sociale. Hvor svært det kan være for patienterne at være i, når de ikke ved hvem de selv 

er, og ikke har en kernefornemmelse. Axel gjorde det klart – at de måske lidt alle sammen 

har de samme problematikker når de er indlagt her, og derfor er det godt at få snakket om 

det. Christian siger, at han er på en forskellig måde alt efter hvem han er sammen med, 

og Jan supplerer ”man tilpasser sig de sociale regler, men det kan være svært at forstå når 

man først lærer dem som voksen, og hvis man bare følger dem, så opdager man, hvor 

falskt det er. Samtidig med, at her (afsnittet, red.) kan man give slip, fordi de andre i 

fællesskabet har det på samme måde.”” (Feltdagbog) 

 

Den kognitive gruppe er med til at forme og signalere, hvad det er for værdier afsnittet vægter, og 

bygger derfor også til det kulturelle forklaringssystem, hvor patienten skal afkode og forstå, hvordan 
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denne kan hjælpe sig selv. Samtidig er gruppen med til at skabe den fællesskabsfølelse, patienterne 

selv oplever, hvor de, som Jan, kan få lov til at give slip på de forskellige facetter og dermed arbejde 

sig ind til kernen af hvem de selv er, hvilket også er identitetsarbejde. 

 

Citatet påpeger også en anden dimension der er essentiel for afsnitskulturen, nemlig den 

patientgruppe, der eksisterer og hvilket patientbillede der gør sig gældende. Når Axel siger, at mange 

patienter har de samme symptomer, er han også med til at skabe en fælles narrativ om, hvilket type 

fællesskab der optræder på afsnittet. Han bidrager altså til patienternes selvforståelse og identitets- 

og udredningsarbejde, og sygdomsindsigt, samtidig som han bygger til sin egen forståelse af sit 

arbejde, og dermed afsnittet som et moralsk rum. Derfor eksisterer der også en form for imperativ om 

hvad patienter kan, hvad de gør, og hvad de skal. Den falskhed Jan påpeger i forbindelse med de 

forskellige sociale forventninger, og roller der kan indtages, påpeger da også et iboende paradoks, 

idet han selv har påtaget sig en ny rolle som patient.  

 

Det mest markante budskab den kognitive gruppe er indehaver af, er at patienterne skal arbejde med 

hvem de er og de problematikker de har (både i form af sociale og kognitive problematikker): ”den 

der arbejder, lærer, og gruppens formål er at sætte arbejdet i gang.” (Feltdagbog). Den kognitive 

gruppe fremmaner altså afsnittets mål, hvor det ønskes at patienterne er samarbejdsvillige, og det er 

derfor også et skridt på vejen i indslusning i forklaringssystemet af deres sygdom, og derfor hører det 

også ind under kategorien patientinddragelse. Det er også, udover at være et slags moralsk rum med 

forbilleder, også et identitetsarbejde, hvor patienten skal lære at forstå, beherske og skabe sig en ny 

identitet som patient. Eller som Nikolas Rose (2001) påpeger: ”Every citizen must now become an 

active partner in the drive for health, accepting their responsibility for securing their own well-being” 

(Rose 2001:6), hvilket er et budskab der formidles igennem det kognitive arbejde, ved brug af 

patientinddragelsen og det dertilhørende patientbillede, med samarbejdet i front. 

 

”Jeg er nødt til at forbedre mig selv” 
På anden dagen i mit feltarbejde, sidder jeg ude i opholdsrummet og observerer, og prøver at gøre et 

lille væsen af mig selv, og finde ud af, hvordan jeg bedst kan starte en samtale. Til mit held er der 

håndværkere, der skal ordne noget med nogle ledninger: 

 

”Jeg sidder og kigger på håndværkerne, og tænker over, hvordan jeg skal starte en 

samtale. For at gøre det så afslappet som muligt, siger jeg til den der sidder ved siden af 
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mig, at det er fascinerende at kigge på håndværkerne. Patienten nikker. Efter en pause 

spørger jeg, om han skal hjem i weekenden, og det skal han. Jeg tænker, at hvis han ikke 

ville snakke, var han gået, så jeg sidder afventende og kigger videre på håndværkerne. 

Han spørger ind til mit feltarbejde, og spørger hvilke forbedringer jeg synes der skal laves 

i psykiatrien. Det ved jeg ikke rigtigt noget om, siger jeg. Jeg spørger ham, hvad han 

synes, og han svarer: ”Det er mig der skal forbedres… Jeg er nødt til at forbedre mig 

selv.””  (Feltdagbog) 

 

Citatet sætter individets ansvar på spidsen, idet patienten tydeligvis har forstået behandlingen som en 

behandling, der kan oversættes til en personlig forbedring, hvilket sætter patientens ansvar og 

inddragelse i front. Citatet viser også, hvordan subjektiveringen i Foucauldiansk forstand er en 

vekslen, og et dialektisk forhold mellem individet og omgivende magtstrukturer (Foucault 1988). 

Men citatet siger netop også noget om, hvor hurtigt patienterne afkoder, og forstår, hvordan ansvaret 

forventes placeret hos dem, idet det i sidste ende synes som patienternes egen indsats, der afgør, 

hvorvidt den psykiatriske behandling fremstår vellykket. Et andet interessant aspekt ved en ́ vellykket 

behandling´ er for hvem, den egentlig er vellykket?  

 

I eksemplet ovenfor og i det forrige eksempel fra den kognitive gruppe, kan der drages en parallel til 

SMART-modellen og hvordan det er en målstyring af patienten der kræves i sygdomsarbejdet.  

 

Patientbilledet 
Da afsnittets patienter oftest har beslægtede diagnoser, opstår der en vis forventning og en slags 

idealbillede omkring, hvordan patienternes symptombillede tager sig ud, hvilket udmunder i et 

bestemt patientbillede. Patientbilledet bliver da et, der er præget af yngre patienter, der deler de 

samme vanskeligheder, fx at have problemer med at være social, hvilket der arbejdes på i de 

forskellige grupper. Derfor går patientbilledet hånd i hånd med afsnitskulturen, der begge figurer som 

forklaringsmodeller hos personalet og dermed patienterne, og forklarer hvorfor behandlingen er som 

den er. Afsnitskulturen bliver da en, hvor samarbejde vægtes, hvilket slås fast fra begyndelsen af 

patienters indlæggelse:  

 

”Lige nu er det vigtigste at skabe tryghed og en alliance med patienten. Derfor skal hun 

heller ikke overbombarderes med informationer fra behandlingsmappen, men der skal 
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skabes et fundament, hvorudfra der er grobund for et fremadrettet samarbejde.” 

(Feltdagbog) 

 

Det cementeres fra indlæggelsens start, at der vægtes et samarbejde og et trygt grundlag for den videre 

behandling, samtidig som dette også er trykt sort på hvidt i behandlingsmappen, hvilke forventninger 

der eksisterer til patienterne. Derfor forventes patienterne at indordne sig under det skabte 

patientbillede – et billede der som nævnt også gestaltes i de forskellige aktiviteter, fx den kognitive 

gruppe.  

 

At patientbilledet og afsnitskulturen spiller så central en rolle for afsnittets selvforståelse, medfører 

visse spændinger for nogle patienter. Eftersom patientbilledet udgøres af unge patienter med 

diagnoser hovedsageligt indenfor skizofrenispektret, hvor mange har de samme symptomer og 

udfordringer, bliver patientbilledet udfordret, når en patient ikke bliver konform indenfor dette felt. 

Det vil sige, at hvis en patient har en anden diagnose, eller ikke formår at afkode normerne, eller har 

et andet symptombillede, udfordres patientbilledet, samtidig som det forstærkes. Der eksisterer 

således en forståelse for, hvordan man skal være syg indenfor skizofrenispektret. Der er dog 

gradueringer af, hvordan patienterne kan afkode, signalere eller afvige fra patientbilledet, hvilket jeg 

i det følgende vil præsentere.  

 

Historien om Katja 
Jeg stifter bekendtskab med Katja i slutningen af mit feltarbejde, hvor hun lige er blevet indlagt. Jeg 

er med til en morgenkonference, hvor personalet er enige om, at der foregår for meget oppe i hovedet 

på Katja, og hun påfører sig for mange opgaver. De er nødt til at hjælpe hende til at mindske den 

uoverensstemmelse, der er mellem hendes rigtigt, og omverdenens rigtigt, så hun ikke bliver ved med 

at have sammenstød med de andre patienter, som hun havde i går til aftensmaden. Da konferencen er 

slut, går jeg med til kognitiv temagruppe, hvor Katja deltager. Dagens udgangspunkt for gruppen, er 

en gennemgang af situationer, der alle omhandler at være sammen med andre mennesker. Den første 

situation der gennemgås, er at ´alle øjne hviler på en´ i fx et møde. Situationen drøftes og patienterne 

giver deres bud på strategier, og hvordan de kan forberede sig på en given situation. De bud der gives, 

er blandt andet at lytte til musik, placere sig et bestemt sted i rummet eller flytte fokus. Katja 

indskyder, at en strategi også kan være at tage opmærksomheden. En anden patient siger, at man også 

kan påtage sig en rolle, eller sætte sig med sin telefon. De snakker videre i plenum. Selvom snakken 

hovedsageligt styres af patienterne, skal det ej glemmes, at der eksisterer en dagsorden for gruppen, 
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og Axel søger da også at nå frem til en pointe, hvilket han indirekte lader os tilstedeværende vide, 

ved at moderere og kontrollere samtalen.  

 

Katja kommer med det ene forslag efter det andet, til hvordan man kan gøre det behageligt for sig 

selv, i en ellers ubehagelig situation. Nogle gange når en anden patient at knytte en kommentar an. 

Katja foreslår, at man kan snakke med nogen om, hvordan man skal forholde sig i fx et møde. Axel 

siger, at det også er vigtigt med realistiske mål, og at en start kan være, at prøve at blive i situationen 

i 5 min., selvom det kan virke uoverkommeligt: ”man skal blive i situationen, for at lære at man kan 

være i situationen. Det er en slags afvæbning af situationen.” (Feltdagbog). Det er nemlig også vigtigt 

at opbygge strategier der er længerevarende. Katja tilføjer, at man også kan prøve at finde tryghed i 

situationen. Der er ingen respons.  

 

Hvad der udspiller sig i den kognitive gruppe denne onsdag midt i april, er nærmest en slags opvisning 

i, hvordan patientbilledet cementerer forklaringsmodellen, hvori en differentiering mellem 

symptombilleder gøres til et penibelt anliggende. Katja søger konstant at bevise sin sociale formåen, 

og dermed signalere til personalet, at hun har afkodet og forstået, at det er samarbejde og inddragelse 

der kræves i den ”hellige treenighed” (patientinddragelse, sygdomsindsigt, forklaringsmodel). Hvad 

Katja ikke forstår at afkode er, hvordan hendes sygdomsindsigt ender med at spænde ben for, hvordan 

hun skal videregive sin fortolkning af patientbilledet og behandlingen, hvilket i sidste ende 

demonstrerer en manglende sygdomsindsigt, som den afsnittet ønsker at fremme, og dermed 

mislykkes Katja med indskrivning i forklaringsmodellen. For at sætte det på spidsen, kan man sige at 

Katja indtræder forkert i patientrollen, og ender med at stille sig uforstående overfor, hvorfor de andre 

patienter ikke deltager ligeså meget som hende selv i gruppen.  

 

Eftersom patientbilledet på afsnittet er bygget op omkring det symptombillede, der oftest optræder 

på afsnittet, er det også symptombilledet der manifesterer sig, og arbejdes med, i den kognitive 

gruppe, hvorfor det tydeliggøres at Katjas symptombillede fremtræder anderledes end den 

eksisterende norm. Katjas rolle synes ambivalent, idet hun formår at samarbejde, og deltage aktivt i 

gruppen, hvilket burde udløse en eller anden form for anerkendelse, der på sin vis burde viderebringe 

Katja i hendes behandling, men det gør det ikke. Katja er nærmest for samarbejdsvillig, og 

overstrukturel, og ender med at være skakmat. Forklaringssystemet har da, udover at medskabe et 

patientbillede, hvori sygdomsindsigt og inddragelse er eftertragtet, også skabt en optrukket grænse 
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for afvigelse. Ydermere, opstår der en norm for, hvordan patienterne skal samarbejde, hvilket er 

foranlediget af patientbilledet. Det bliver da tydeligt, at Katja falder udenfor den gennemgående 

adfærd på afsnittet, hvilket i sig selv er med til at understrege og påpege patientbilledet, og hvilke 

sygdomsbilleder der er gennemgående. Katja er altså med til at både at afvige, og samtidig opretholde 

det acceptable sygdomsbillede og dermed patientbillede, samtidig som hun ikke selv accepteres heri.  

 

Hvad der er essentielt er, hvordan forklaringssystemet skaber og opretholder en måde hvorpå, det er 

acceptabelt at skabe sygdomsindsigt, og dermed indgå i behandlingen. Ud fra Jöncke et al. (2004), 

kan det forstås ud fra begrebet ´social teknologi´, hvor, hvad de kalder for løsningsmodeller, er med 

til at løse problemer, men samtidig har en andel i skabelsen af disse (ibid:388). Derfor er Katja kun 

en problematisk patient ud fra præmissen om, at hun ikke passer ind i den forklaringsmodel, hvor 

patientinddragelsen og samarbejde er i fokus. Derfor opretholdes der også en bestemt måde at være 

patient på, og blive rask på, hvorfor det bliver en normaliserende og retningspræget behandling, når 

patientbilledet og forventningerne hertil, bliver så manifesterede som de gør. Den maskerede magt 

(Shore & Wright 1997:24), eksisterer da også i patientinddragelsen, da den formår at skabe et 

spændingsfelt mellem patienter og personale.  

 

De sociale teknologier er teknologier, der kan tage form som terapi, samtale eller træningsforløb, etc., 

hvorfor det ikke er teknologier i materiel forstand, men teknologier der implicit sedimenterer et 

moralsk rationale, der antyder hvilken opførsel der er rigtig (Jöncke et al. 2004:385). Derfor kan 

patientinddragelse forstås som et fænomen eller en social teknologi, der affordrer bestemte 

handlinger, ved at skabe et moralsk rum hvori fænomenet eksisterer mellem de praktiske teknikker, 

moralske perspektiver og sociale aktører. Sociale teknologier fremmer da bestemte forståelser for, 

hvordan et muligt liv kan se ud, og er derfor medskabende til en morale om, hvordan den gode patient 

bør se ud, eller agere (ibid:388-389,391).  

 

Recovery som moralsk håb 
Recovery er et begreb der, som nævnt, har vundet indtog i den danske psykiatri de senere år, og 

betyder ´at komme sig´. Det belyser den psykiatriske tilgang til en behandling, der er indlejret med 

håb, hvor: ”den recoveryorienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte persons oplevelse og 

fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv, selv med de 

begrænsninger, der følger med psykisk sygdom.” (Fakta: Hvad er recovery? Region H.). På afsnit 00 

er recovery ikke fuldt ud italesat som en behandlingstilgang, om end den figurerer under overfladen, 
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idet personalet besidder et håb for patienterne og deres evne til at komme sig. Recovery kan betragtes 

som en social teknologi, hvori håbet eksisterer som et rationelt fremtidspejlemærke, der kræver den 

sygdomsindsigt, som selve teknologien, i første omgang har skabt. Deraf, en maskering af magten.  

 

En måde hvorpå dette sker, er gennem præsentation af aktiviteter på afsnittet. Patienterne får i deres 

behandlingsmappe en oversigt over de aktiviteter der er på afsnittet, såsom morgenmøde, kognitiv 

temagruppe og kulturgruppe etc., hvor der listes hvad patienterne får ud af at deltage, hvor og hvornår 

det foregår, og nederst på siden; ´mine personlige mål ved at deltage´, efterfulgt at to linjer. Ud over 

dette, opfordres patienterne også løbende, til at udfylde en problem/målliste der skal give et overblik 

over problematikker, og hvilke mål patienten gerne vil opnå. Dette tages der hånd om i den kognitive 

adfærdsterapi, hvorfor der opstår et ønske om, at patienterne konstant arbejder og samarbejder 

henimod et mål, der skal være med til at løse deres problematikker. Samtidig kan man nærmest sætte 

en direkte forbindelseslinje mellem mål og håb, hvilket fører os tilbage til recovery-tankegangen.  

 

Skemaerne udfylder også den funktion, at patienterne hele tiden tvinges til at måle og veje sig selv, 

som var de nærmest en kvantificeret enhed, hvorfor problem/målliste og den konstante etablering af 

mål, er endnu et skridt i subjektiveringsarbejdet og identitetsarbejdet, patienterne konfronteres med 

under deres indlæggelse. Det sker blandt andet i den kognitive gruppe, hvor patienterne skal måle 

deres fremskridt ved brug af de tre kolonner. Det er nemlig en måde hvorpå, patienterne lærer at se 

sig selv som et objekt, der besidder evnen til forandring, og dermed er de blevet til ´governable 

objects´ (Rose 1989:xvi).  

 

Historien om Oliver 
Selvom afsnit 00 er et afsnit der typisk har med patienter at gøre, der ikke har været indlagt tidligere 

eller for at holde det i terminologien, ”debuterer”, sker det af og til, at der sniger sig en patient ind 

som har færdedes i det psykiatriske system i nogle år. Oftest henvises en sådan patient til afsnit 00 

for at blive udredt, da denne har for mange diagnoser. Det var tilfældet med Oliver. Oliver blev 

beskrevet af personalet som havende god selvindsigt, og god til at sætte ord på sygdommen. Jeg 

møder Oliver første gang under en lægesamtale, hvor lægen Bo, starter med at introducere sig selv, 

og fortælle hvad planen er for samtalen. Oliver siger, at han gerne vil have en plan for forløbet, og at 

de skal forventningsafstemme, og han ingen forventninger har, udover, at han skal have noget at 

forholde sig til, være her indtil han har det bedre, og at han er åben overfor behandling. Bo 

opsummerer Olivers forventninger, og Oliver nikker godkendende. De skal tale om udgang. Bo taler 
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i et direkte sprog, det er ikke åbenlyst pædagogisk, men mere autoritetsvenlig. Bo forklarer, hvorfor 

han spørger som han gør, at han kan blive nervøs for, om Oliver får det dårligt mens han er ude – 

derfor er Bo nervøs for fri udgang. Oliver siger, at han slet ikke har tænkt sig at gå nogen steder alene, 

og de bliver enige om udgang til kortere ture. Bo sørger for hele tiden at inddrage Oliver i samtalen 

og dermed behandlingen.  

 

Det næste de skal snakke om, er medicin, hvor det er tydeligt at Oliver har været i det psykiatriske 

system i en rum tid, ud fra den måde han taler om medicin i forhold til symptomer på. Igen er det 

tydeligt at en konstant inddragelse finder sted, og det synes naturligt for Oliver, der hele tiden prøver 

at forklare, hvordan han gerne vil have hjælp: 

 

”Bo siger til Oliver, at han skal drøfte med de andre læger, hvordan udredningen skal 

finde sted, og siger til Oliver at, ”vi vil i hvert fald gerne hjælpe dig, men det kræver at 

du vil, og har tillid til os”. Oliver siger at han godt ved, det er hårdt arbejde og at han har 

arbejdet med sig selv for at få hjælp. ”Jeg har været i psyk (psykiatrien, red.) i mange år 

nu, og jeg har ikke været god til at kommunikere ud hvad jeg har brug for, så der har 

været mange misforståelser. Men jeg er klar nu. Til behandling og til at tage imod 

hjælp.”” (Feltdagbog)  

 

Oliver er altså bevidst om, at det kræver et engagement fra hans side for at opnå en vellykket 

behandling, og dermed er aktiv deltagelse nødvendigt, for at opnå det ønskede samarbejde mellem 

patient og personale. I forlængelse af de sociale teknologier, der implicit medfører en morale om, 

hvordan relationen mellem patient og personale også besidder et iboende magtforhold, kan 

subjektiveringen af Oliver også kan forstås ud fra relationen til Bo. Oliver påpeger selv, at han i 

tidligere behandling, ikke har været i stand til at kommunikere klart ud til personalet, og samtidig 

ikke har haft en lyst til at indgå i et samarbejde. Derfor kan Olivers ønske om hjælp og viljen til 

samarbejde forstås ud fra Michel Foucaults begreb ´Technologies of the self´ (Foucault 1988:18-19), 

hvor subjektet, her Oliver, nu kan se sig selv som et samarbejdende objekt. Det er altså en slags 

strategisk styring af Oliver, hvor Oliver selv besidder et ønske om at regulere sin adfærd for at opnå 

den ønskede behandling, der stemmer overens med samfundets idealer om et ønskværdigt 

behandlingssystem. En adfærdsændring der medfører, at Oliver påvirker sin egen tankerække for at 

muliggøre en indtræden i behandlingssystemet der også prædiker håb (Rose 1989:18).  
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Inddragelsen, og dermed samarbejdet i behandlingen kan medføre at patienterne føler at de besidder 

et agentur, hvor de selv har magt til at have indflydelse på deres behandling: ”Det at jeg selv kan være 

med til at bestemme… vælge til eller fra. Eller det at jeg selv har lidt magt over, hvad jeg vil og ikke 

vil, det hjælper lidt… meget. Det hjælper ikke lidt, men meget, vil jeg sige.” (Citat fra interview med 

Christian), og i den forbindelse føler Christian også, at han besidder et ansvar for egen behandling. 

Når Christian mener at inddragelse er vigtigt, og at føler han har magt over egen behandling, medfører 

det også en slags håb for fremtiden. Systemet har været dygtigt til at disciplinere Christian og Oliver 

til at udføre selvteknologier, hvorved de sociale teknologier og selvets teknologier, og de sociale 

relationer der eksisterer heri, ikke er neutrale handlingsformer, men snarere et moralsk rum hvor det 

relationsskabende har værdiladede bånd. Et ønske om at få det bedre, er altså essentielt for at være i 

stand til at disciplinere sig selv. At Oliver betoner samarbejdet, viser også hvordan han nærmest har 

underkastet sig den hegemoniske behandling, og dermed lader sig dominere, og gør sig til genstand 

for selvdisciplinering. Derfor er det ikke tilfældigt at spørge hvad alternativet er, til den konstante 

patientinddragelse, men det skaber et iboende paradoks, hvilket jeg vil belyse nærmere i kapitel 8. 

 

At samarbejde er så essentiel en del på afsnittet, og derfor konstant cirkulerer i alskens tale om 

patienterne, med patienterne og mellem patienterne, peger mod et andet elementært aspekt af 

behandlingen, nemlig hvordan relationen er uundgåelig i skabelsen af den gode patient. Det medfører 

den ´gode´ behandler. Da magten findes i relationen, er personalet ikke fritaget fra subjektiveringen, 

eftersom de selv er medskabere af den. Samarbejdet og inddragelse kan også tage sig ud på en måde, 

hvor patient og personalet har en forskellig opfattelse af, hvordan det skal eksekveres, hvilket jeg i 

det følgende vil beskrive. 

 

Ekspertviden 
En indgangsvinkel til at forstå patientinddragelse sker ofte ud fra en forståelse af, at det er en social 

reaktion på den traditionelle paternalistiske psykiatriske tradition, samtidig som et øget fokus på 

produktivitet skaber nye handlemuligheder for patienter, hvor en forvandling af patienterne fra 

passive patienter, bliver til aktører der besidder en form for råderum til at handle og indgå i egen 

behandling (Jønsson et al 2015:5-6). 

 

Lise vender hovedet væk fra skærmen, og kigger på mig. Hun siger, at hun skal ned og snakke med 

Caroline, og spørger om jeg vil med. Det vil jeg gerne, så jeg stiller mig fluks op, og følger efter Lise, 
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der bevæger sig afsted med hastige skridt. Vi banker på, på Carolines værelse, og Caroline siger 

´mmhm´, hvilket Lise tager som et tegn til at vi kan gå ind. ”Hej Caroline, har du tid til at snakke lidt 

med mig nu? Jeg har Klara med i dag, er det okay hun observerer samtalen?” ”Ja, det er fint”, svarer 

Caroline. Lise sætter sig ned på en stol, og Caroline bliver siddende i sengen. Jeg bliver stående 

oprejst. Gardinerne er stadig trukket for, selvom det er et godt stykke efter frokost. Lise starter med 

at fortælle om dagsordenen for samtalen i dag, og så kan Caroline tilføje, hvis der er noget. Lise 

starter med at spørge ind til dagens humør, hvilket er steget i løbet af dagen, og også i forhold til 

sidste uge. Caroline siger, at det har gjort noget godt at sove hele dagen. Lise spørger ind til, hvordan 

Caroline oplevede gruppen. Caroline synes det var meget stressende, og blev sur på sig selv over at 

hun ikke kunne blive der særlig længe. Lise spørger om, hun nåede at være der i de 10 min., som de 

havde sat som mål? Caroline svarer ja, og Lise følger op og siger at de måske skal øge det til 15 min.? 

Det vil Caroline ikke. Lise bruger den kognitive diamant til at gennemgå de følelser og tankemønstre, 

Caroline oplever i forbindelse med ubehaget i sociale sammenhænge. Lise spørger ind til 

ugeskemaerne, og om de giver mening for Caroline og om hun udfylder dem. Caroline synes det er 

irrelevant, og hun glemmer at følge det, og desuden giver ugeskemaerne det ikke mere mening at 

være her. Lise skriver mange noter ned undervejs, og vender tilbage til at deltage i grupper, og spørger 

om det kunne være en ide, at snakke med kontaktperson efter en gruppe ”fordi det er der man kan 

arbejde”, men Caroline svarer, at ”jeg synes jeg snakker med kontaktpersoner hele tiden, og det gør 

mig træt”, men Lise insisterer og siger, at det er der de skal arbejde, og det er der det hjælper, men at 

de godt kan strukturere hendes ugeskema i forhold til samtaler, så Caroline ikke hele tiden har 

samtaler. Lise spørger om Caroline har noget at tilføje, det har hun ikke. Lise rejser sig op og siger, 

at der er meget mere at arbejde med. Vi går. 

 

Under samtalen bliver det tydeligt, at Lise bliver ved med at være ihærdig og foreslå forskellige måder 

de kan arbejde videre på, hvordan de kan løse problematikker, og hvor der skal sættes ind, men lige 

lidt betyder det for Caroline, der synes det bedste middel er at sove meget og længe, hvorfor hun 

stiller sig komplet uinteresseret i de forslag Lise bliver ved med at diske op med. Det bliver tydeligt 

samtalen igennem, at de har forskellige opfattelser af, hvad samarbejdet og behandlingen skal bestå 

af, samtidig som det skaber en skyld og en følelse af pligt hos Caroline, idet hun ikke er i stand til at 

leve op til de forventninger hun selv og Lise har til hende. Caroline formår ikke at leve op til 

selvdisciplineringen der opstår i samarbejdsrelationen, og selve den relation bevæger sig da også ind 

i den private sfære idet opgaverne også tager form som hjemmeopgaver. Samtidig er 
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ansvarliggørelsen af Caroline, et hovedmål for Lise, der med den kognitive tilgang ønsker at skabe 

en fælles forståelse for det gode liv. Der hersker tydeligt en uenighed om, hvordan det ekspertstyrede 

samarbejde skal tage form.  

 

Det er også en velkendt diskussion indenfor patientinddragelse at blotlægge det paradoksale i at 

uddanne patienter i at være eksperter, men på en bestemt måde at være eksperter på, hvilket 

ovennævnte feltuddrag illustrerer. Patienterne kan derfor ikke bare være ”sengekære” i flere dage, 

eller drikke sig fulde og være eksperter, som de selv vil være eksperter. Det er en slags subtil styring 

af Caroline, der kan forstås ud fra Foucaults governmentality-begreb, der netop beskriver denne 

indirekte styring af patienternes tankesæt, og dermed handlingsområder (Foucault 2004). Patienterne 

får et øget ansvar for håndteringen af deres sygdom, samtidig som der ligger retningslinjer for, 

hvordan de skal udfylde deres nye rolle som selvdisciplinerede selvhjælpere. Det sker yderligere i 

undervisningen om den gode søvn, eller de konstante råd om at dyrke motion, en opfordring til at 

undgå alkohol, antydes retningslinjer for, hvordan patienterne bør tage ansvar for deres sundhed, og 

dermed den selvdisciplinering de gradvist oplæres i.  

 

Foucault mener, at den magt der eksisterer i interviewet eller samtalen med patienten, også kan være 

produktiv. Den er i hvert fald ikke altid negativ ladet, hvilket vil sige, at den er i stand til at fremme 

ekspertviden. Når patienterne psyokedukeres både i kraft af deres løbende samarbejde og ved 

inddragelsen, deltager i de forskellige grupper, og deltager i patientundervisning, peger det også mod 

at patienterne skal gøres til eksperter, der behersker deres egen sygdom og håndteringen heraf, hvilket 

de ikke kun forventes gøre på afsnit 00, men også efter endt indlæggelse. 

 

Derfor kan Foucaults argument om, at et produkt af den internaliserede magt i relationen mellem 

patient og personale, også udbygges til at indbefatte, at patienterne bliver de nye eksperter som et 

produkt af den magtkonstruktion der er iboende på afsnittet20. Det kan forstås således at denne 

ekspertviden nu produceres af patienterne selv, og dermed understreges magten i relationen mellem 

behandler og patient. Derudfra kan de mål patienter opstiller, netop forstås som de delmål der skal 

være med til at disciplinere patienterne til at opfylde de internaliserede normer, og hvordan der: 

                                                
20 Denne form for ekspertviden der nu også tilfalder patienterne, ses også i mentorordningen, hvor tidligere patienter er 
mentorer for indlagte patienter, hvorfor de fungerer som et bindeled mellem patienten og afsnittet og dermed også indtager 
en ekspertrolle. En ekspertviden der eksisterer i kraft af mentorens tidligere erfaring med psykiatrisk indlæggelse og 
dermed har den vidensopbygning der forekommer på psykiatriske afsnit spredt sig til at indbefatte patienterne. Derfor er 
de ikke længere et passivt objekt, men et handlende subjekt (URL 7).  
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”Through self-inspection, self-problematization, self-monitoring, and confession, [...] evaluate 

ourselves according to the criteria provided for us and others” (Rose 1989:11).  

 
Hjemmearbejdet 

”Rasmus, Mads og Gitte sidder og snakker om den forestående udskrivning og 

henvisningen til OPUS. Rasmus har fået en tid i næste måned, så spørgsmålet er, hvad 

der skal ske indtil da. Rasmus føler han er til opbevaring her, og Mads spørger ham; ”der 

skal være mening, er det det du tænker? At der både skal være det for dig og os?”, ”ja” 

svarer Rasmus.” (Feltdagbog) 

 

Rasmus har selv undersøgt medicin, og også alternativer hertil, da han ikke synes det han får nu 

fungerer. Han fortæller om, hvordan han har søgt på internettet, og læst historier om CBD21, som 

skulle hjælpe på hans symptomer. Rasmus vil gerne have Mads og Gittes råd til at få medicinen til at 

fungere, og viser med hans egen undersøgelse, det hjemmearbejde han har foretaget, og hvordan han 

har uddannet sig selv. Han vil derfor også gerne have Mads og Gittes vejledning i forhold til planer, 

og han skal lave en plan med Gitte, så tiden bliver brugt ´fornuftigt´, hvilket kan ses som en 

inddragende teknik.  

 

Jeg kan mærke, at Mads og Gitte taler med en mindre alvorlig mine og større energi, da Rasmus 

tilkendegiver sit ønske om at samarbejde om behandling, både i forhold til struktur, planer og 

medicin. De snakker videre om, at måske et udslusningsforløb er godt, og at de skal lave en plan for, 

hvad han laver her, og så også en for når han er hjemme. Han vil gerne have noget ud af behandlingen, 

og vise han er glad for modellen. Rasmus siger, at ”han gerne vil have god samvittighed når han er 

hjemme, og føle han har ret til at slappe af”. Samtalen er slut, og Rasmus forlader lokalet. Jeg bliver 

siddende sammen med Gitte og Mads, der virker lettede over, at Rasmus er blevet mere 

samarbejdsvillig, og de nu har en klar plan for det videre forløb. 

 

Ovenstående samtale peger på flere ting i samarbejdet mellem patient og personale. For det første 

rettes opmærksomheden mod, hvordan Rasmus´ modifikation af attituden undervejs i samtalen bliver 

et redskab til at forstå, hvordan Rasmus nu langsomt er ved at beherske de selvteknikker, som der 

kræver den føromtalte modifikation. Derfor kan der i hjemmeopgaverne der omtales, aflæses den 

                                                
21 Medicinsk cannabis som der er forsøgt anvendt indenfor psykiatrien. 
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moral som placeres i Rasmus, samtidig som relationen synliggøres som et samspil, hvor der hele tiden 

skal forventningsaflæses for at give et passende modsvar, der falder i tråd med det samarbejde der er 

begyndt etableret. Derfor bliver det også til en moraliserende behandling, ud fra begreber som 

recovery og håb. Rasmus´ subjektive position, bliver da gjort meningsfuld gennem de praksisser der 

omgiver det, hvor han i denne position får friheden til at skabe sig selv (Foucault 1982). 

 

Samtidig er samtalen en forhandling af tilrettelæggelse af planer, og det at få noget ud af 

behandlingen. At Rasmus selv synes han gerne vil have noget ud af behandlingen, og samtidig søger 

en god samvittighed når han er hjemme, peger mod det dilemma, der kan opstå ved det 

hjemmearbejde og egen-arbejde Rasmus forventes at udføre. Det kan nemlig medføre en følelse af 

pligt og skyld, hvis der ikke kan leves op til de forventninger personalet har. Ligeledes i tråd med 

Caroline, der havde en helt anden forståelse end Lise af, hvad hjemmearbejdet skulle bestå af.  

 

Det egen-arbejde der forventes af patienterne, udføres, som Rasmus, også ved at undersøge diagnoser 

og medicin, på deres telefoner og computere. Derfor var det under mit feltarbejde heller ikke 

unaturligt, at når en patient havde fået en diagnose, undersøgte patienten den selv nærmere, og lod 

derefter personalet vide, hvis patienten ikke fandt diagnosen passende, for ud fra de symptomer 

patienten havde læst om, passede det slet ikke. Det var især udtalt med patienter der havde svært ved 

at indpasse sig på afsnittet, og i patientbilledet generelt. Disse patienter udfordrede da personalet i 

deres ekspertrolle, ved at benytte sig af internettet. Derfor kan fokusset på patientens oplevelse og 

inddragelse i behandlingen, set fra den vinkel, være problematisk. Men samtidig, hvis en patient i en 

psykotisk tilstand, ikke selv mener hun/han er psykotisk, hvorvidt er denne så i stand til at vurdere 

egen psykotiske tilstand? At patienterne i nogle tilfælde ikke var i stand til at genkende symptomer, 

påpeger da, hvorfor der forekommer psykoedukation og undervisning af symptomer for patienterne, 

da det skal gøre dem i stand til at udpege og forstå eget symptombillede, og sygdomsfelt. Telefonen 

og computeren bliver til et instrument hvorigennem et slags mellem-arbejde udføres af patienterne.  

 

Patientbilledet fortsat og den sideløbne normalisering 
”Det er onsdag, klokken er 19, og kulturgruppen er ved at gå i gang. Astrid spørger om 

der er nogen der har et emne. Daniel spørger, hvad præmisserne er, og hvad formålet med 

gruppen er. Astrid siger, at det er en slags social færdighedstræning, hvor de skal lære at 

tale sammen socialt. Da der ikke er nogen der foreslår et emne, siger Astrid at det kan 

være hvad som helst, der nu lige optager dem. Kris foreslår kunst som emne, og de går i 
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gang med at snakke om kunst. Astrid og Mona modererer samtalen, og sørger for at prøve 

at inddrage flest muligt, det er dog mest Kris og Daniel der snakker. Efter de har snakket 

i lang tid, spørger Daniel de andre patienter, hvad de tænker om emnet, og hvordan de 

har det med, at han har snakket så meget. Der er ingen der svarer. Mona forklarer, at det 

ofte er en problematik for mange på afsnittet at tale i et sådant rum, hvorfor når der er 

stilhed, så lod de den være der, fordi, så kan de der ikke bare lige siger noget med det 

samme, tage tilløb. Mona lyder nærmest lidt bebrejdende overfor Daniel, som om at han 

var lidt for deltagende.” (Feltdagbog) 

 

Det bliver tydeligt undervejs, at Daniel som er god til at tale og agere i et socialt forum, ender med at 

stikke meget ud. Det virker nærmest forkert at han ́ bare´ kunne snakke, hvilket Daniel selv italesætter 

ved at spørge de andre patienter, om hvad de synes om al hans snak. Som om, det sprængte de ellers 

så fastsatte rammer.  

 

Det kan forstås i forlængelse af historien om Katja, der ikke passede ind i det skabte patientbillede, 

hvor, hvad der er normalt udenfor afsnittet, ikke er passende på selve afsnittet. Daniel forstærker 

indirekte patientbilledet, ved at fremstå som veltalende, deltagende og socialt anlagt. Det er dog lidt 

paradoksalt hvordan, hvad patienterne trænes til kunne udenfor afsnittet, ikke kan finde sted på selve 

afsnittet. Derfor er normaliseringen en splittet størrelse, der vidner om det fortsatte identitetsarbejde. 

Daniels identitetsarbejde på afsnittet, kan derfor også ses som en slags omvendt normalisering, hvor 

han skal indsluses i en patientjargon, hvor man ikke bare taler gnidningsløst. Der eksisterer således 

to sideløbne normaliseringsprocesser. Patienterne forventes at tilpasse sig det patientbillede der 

eksisterer på afsnittet, og samtidig som de trænes til livet udenfor, hvor en anden 

normaliseringsproces finder sted. Derfor er det daglige skema netop en del af 

normaliseringsprocessen, hvori patienterne knytter an og reetablerer forbindelsen til det omgivne 

samfund.  

 

Et andet interessant aspekt af disse to normaliseringsprocesser er, hvordan en patient kan blive overset 

på afsnittet, idet denne allerede har et job eller går i skole simultant med indlæggelse. Der var en 

patient, Sigrid, på afsnittet, som gik i skole under indlæggelsen. Personalet var observante på, om 

Sigrid påtog sig for mange aftaler og om hun kunne rumme alle de ting hun skulle i forbindelse med 

skolen. Sigrid deltog sjældent i afsnittets aktiviteter, nok fordi hun var i skole, og holdt sig mest for 
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sig selv. Personalet omtalte dog aldrig Sigrid i termer om samarbejde, eller som havende manglende 

indsigt. Personalet fik heller ikke rigtigt lagt en plan for hende, og i snakken om Sigrid, handlede det 

også mest om hendes skole. På en måde kan man sige, at Sigrid fik et slags friløb i forhold til 

indlæggelsen, men også fordi hun, i kraft af sin rolle som studerende, allerede opfyldte nogle af de 

krav, eller milepæle, som afsnittet forsøger at etablere for at skabe en vellykket normalisering. Sigrid 

efterkommer, hvad der forventes i forhold til en udslusning, og en slags normalisering til en vellykket 

borger. Sigrid har altså påtaget sig det individuelle ansvar, og undgår dermed at udgøre en slags risiko, 

ved at følge et håndgribeligt krav om vejen til det sunde liv.  

 

Det kan argumenteres, at patienterne søges bemyndiget ved patientinddragelsen, hvilket er noget de 

selv lægger vægt på, at de selv besidder et ansvar overfor deres egen fremtid, og det ansvar påtages 

ved at indpasse sig i forklaringssystemet og dettes behandlingsstruktur. Med de Foucauldianske 

briller kan dette modsætningsfulde forklares ud fra governmentality-begrebet, hvor det argumenteres 

at patienterne har forstået deres subjektive selv, som et objekt der dermed kan undergå en vist type 

arbejde – nemlig sygdomsindsigt. 

 
Motivation gennem krop og psyke 
Der er psykoedukation med temaet `Krop og psyke´, som fysioterapeuten afholder. Der er 5 patienter 

og 2 studerende tilstede. I dag skal de arbejde ud fra den kognitive diamant. Mette fortæller om 

diamanten, og spørger patienterne, hvordan deres oplevelse er, hvordan det påvirker kroppen at have 

en psykisk lidelse. Det viser, hvordan patienterne inddrages allerede fra starten, og Mette forklarer at 

kroppen har nogle fysiske reaktioner på stress, hvilke hun skriver op på tavlen. Patienterne sidder 

rundt om bordet, med fronten rettet mod tavlen. De fleste sidder med papir og blyant – men få tager 

noter. Reaktionerne Mette skriver på tavlen, indbefatter geleben, hjertebanken, minus overskud, 

minus koncentration.  

 

Det er en vekslen mellem at skrive ting på tavlen, stille spørgsmål og nogle gange inddrage sig selv, 

som når Mette siger, at hun også kender til trætheden, hvis hun er stresset, og forklarer videre, at det 

er hjernen der fejlfortolker de kropslige signaler i forhold til en anderledes kropsoplevelse, og det er 

”meget det, der foregår når man er psykotisk.” (Det her vidner også om et patientbillede, hvor 

opfattelsen er, at patienterne er psykotiske – alle sammen). Mette fortsætter med at fortælle, at hvis 

man ikke har kunnet overskue at gå udenfor sin stue, så bliver det en ond cirkel, da man mister energi 

og kræfter pga. mangel på energi og overskud, og at der kan ”være forskellige bivirkninger ved, ikke 
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at bruge kroppen”, og derfor skal de snakke om, hvad man kan gøre ved det, og hvordan man kan 

mestre nogle af de gener.  

 

Mette forklarer noget om nervesystemet, at det er for aktivt, og derfor kan det skabe uro. Fysisk 

aktivitet kan give noget af den samme ro, som medicinen kan, samtidig med at det kan aflede 

tankerne, og gøre noget positivt for den negative kropsoplevelse. Da vi er over halvvejs, har to 

patienter forladt gruppen. Mette begynder at stille flere spørgsmål rettet mod patienterne, men de 

responderer ikke rigtigt. Mette inddrager SMART-modellen som er god at bruge, for at motivere til 

at komme i gang, og prøver igen at spørge patienterne hvad der kan virke som en god motivation? 

 

”Den ene studerende rækker hånden op. Mette giver tegn til at hun gerne må tale. Den 

studerende siger, at hun synes at introhold i fitnesscentrene er gode. For da er alle på 

samme plan. Den anden studerende tilføjer, at for hende, er det der motiverer hende, at 

lægge træningstøjet frem dagen inden.” (Feltdagbog) 

 

Den ovenstående beretning indikerer, at der er flere ting på spil i relationen mellem personale og 

patienter. Jeg vil dog begynde med anførte citat, der berører de forskellige positioner, hvorudfra 

patienterne og de studerende har afsæt. Igennem hele psykoedukationen bliver det klart, at patienterne 

ikke er særligt aktivt deltagende, men de fleste bliver siddende alligevel. At de to studerende i 

slutningen af psykoedukationen begynder at bidrage med konkrete forslag, kan også betragtes som 

en slags velvilje, der har et ønske om at hjælpe patienterne med noget helt konkret. Det bliver dog 

også ret tydeligt, at de studerende har en helt andet forholdssæt. For de fleste mennesker, vil det nok 

hjælpe at komme i gang med at træne ved at starte på introhold, eller forberede træningstasken dagen 

inden. Måske ville det også være strategier, patienterne kunne have brugt inden de blev indlagt.  

 

”Patienterne der nu kun sidder i den modsatte ende af rummet, længst væk fra de 

studerende, ser helt fraværende ud. Det virker ikke som om, de registrerer når Mette 

spørger dem om noget. De studerende virker dog mere oplivede, og bliver meget 

engagerede og entusiastiske, jo mere de deltager.” (Feltdagbog) 

 

Det bliver mere og mere tydeligt, at der nærmest eksisterer to sideløbende verdener under 

psykoedukationen, og jeg kan ikke lade være med at føle, at det virker lidt absurd og paradoksalt med 
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de forslag, de studerende kommer med. Samtidig synes jeg også, det understreger en vigtig pointe, 

nemlig at hvad der synes være en distance mellem de studerende og patienterne – der sidder i hver 

deres rum, med hver deres habitus, givetvis aftegner et billede af, hvorfor det er så svært for de 

studerende at forstå hvad det er personalet på en psykiatrisk afsnit egentlig gør. For hjælpen ligger 

paradoksalt oftest ikke i de konkrete hjælpeforslag, da de (i hvert fald ikke i det her tilfælde) ikke 

tager udgangspunkt i patienterne, men i de studerende selv. Den inddragelse og det kognitive arbejde, 

der forsøges eksekveres når ikke helt i mål, grundet de forskellige forholdssæt, hvilket påpeger 

hvordan inddragelsen ikke bare kan ske i sig selv, men kræver det samarbejde og den nære relation 

mellem personale og patient.   
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Kapitel 9 

En fetichistisk psykiatri - eller en naturlig følge af patientinddragelsen? 
 
I de forrige kapitler har jeg diskuteret, hvordan patienterne skal afkode og forstå et slags kulturelt 

forklaringssystem, for at opnå en tilfredsstillende behandling. Det er en behandling hvor patienten 

hele tiden forventes at bidrage til forståelsen af egen sygdom, og denne inddrages da konsekvent i 

behandlingen, og forventes at påtage sig et ansvar og indgå i et samarbejde. Jeg argumenterede også, 

at der eksisterer et patientbillede på afsnittet, hvilket kan gøre det svært for nogle patienter at opnå 

accept eller udvikle en sygdomsindsigt. Da patientinddragelsen er et koncept der er indlejret på et 

systemisk plan, vidner det om en type psykiatrisk behandling, hvor det medfører et paradoks, idet det 

sætter spørgsmålstegn ved, hvordan man kan forstå behandlingen. Hvilken behandling der gives, hvis 

en patient ikke indgår i inddragelsen og det ledsagede samarbejde, er ligeledes interessant at fundere 

over. Det vil også sige, at behandlingen og patientinddragelsen konstituerer hinanden, hvilket er 

paradoksalt per se.  

 

I dette kapitel vil jeg udforske det modsætningsfulde felt fra en anden vinkel. Den første er, når 

forklaringssystemet bliver spillet skakmat, altså når en patient har afkodet systemet, brugt sine 

strategier etc., men stadig ikke får det bedre. Et andet aspekt jeg udforsker er, at selvom personalet 

stiller sig kritiske overfor den konstante inddragelse af patienter, og påpeger at troen på strategier kan 

fremstå nærmest altoverskyggende, danner inddragelsen til trods, grundlaget for behandlingen. 

Hvorfor patientinddragelsen synes dominerende, søges udforsket ud fra et produktivitetsmæssigt 

perspektiv, hvor relationen mellem personale og patient om muligt, kan betragtes som vareliggjort og 

netop derfor, anskues inddragelsen som en nødvendighed. Jeg vil derfor prøve at undersøge, hvordan 

patientinddragelsen kan betragtes gennem et patient-behandler-perspektiv, hvordan inddragelsen 

kommer til kort, og om man kan forstå selve inddragelse som en slags policy, der samtidig eksisterer 

for sin egen skyld. Mit fokus er derfor ikke at stille mig til dommer overfor, om inddragelsen er en 

god eller dårlig ting, nærmere at forstå, hvorfor den på trods af indbyrdes modstand, eksisterer i bedste 

velgående.  

 

Når psykiatrien kommer til kort  
”Hun har mange selvmordstanker, men god indsigt. Lige nu, kan hun godt tage afstand fra tankerne” 

(Feltdagbog). At have indsigt som patient, blev jeg hurtigt opmærksom på, var en vellidt egenskab 

hos personalet, og en egenskab patienterne kunne tilegne sig for at symbolisere, at de aktivt deltog i 
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behandlingen, og dermed i forklaringssystemet. Det ovenstående citat er taget fra en 

morgenkonference. Denne patient var generelt vellidt, og pådrog sig sympati fra personalets side, og 

var således også årsag til en del frustration, da hun ikke fik det bedre de første 2 måneder under mit 

feltarbejde. En enkelt gang, blev hun overflyttet til et skærmet afsnit, men kom hurtigt tilbage til 

afsnit 00. Personalet var altid meget opmærksomme på hende, og selvom hun ofte var ´suicidal´ og 

havde selvskadende tanker, var det med en opfattelse af, at hun var i stand til at være i kontrol over 

tankerne og tage styringen. Undervejs i forløbet, blev hendes medicin også ændret og justeret, hun 

deltog aktivt i grupperne, og påtog sig opgaver. Således brugte hun sine strategier (som jo altså er 

personlige strategier patienterne udvikler og anvender i samarbejde med deres kontaktpersoner. En 

slags mestringsstrategier). Hun formåede på alle måder, at lade sig inddrage i behandlingen, tage et 

aktivt standpunkt, og indgå i et samarbejde med personalet. Hun arbejdede aktivt med sine strategier 

for weekenderne hjemme, lavede krisehåndtering22, og alle de ting der nu forventedes af hende – både 

af hende selv og af personalet:  

 

”Hvorfor får hun det ikke bedre?” spørger Bodil. Jeg kigger rundt på det tilstedeværende 

personale, der nu bare sidder helt stille rundt om det ovale bord, og ser forsvarsløse ud i 

ansigtsudtrykkene. Der er ingen der svarer. Der er stilhed, indtil en fortsætter med at 

fortælle om den næste patient i rækken. (Feltdagbog) 

 

Ovenstående er et kort eksempel på, hvad der sker, når de to paradigmer har dannet en fælles 

behandlingstilgang. Men det er også et eksempel på, at det forklaringssystem der er skabt ud fra de 

to paradigmer, er spillet skakmat. Da patienten ikke får det bedre, har forklaringssystemet på sin vis 

spillet fallit, og personalet mangler forklaringer på, hvorfor patienten ikke får det bedre:  

 

”Jeg havde en forventning om, at hvis jeg sov, slappede af, dyrkede motion – gjorde som 

man skulle, så ville det gå fint.” (Feltdagbog) 

 

Citatet belyser, hvordan patienten tydeligvis har haft en tiltro til at den rette indstilling, og en aktiv 

medbestemmelse i behandlingen ville gøre, at hun fik det bedre. Men det er ikke kun patienten, der 

har haft den indstilling. Den huserer ligeledes hos personalet, der derfor står ligeså uforstående som 

patienten. Det bevidner, at det ikke kun er patienten, der har været dygtig til at anvende sine strategier, 

                                                
22 En seddel patienterne udfylder med alternative tanker osv. til når der opstår en krise.  
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det er ligeledes personalet der er kommet i mål med inddragelsesstrategierne, hvorfor det ligeså meget 

er deres selvforståelse, der er på spil, i manglen på bedring. Det antyder et paradoks, hvor 

forklaringssystemet ikke kan forklare de manglende fremskridt. Derfor peger forklaringssystemet 

henimod patientinddragelsen som den bærende faktor, der besidder ansvaret for at udrede 

forklaringen, som da bliver en med mere inddragelse og samarbejde.  

 

Derfor kan man også anskue patientinddragelsen som en konstant, der ikke differentierer mellem den 

vellykkede og den mindre vellykkede behandling, idet den er en slags selvstændig behandlingsenhed, 

der har kapacitet til at indeholde modsætningerne, som den på sin vis selv har bidraget til skabelsen 

af. At personalet har en andel i behandlingssuccessen, peger mod et andet aspekt af behandlingen på 

afsnittet, nemlig at personalet selv er underlagt det samme moraliserende system, og på den vis også 

er objekt for subjektiveringen. Derfor, skaber denne patientinddragelse en meningsbase for 

personalet, hvorved de selv kan udøve en konkret behandling, og den maskerede magt, om den skal 

italesættes her, eksisterer da i relationen mellem patient og personalet, hvorfor begge parter er 

implicerede.  

 
Dygtige inddragere  
På afsnit 00 dannes således, som følge af inddragelsen, en kategorisering af personalet som dygtige 

´inddragere´ og patienterne som ansvarsfulde og havende god sygdomsindsigt. At være dygtig til at 

inddrage, opstår da i et gensidigt forhold med den patient som har god indsigt, hvilket forsøgt vises i 

eksemplet ovenfor. At være en dygtig inddrager, sker i det daglige i omtalen af patienterne, da det er 

en måde hvorpå personalet kan placere sig selv i relationen, og rammerne på afsnittet bliver således 

selvopfyldende: 

 

”Nor, Anne og Mette kommer ind i vagtrummet efter en samtale med Simone. De står og 

evaluerer hvad de tænker i forhold til hendes fremskridt. Anne påpeger vigtigheden af at 

snakke om de positive mål, fremfor problemerne.” (Feltdagbog) 

 

”Lise kommer tilbage efter at have gået en tur med Jesper, og ser meget glad ud, og siger: 

”han er altså meget snaksalig når man er alene med ham.” Marlene kigger væk fra 

computerskærmen, og spørger ind til hvordan. Lise siger, at man bare skal gå lidt til ham, 

og give ham tid, og så vil han gerne fortælle om hans hverdag og hvordan han oplever sin 

psykose.” (Feltdagbog) 
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Annes kommentar om at snakke om de positive mål, i stedet for problemerne, viser hvordan hun som 

behandler, føler et engagement i behandlingen, men også hvordan hun påpeger overfor Nor og Mette, 

hvordan hun har været i stand til at forstå Simone, og dermed være en dygtig inddrager, hvilket 

cementerer Annes egen rolle i relationen. Derfor bliver patientinddragelsen også til et moraliserende 

system, hvor personalet besidder en morale overfor hinanden, idet de gerne vil fremvise sig selv som 

værende gode behandlere, hvilket ses i eksemplet med Lise, der er stolt over, hvordan hun har fået 

skabt kontakt til Jesper, hvilket Marlene skal vide. At patientinddragelsen som en policy, implicit 

besidder et moralsk forhold, medfører også, at det kommer til at besidde en legitimerende funktion, 

hvori selve samarbejdet og relationen mellem patient og personale, ender med, i deres gensidige 

relation, at legitimere hinanden, og dermed deres dobbelte subjektivering. I forlængelse heraf, søger 

både personalet og patienterne at leve op til det behandlingsmål der er sat for afsnittet, nemlig 

inddragelse af patienter.  

 

I et interview med Marlene, hvor vi snakker om den kognitive behandling, siger Marlene at ”(Jeg) er 

også nødt til at kunne mærke mig selv i det kognitive arbejde, så det ikke virker opstyltet når jeg 

spørger på en bestemt måde”, og som Shore og Wright (1997) påpeger, er der en forbindelse mellem 

moral og policy, idet begge tenderer at objektivisere og universalisere, samtidig som de guides af 

kulturelle idealer, hvorigennem de er lokaliseret i sfæren af begrebsapparater, men opererer og 

manifesterer sig i individuelle tanker og aktioner (Shore & Wright 1997:10), det vil sige, Marlene 

bearbejder også sig selv i den kognitive behandling, idet hun skal indgå i det moralske arbejde som 

ligeværdig med patienten. 

 

Inddragelsen optræder som en neutral position, men promoverer i sig selv en form for effektivitet, 

der samtidig bliver umulig at udfordre, idet den netop promoverer den sunde fornuft (Shore & Wright 

1997:24). Spørgsmålet bliver da hvorvidt denne maskering af magten, der er umulig at udfordre, 

eksisterer i begge ender af relationen. Både personale og patienter er omfattet af denne 

disciplinerende magt, eller de politiske teknologier (Foucault 2004). Samtidig kan denne todelte form 

for subjektivering anskues ud fra præmissen om, at det er systemiske diskurser der netop er 

internaliseret i relationen og dermed i både personale og patienter, hvorved personalet også besidder 

forestillinger om, hvordan de skal være gode behandlere og dygtige inddragere. Personalet har altså 
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mulighed for at handle på patientens handlerum, og subjektiveringen er fuldendt, gennem en 

disciplinering af både personale og patient (Foucault 1982:220-221; Foucault 1975:153).  

 

Personalet har også strategier 
Det er efter frokost og jeg er over halvvejs i mit feltarbejde, og der er supervision. Egentlig burde det 

have været en gang ugentligt, men af forskellige årsager har det altid været aflyst, indtil denne dag i 

slutningen af marts. Jeg er nysgerrig på, hvad dette ´supervision´ er for noget, eftersom det i to 

måneder har figureret som en hvid boks på ugeskemaet, uden nogen forklaring herom. Det bliver min 

første og eneste gang til supervision. Det viser sig, at det er en ekstern psykolog (hvis navn jeg aldrig 

får fat i) der afholder supervision, og tanken er, at flest muligt fra personalegruppen skal deltage. I 

dag deltager to. Psykologen starter med at spørge ind til Viktor, som de må have drøftet under sidste 

supervision. Dorte forklarer Viktors videre forløb, at han arbejder fint kognitivt og at han er ambulant 

patient nu. Derefter siger Dorte, at hun gerne vil drøfte Jens, og have supervision på ham, da der er 

noget ved ham, hun ikke kan greje. Dorte siger, at hun kun har været hans kontaktperson sporadisk, 

og derfor har hun ikke lavet en konkret plan med ham. Desuden ved hun heller ikke lige, hvad han 

skal arbejde på, eller hvad hendes strategi skal være. Dorte siger, at måske skal han have en 

caseformulering og problem/målliste, men han er blevet spurgt om, hvad han vil bruge indlæggelsen 

til, det vidste han dog ikke, og han har svært ved at identificere hvad hans problemer er, og han har 

generelt en manglende selvindsigt.  

 

Psykologen stiller sig op ved det whiteboard der hænger på væggen bag ved hende. Hun skriver ́ case´ 

i venstre side, og jeg forstår, at det er nu de laver en caseformulering. Psykologen skriver symptomer 

på tavlen og fylder ud derunder. Hun spørger hele tiden Dorte om forskellige ting, og noterer dem 

derefter. Det er tydeligt, at psykologen laver et kognitivt arbejde på Dorte under denne supervision, 

for at Dorte skal komme frem til en handlingsplan og strategier for, hvordan hun skal tilgå Jens, og 

fremme hans videre behandling. Det kognitive arbejde, psykologen laver på Dorte, tydeliggøres 

igennem Dortes beskrivelser af hvilke strategier Jens selv har anvendt, og hvilke han skal finde frem 

til, ved selv at anvende de nyligt tillærte strategier af psykologen.  

 

Det er tydeligt at Dorte er berørt af denne patient, og derfor føler hun har ramt panden mod muren, i 

sin søgen på at hjælpe ham videre. Psykologen og Dorte ender i fællesskab med at konkludere, at 

Dorte skal psykoedukere Jens i den kognitive diamant, så han kan lære at registrere når det er svært, 

og hvad det er der sker. Dorte siger, at det er rigtig svært, når han ikke åbner op, men at det måske 
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også kan være en facade, eller frygt for at se og mærke det svære, og den erkendelse af, at det er et 

stykke arbejde han selv skal gøre. Psykologen tilføjer: ”at selvom det ikke står på et stykke papir, 

hvad Dorte og Jens arbejder på, betyder det ikke, at de ikke arbejder på en masse ting.” Dorte stemmer 

i og siger, at: ”Jens har mange ressourcer, han mangler bare et sprog til at beskrive det (det svære, 

red.) på”.  

 

Ovenstående uddyber to elementer. Det første er, hvordan personalet spiller en central rolle i den 

konstante inddragelse, kan forstås ud fra en slags dobbelt-subjektivering, som personalet til dels opnår 

igennem supervisionen, hvor de selv indtræder i et kognitivt tankesæt, og etableres som en aktiv 

medspiller i samarbejdet mellem patient og personale. Den anden er, hvordan der eksisterer 

konsensus omkring, at det er et stykke arbejde, Jens skal foretage i sin behandling, hvilket han søger 

at undvige, ved ikke at se det svære i øjnene. Samtidig tydeliggøres det også, at det er et fælles stykke 

arbejde mellem Dorte og Jens der skal til, hvilket cementerer denne dobbelte subjektivering. Derfor 

kan patientinddragelsen også forstås som et fyldestgørende element i forklaringsmodellen, hvori 

strategier og samarbejde spiller hovedrollerne, samtidig som etableringen af et sprog herom, er 

essentielt for denne indtræden i samarbejdet, hvilket er en anden måde at skabe selvindsigt på. 

Samtidig viser det også, at når patienten ikke selv ved, hvordan denne skal behandles, ved personalet 

heller ikke hvordan denne skal tilgås. Derfor bliver det også til en slags selvopfyldende modsætning. 

Hvis en patient ikke kan forklare sine symptomer, kan denne ikke få den nødvendige medicinering, 

som der i de fleste tilfælde kræves for, at patienten bliver i stand til at indtræde i forklaringssystemet.   

 

I og med, at patienterne konsekvent inddrages i behandlingen, kan det foreslås at der forekommer en 

omstrukturering af rollerne på afsnittet, hvor patienterne indtager en mere betydelig figur. I kraft af 

udpegningen af nye eksperter der udvikles på afsnittet, foreligger det nært at forestille sig at rollerne 

bliver mere flydende. Men jeg vil argumentere, at netop i kraft af samarbejdet som en bærende pol, 

bliver rollerne endog afgrænsede, fordi de skal opretholdes af det dialektiske forhold mellem patient 

og personale. Der sker således en omstrukturering af rollerne, samtidig som patientinddragelsen giver 

personalet en konkret afgrænset arbejdsfordeling, og dermed forståelsen af arbejdet, nemlig 

samarbejdet og inddragelsen. Det ses blandt andet ved, at personalet bruger patientinddragelsen og 

samarbejdet som håndgribelige begreber, til at cementere egen behandlingsformåen overfor 

kollegerne, hvilket tyder på, at de selv er underlagt subjektiveringen. Derfor bliver omstruktureringen 

af rollerne et udfald, hvor personalet og patienterne er eksemplificerede omkring, hvad deres rolle er, 
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og hvilke handlinger der forventes af dem. Derfor bliver denne genbestaltning af rollerne, også et af 

de mulige svar på, hvorfor personalet trods indsigelser mod inddragelsen, underlægger de sig den 

ikke på trods, men af fri vilje.  

 

Personalet som kritikere 
Jeg har nævnt, hvordan personalet stiller sig kritiske overfor inddragelsen, og hvordan de synes denne 

kan tage overhånd: 

 

”Ja… Og det er jo fordi det (Safewards, red.) kommer oveni alt det andet... Vi bliver 

kognitivt tænkende og så er det den vej vi går, og så kommer Safewards, og så går vi den 

vej, fordi det er nemmere for nogen at ensrette et system, og at patienterne skal være 

herrer i eget hus og selv bestemme deres behandling, til at alle skal være lige gode, og 

sidde med benene på bordet, og de skal have lov til at sidde og skrige ude i gårdhaven. 

Det synes jeg er en laissez fair metode, og jeg bryder mig ikke om den. Jeg vil gerne høre 

deres meninger og hvad de har at sige, men jeg synes ikke vi skal ensrette. Jeg synes 

stadig vi skal holde fast i at vi også ved, hvad der virker og hvad der ikke virker, og at det 

også afhænger af den enkelte patient”. (Uddrag fra interview med Gitte). 

  

Gitte griber fat i noget meget essentielt i implementeringen af patientinddragelse, nemlig hvordan der 

konstant indføres nye måder at anskue behandlingen på, og samtidig fordi der sker en ensretning i 

systemet, når disse tiltag indføres. Jeg snakker videre med Gitte om, at ensretningen i 

behandlingssystemet hvor alle skal gribes ens an, gør at man mister det nære i behandlingen, og Gitte 

påpeger at: 

 

”Inddragelse er en balancegang. Fordi, lige præcis det, oplever du jo alle steder i 

samfundet i dag […], og så til at komme herind, og så skal du også selv have styr på din 

behandling, selvom du ikke ved en fucking fis om, hvad der er galt med dig […]. Det er 

en balancegang, fordi der er så mange krav til os hele tiden, og der kommer kun flere og 

flere, og du skal hjælpe dig selv, og det synes jeg er problematisk, at man ikke bare kan 

få nogen til at hjælpe en og støtte en når man har det ad helvedes til.”  (Uddrag fra 

interview med Gitte) 
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I dette citat er det ret tydeligt, at Gitte er imod den konstante inddragelse, samtidig som hun påpeger 

at det er en balancegang. Gitte stiller sig altså kritisk overfor den ensretning, der sker med 

implementeringen af Safewards og patientinddragelsen, hvilket sker i tråd med 

effektiviseringstanker, hvor det også skaber en omstrukturering af rollerne, og det ansvar patienter og 

personale har. Derfor kan man også, i forlængelse heraf diskutere, hvilken behandling patienterne får, 

hvis de ikke lader sig inddrage. Det er jo ikke fordi de nægtes behandling, men når den inddragende 

behandling, som Gitte kalder for ensrettende, bliver så cementerende, indbefatter det også, at der 

opstår forskellige trin i behandlingsrelationen, nemlig de strategier og teknikker, patienterne skal 

lære. Derfor efterlades nogle patienter udenfor den basale behandling, eftersom de ikke kan afkode 

den, eller simpelthen fordi, systemet ikke kan rumme dem. Det er jo trods alt, systemet der har skabt 

inddragelsen og dermed rammerne for den.  

 

Hvorfor patientinddragelse? 
Et spørgsmål der bliver ved med at lure under overfladen er, hvorfor patientinddragelsen fortsætter 

med at finde sted, når især personalet tenderer at være mere kritiske overfor inddragelsen end 

patienterne er. En fra personalet udtalte overfor mig, at: ”troen på værktøjer kan måske være lidt for 

meget. Og måske er det også ønsketænkning.” (Feltdagbog). Til dels kan det anskues som en 

nødvendighed med patientinddragelsen og samarbejdet i et komprimeret system, både for 

opretholdelsen af personalets selvbillede og for patienternes håb.  Det er et behandlingsforhold der 

gør, at patienterne føler sig set og forstået, og et forhold der gør at personalet bibeholder deres 

selvforståelse som omsorgshjælpere, for personalet er, ligeså meget som patienterne, spillet skakmat 

af det system, der har tilvejebragt patientinddragelsen, hvilket ses især i Gittes udtalelser om 

patienternes indflydelse. 

 

Men hvis vi antager, at relationen mellem personalet og patient er en vareliggjort relation, der kan 

effektiviseres, og at der eksisterer et systemisk ønske herom, som personalet som sådan ikke har 

indflydelse på, hvordan opretholdes nærværet da i denne nu vareliggjorte relation? At personalet 

stiller sig kritisk overfor denne konstante inddragelse, men til stadighed føjer den 

behandlingsmæssige strategi, kan således, udover at forklares ud fra personalet som ”systemets 

håndlangere”. Det kan forstås som et biprodukt af selve den vareliggjorte relation, da den fremtvinger 

en måde, hvorpå personalet og patienterne kan blive ved med at skabe håb og fremskridt, og 

meningsdannelsen og det identitetsskabende bibeholdes. Samarbejdet som begreb, bliver derfor også 

til en meningsskaber, hvorudfra inddragelsen har sit fokus, hvori ansvar og strategier bliver bærende 
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egenskaber. Den mening der kanaliseres ind i selve begrebet, muliggør derfor den fetichistiske 

forståelse, og deraf dens meningsskabende. Derfor kan man også forstå samarbejdet, og deraf 

inddragelsen hvor det emiske perspektiv er uomgængeligt i inddragelsens autonomisering.  

 

En fetichismepræget psykiatri? 
At patientinddragelsen er et koncept, der skaber en forklaringsmodel, hvor der opstår en forventning 

om inddragelse, bliver det til et slags helligt værktøj, der måske kan forstås ud fra præmissen om, at 

personalet skal løbe hurtigere og hurtigere, og samtidig stadig skabe og bibeholde en fortrolig kontakt 

til patienterne23. Det sker blandt andet ved indførelsen af Sundhedsplatformen og med 

implementeringen af Safewards, hvilket omstrukturerer personalets opgaver, og stiller flere krav til 

deres arbejdsrolle:  

 

”Alt skal dokumenteres og alt bliver reguleret og kontrolleret på en anden måde, og det 

er ikke fordi det er ubetinget godt eller skidt, men man kunne godt ønske sig der var lidt 

højere til loftet, og vi er jo nødt til at være loyale overfor det (tiltagene, red.)” (Uddrag 

fra interview med en plejeperson) 

 

Det er en form for avancering af arbejdsopgaverne der sker i forbindelse med de policy, der etableres 

på landsplan: ´Fremtidens psykiatri´, ´Hospitalsplanerne´ eller Safewards. Denne konstante 

indførelse af nye tiltag, strukturer, behandlingstilgange, gør derfor at personalet ser sig selv som 

”systemets håndlangere”. 

 

Patientinddragelsen flyder sammen med, og er derfor uadskillelig fra effektiviseringen, hvorfor 

blandt andet anvendelsen af SMART i forbindelse med den kognitive terapi, udfylder en målstyring 

i overensstemmelse med Lean principperne. Sammensmeltningen medfører, at personalet bliver 

fremmedgjorte overfor deres egen handlefrihed. Det er således ikke kun patienterne der målstyres og 

forventes at kvantificere sig selv, det skal personalet også (jf. citat ovenfor). Bagsiden af de nye tiltag 

og indførelsen af fx Sundhedsplatformen er tid, som personalet synes de har mindre og mindre af, 

netop fordi Sundhedsplatformen ikke fungerer efter hensigten. Det bliver en splittet oplevelse for 

personalet at arbejde med patientinddragelse, da personalet på den ene side ser sig selv som systemets 

                                                
23 Der var en fra personalegruppen der fortalte mig om dengang de måtte ryge sammen med patienterne, hvordan det 
gav en uformel nærhed og en mere afslappet relation til patienterne.  
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håndlangere. På den anden side, bliver patientinddragelse et værktøj, der kan mindske den 

fremmedgørelse de føler i deres situation, ved at give dem en konkret arbejdsopgave, og vedligeholde 

en form for nærvær i relationen.  

 

I og med, den internaliserede magt, og den tilhørende subjektivering, ikke altid skal betragtes som 

negativ, giver det også anledning til en forklaring af, hvorfor patienterne og personalet indgår i 

behandlingsperspektivet. Det bliver da en måde, hvorpå inddragelsen og det samarbejde der fremmes, 

tager form som en fetichistisk enhed der besidder evnen til at forklare den internaliserede magt som 

et ansvar, og samtidig modstanden mod den, med logikken om en sund fornuft. Samtidig, kan 

modstanden også forstås som en nødvendighed, der udspringer fra en modstand mod det 

neoliberalistiske fokus på effektivisering og økonomisering, hvor friheds-og ansvarsimperativer er 

indlejrede (Foucault 2004). 

 

Man kan altså anlægge et produktivitetsmæssigt perspektiv på selve patientinddragelsen, idet den 

fordrer at patienternes eget ansvar nu bliver essentielt for det økonomiske incitament24. 

Patientinddragelsen bliver en nødvendig del for at bibeholde selvforståelsen hos personalet i en 

presset psykiatri. Patientinddragelsen bliver derfor et nødvendigt onde, idet det fremtvinger bestemte 

roller, eller pligter, hvorigennem personale og patienter skaber sig selv. Den individuelle 

ansvarspåførelse bliver afgørende for, hvordan patienten forstår sig selv, og til vælger den budte 

ekspertrolle. Derfor fortsætter det moralske arbejde ikke ved udskrivelse fra afsnittet, men videreføres 

sammen med pligter, mål og håb, hvorfor afsnittet ser sig selv som: ”(Vi er) ikke løsningen, men et 

skridt på vejen til løsningen” (Feltdagbog), og afsnittet skriver sig dermed ind i en moralsk 

intervention, hvori individet forventes at tilpasse sig livet udenfor afsnittet, iklædt sin nye moralske 

ekspert habit, hvor sundhedsfremme er en livslang proces. 

 

 

 

 

                                                
24 Som fremgår af rapporten ”Fremtidens ambulante psykiatrier” fra 2008, hvor der skitseres et ønske om kortere og færre 
indlæggelser, med fokus på en effektivisering af psykiatrien (URL 8).  
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Kapitel 10 

Konkluderende bemærkninger om afsnit 00 som en modsatrettet felt 
 
Jeg har i dette speciale undersøgt patientinddragelse som et modsatrettet fænomen på et psykiatrisk 

afsnit i Danmark, som jeg har kaldt afsnit 00. På afsnit 00 eksisterer to paradigmer side om side, 

nemlig det medicinske og det kognitive, der nu har dannet et fælles behandlingsparadigme, hvilket i 

sig selv fremsætter en modsætning. Her forsøger, hvad der engang var komplette modsatrettede 

anskuelser at samarbejde i udredningen og dermed behandlingen af patienter. Denne 

sammensmeltning af paradigmer, danner således grundlaget for patientinddragelsen. Når 

sammensmeltningen ikke er uproblematisk, sker det også i forlængelse af de indlejrede 

modsætninger, hvorigennem patientinddragelsen udfordres af paradigmerne. Det kognitive 

paradigme taler for en konsekvent inddragelse, hvor den medicinske tilgang kan synes en anelse mere 

skeptisk herfor. Der er blandt personalet en form for vekslen i overgivelsen overfor inddragelsen, 

hvilket medfører et, til tider, vævende behandlingsunderlag.  

 

For at patientinddragelsen kan fungere som en meningsfuld drivkraft for alle implicerede parter, 

kræver det at personalet og patienterne danner et fælles ståsted, hvor de til dels deler det samme 

meningsfulde psykiatriske sprog. Eftersom afsnit 00 arbejder med et fænomenologisk synspunkt, 

bliver det et sprog, der er formet ud fra de symptomer og beskrivelser patienter oftest har i forbindelse 

med de sygdomme, der er dominerende på afsnittet. Patienterne bliver derfor gradvist oplært i det 

psykiatriske sprog, ved at udfylde forskellige skemaer der fungerer som omdrejningspunkt for den 

udredning, der er essentiel for at patienterne indtræder i den sociale kategori som patient. Det er et 

socialt ståsted, der er uomtvisteligt for, at patienten og personalet i et fremadrettet samarbejde kan 

udforske den relation, hvori patientinddragelse er kernen.  

 

Der opstår på afsnit 00 et forklaringssystem, der formår at afbilde og skabe rammerne for det moralske 

rum, hvori patienterne og personalet skal indgå i en samarbejdende relation. Forklaringssystemet har 

dog en bagside. Når en patient ikke formår at italesætte sine symptomer, og dermed indgå i systemet 

som patient, deler denne ikke sprog med personalet, hvorfor en udredning besværliggøres. Når 

udredningen besværliggøres af et manglende sprog, bliver det også svært for patienten at få sin 

diagnose og dermed indgå i den fremadrettede behandling. Jeg anvendte Mary Douglas og Victor 

Turner til at beskrive denne manglende indtræden i forklaringssystemet, hvor jeg argumenterede, at 
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når en indlagt person, ikke vil træde over i patientrollen, kan denne anskues som ´matter out of place´, 

da denne ikke vil frigøres fra sin tidligere position som rask. Derfor er det også en forhandling af 

liminale faser. Det er dog også kontrastfyldt for en patient, når denne endnu ikke har et sprog til at 

beskrive sine symptomer og sin tilstand, besværliggør dette udredningen. Det vil sige, at en patient 

kan ende med at stå lidt i stampe, og ikke blive forstået af personalet, da denne kan betragtes som 

ydende modstand overfor behandlingssystemet.  

 

Når afsnit 00 har et fænomenologisk synssæt, er det et iboende aspekt, at patientinddragelsen 

eksisterer i udredningsprocessen, og patientinddragelsen går da også hånd i hånd med henholdsvis 

det kognitive og det biomedicinske paradigmes fælles forklaringssystem, da begge tager 

udgangspunkt i patienten som en handlende aktør. Patientinddragelsen bliver til en iboende faktor i 

både skabelsen og udførelsen af forklaringsmodellen, der således både kan indeholde det gode i 

behandlingen, og samtidig besidder potentialet til indbyrdes kritik.  

 

Når patienterne er indsluset i forklaringssystemet, og dermed er indtrådt i den samarbejdende relation, 

er de ved at blive gjort til eksperter i egen sygdom. Denne relation afføder, med sine værdier, og sit 

potentiale som en social teknologi, en behandlingstilgang, der implicit medfører et bestemt 

patientbillede. At den samarbejdende relation i patientinddragelsen kan anskues som en social 

teknologi, sker ud fra anskuelsen om det sociale rum det har skabt, hvori selvteknologier bliver 

primus motor for behandlingen. Det er et socialt rum på afsnittet, hvor patienterne kan agere, men 

helst på en bestemt måde, hvorfor et konkret patientbillede og ønsket herom, fordres af afsnittet og 

patienterne selv. Det vil også sige, at patientinddragelse som en social teknologi, ikke er passiv, men 

er en handlende aktør. Den skaber nemlig, i kraft af sin eksistens, også en måde hvorpå patienterne 

kan falde udenfor, simpelthen fordi deres adfærd ikke passer ind i det skabte patientbillede eller 

afsnittets kultur.  

 

Selvteknologierne fordrer dermed i samspil med de sociale teknologier, et bestemt patientbillede, 

hvori samarbejde og sygdomsindsigt bliver kerneområder, hvilket på sin vis regulerer adfærden hos 

både patienter og personale. Patienterne forventes at indgå i et identitetsarbejde, hvor de ved hjælp af 

den kognitive kvantificering af selvet, bliver målstyret mod sygdomsindsigt og ansvar, der fordrer 

indtrædelsen i det forklaringssystem, der understøtter patientbilledet. Samtidig kan patienterne 

overgøre samarbejdet og det sociale, hvilket igen peger mod et fast cementeret patientbillede. 
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Identitetsarbejdet kan derfor ses som et grundelement i patientinddragelse, hvor ansvar og samarbejde 

er bærende elementer. Patientinddragelse som analytisk begreb besidder da evnen til at eksistere i 

både datid, nutid og i fremtiden.  

 

Det er ikke kun patienterne der skaber deres selvopfattelse ud fra ansvar og samarbejde, det gør 

personalet også, hvilket peger mod en dobbelt-subjektivering, hvor personalet selv er underlagt det 

magtfulde behandlingssystem. Derfor skaber personalet også sig selv, gennem at være dygtige 

inddragere. Samtidig forstås, at selvteknologierne og de sociale teknologier kun er muliggjort, 

gennem frihed til at handle.  

 

Da personale og patienter ingen indflydelse har på patientinddragelse, på grund af dens egenskab som 

en fetichistisk policy, er patientinddragelsen også frakoblet relationen mellem personale og patient. 

Behandlingsrelationen er derfor også vareliggjort som følge af den effektivisering der 

gennemstrømmer psykiatrien. Når behandlingen og patientinddragelsen konstituerer hinanden, 

efterlades personalet derfor også med et tomrum, når de ikke kan forklare patienters manglende 

bedring. Men denne vareliggørelse og fremmedgørelse, medfører da, paradoksalt nok, at selve 

patientinddragelsen besidder evnen til at skabe nærvær og skabe et meningsfuldt arbejde, for både 

patienter og personale, i den ellers vareliggjorte relation.  

 

Hvis der skal peges på, hvad alternativet er til patientinddragelse, kan der peges mod, at det måske 

handler mere om hvornår og hvordan der inddrages. Men i og med at inddragelsen som policy 

bestemmes af systemet, har hverken patienter eller personale indflydelse herpå, hvorfor behandlingen 

konstitueres heraf.  

 

Når Sundhedsplatformen og Safewards implementeres i psykiatrien, medfører det, at personalet har 

mindre tid til at udføre den behandling de gerne vil. Men denne form for nyskabelse i psykiatrien 

skaber også en produktiv kraft, hvor personale og patienter ikke kun er underlagt et 

sundhedsfremmende magtperspektiv. Personalet formår nemlig, ved at kritisere Safewards og 

Sundhedsplatformen, at pege på de værdier de anser som vigtige, og dermed også den behandling de 

anser som nødvendig i psykiatrien. Derfor bliver patientinddragelsen til en måde, hvor personalet 

genetablerer deres roller som autoritet, idet de lærer patienterne, hvordan de skal være patienter, og 

samtidig giver det personalet en følelse af en nær relation, som der kræves i en psykiatri, hvor der er 
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mindre og mindre tid. Derfor bliver det at arbejde med patientinddragelse, et modsætningsfyldt, og 

til tider, konfliktfyldt arbejdsområde, eftersom personalet konstant skal vurdere og tilpasse deres 

behandlingstilgang, og samtidig bliver spillet skakmat, når hverken patienters eller personales 

strategier virker.  

 

Det peger i retning af et modsætningsfyldt felt, hvor behandlingen sker ud fra imperativet om 

patientinddragelse. Det kan betragtes ud fra en fetichistisk forståelse, idet det besidder evnen til at 

forklare sygdomme, behandling og modsætningerne heri. Det blotlægger, at patientinddragelsen og 

den tilhørende forklaringsmodel kommer til kort, da den lever sit eget liv, og dermed besidder 

potentialet til at bibeholde det kontrastmættede landskab.  

 

Recovery mentorer 
Jeg vil slutligt kort diskutere, hvordan jeg mener forskning om recovery mentorer er oplagt som 

videre forskning, da det på sin vis er en måde at bibeholde tidligere psykiatriske patienter i 

patientrollen. Det vil være interessant at undersøge, hvorvidt mentorernes evner og kapacitet kun kan 

ske i forlængelse af deres tidligere sygdom, hvorved de fastholdes i kategoriseringen, psykisk syg. 

Samtidig får de deres bekræftelse i form af det selvarbejde, de har foretaget under deres indlæggelse, 

efter deres indlæggelse, og nu i deres arbejde som mentorer. Derfor vil det også være interessant at 

kigge på patientrollen, som ekspanderet i endnu højere grad, end på afsnit 00. Den form for frigørelse 

og de rettigheder, man måske søger at give ved at uddanne mentorer, kan måske analyseres som en 

måde at give psykiatriske patienter rettigheder, som de ikke vidste de ikke havde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Litteraturliste 
 

American Anthropological Association 1998. Code of Ethics.  
http://www.aaanet.org/committees/ethics/ethicscode.pdf 
 
Amit, Vered 2000. Introduction: Constructing the Field. I: Constructing the Field: Ethnographic 
Fieldwork in the Contemporary World. London. Routledge, pp 1-18. 
 
Barrett, Robert 1996. The Psychiatric Team and the Social Definition of Schizophrenia: An 
Anthropological Study of Person and Illness. Cambridge University Press 
 
Baunsgaard, Johannes 2018. Personlige erfaringer i høj kurs. 
https://www.avisen.dk/tidligere-indlagte-faar-arbejde-i-
psykiatrien_526264.aspx?fbclid=IwAR2WS1Ahtsmt4PVO52mMysmB9CTgsxFGjQqnlJ6ciGTaB
wC8LJ0JNTyYfyE (14.12.2018) 
 
Deegan, Patricia & Drake, Robert 2006. Shared Decision Making and Medication Management in 
the Recovery Process. Psychiatric Services. Volume 57. Number 11 
 
Dewalt, Kathleen & Dewalt, Billie R. 1998. Participant Observation I: Handbook of Methods in 
Cultural Anthropology. Bernard, Russell (red), p. 259-291, Walnut Creek: Altamira Press 
 
Douglas, Mary. 1966 (2002). Purity and Danger. Taylor and Francis ltd. 
 
Edgar, Iain & Andrew Russel 1998. Research and practice in the anthropology of welfare. The 
Anthropology of Welfare. London. Routledge, pp. 1-16 
 
Esping-Andersen, Gøsta 1990. The Three Political Economies of the welfare State. I: The Three 
Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Polity Press 
 
Estroff, Sue 1985. Making it Crazy. University of California 
 
Estroff, Sue & Lachicotte, William & Illingworth, Linda & Johnston, Anna. 1991. Everybody's Got 
a Little Mental Illness: Accounts of Illness and Self among People with Severe, Persistent Mental 
Illnesses. Medical Anthropology Quarterly, 5: 331-369.  
 
Estroff, Sue 1993. Identity, Disability, and Schizophrenia. The problem of Chronicity. Comparative 
Studies of Health Systems. University of California Press. Berkeley 
 
Fakta: Hvad er recovery? https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-
behandling/Recovery/Om-recovery/Sider/Fakta-hvad-er-recovery.aspx  
 
Foucault, Michel 1975. Overvågning og straf - fængslets fødsel. Det lille forlag. 
 
Foucault, Michel 1982. The subject and Power.  I Critical Inquiry, Vol.8, No.4 (Summer), pp.777-
79 
 



 85 

Foucault, Michel 1988. Technologies Of The Self. A seminar with Michel Foucault. Martin, H. 
Luther, Gutman, Huck & Hutton H. Patrick (red). Tavistock Publication. 
 
Foucault, Michel 1990. The history of sexuality vol.3. The Care for the Self. New York. Vintage 
Books. 
 
Foucault, Michel 2004 (2009). Biopolitikkens fødsel. Forelæsninger på Collegé De France 1978-
1979. København. Hans Reitzels Forlag 
 
Geertz, C., 1998. Deep hanging out. The New York review of books, 45 (16), 69. 
 
Goffman, Erving 1961. Asylums. Anchor Books. 
 
Goffman, Erving 1989. On Fieldwork. Journal of Contemporary Ethnography. Volume: 18 Issue: 
2, pp. 123-132 
 
Gulløv, Eva & Højlund, Susanne 2010. Konteksten. Feltens sammenhæng, i Ind i Verden. En 
Grundbog i Antropologisk Metode. Kirsten Hastrup (red), s. 343-362. København: Hans Reitzels 
Forlag 
 
Gupta, Akhil & Ferguson, James 1997. The Field as a site, Method, and Location in Anthropology. 
I: Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley. University of 
California Press, pp. 1-46 
 
Hacking, Ian 2006. Kinds of People: Moving Targets. The British Academy. 
 
Hammersley, Martin & Atkinson, Paul 1983. Ethnography: Principles in Practice. Tavistock 
Publications.  
 
Hansen, Thomas 2008. Selvudviklingens opkomst i psykiatrien, i Psykens historier i Danmark: Om 
forståelsen og styringen af sjælelivet, Brinkmann, Svend & Triantafillou, Peter (red.) 
Samfundslitteratur 
 
Hastrup, Kirsten 2010. Den antropologiske videnskab I: Ind i Verden. En grundbog i Antropologisk 
Metode. Kirsten Hastrup (red), pp. 9-34. København. Hans Reitzels Forlag 
 
Holm-Petersen, Christina & Navne, Laura Emdal 2015. Hvad er ledelse af brugerinddragelse? En 
gennemgang af mål og tre individuelle brugerinddragelsesmodeller. Tidsskrift for Forskning i 
Sygdom og Samfund, nr.22. 103-133 
 
Hospitalsplan 2020, Juni 2015. 
https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospitaler/HOPP/Documents/Hospitalsplan%202020.pdf  
 
Jacobsen, Charlotte & Martin, Helle & Baker, Vibeke 2015. Who knows best? Negotiations of 
Knowledge in Clinical Decision Making. Tidsskrift for Forskning I Sygdom og Samfund, nr. 22. 67-
82  
 



 86 

Jenkins, Janis & Carpenter-Song, Elizabeth 2008. Stigma Despite Recovery: Strategies for Living 
in the Aftermath of Psychosis. Medical Anthropology Quarterly, Vol. 22, Issue 4, pp. 381–409 
 
Jutel, Annemarie. 2009. Sociology of a Diagnosis: a Preliminary Review. Sociology of Health and 
Illness: 31 (2): 278-299 
 
Jønsson, Alexandra & Nyborg, Maja & Pedersen, Vibe & Line, Pedersen & Wandel, Annette & 
Freil, Morten 2013. Sundhedsprofessionelles syn på patientinddragelse: En kvalitativ undersøgelse. 
Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.  
 
Jønsson, Alexandra & Baker, Vibe & Jacobsen, Charlotte & Pedersen, Line 2015. 
Brugerinddragelse: forhandlinger af autoritet, relation og viden. Tidsskrift for Forskning i Sygdom 
og Samfund, nr. 22. 5-17  
 
Jöncke, Steffen & Svendsen, Mette & Whyte, Susan 2004. Løsningsmodeller: Sociale teknologier 
som antropologisk arbejdsfelt. I: Viden om verden: En grundbog i antropologisk analyse. Hastrup, 
Kirsten (red). København. Hans Reitzels Forlag 
 
Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna 2012. Indledning I: At skabe en professionel. Ansvar og 
autonomi i velfærdsstaten. Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (ed.). Hans Reitzels Forlag. 
pp. 13-27 
 
Karl, Marx 1867 (2010). Capital: A Critique of Political Economy. Volume 1. Pacific Publishing 
Studio 
 
Karlsen, Mads Peter & Villadsen, Kaspar 2017. Indledning, i Sundhed og Magt: Perspektiver på 
biopolitik og ledelsesteknologi. Karlsen, Mads Peter & Villadsen, Kaspar (red.) Hans Reitzels 
Forlag 
 
Larsen, John 2005. Becoming Mentally Ill: Existential Crisis and the Social Negotiation of Identity. 
I: Managing Uncertainty. Ethnographic Studies of Illness, Risk and the Struggle for Control. 
Steffen, Vibeke & Jenkins, Richard & Jessen, Hanne. (red):  pp 197-223. København. Museum 
Tuscalanum.  
 
Larøi, Frank & Luhrmann, Tanya & Bell, Vaughan & Christian, William & Deshpande, Smitha & 
Fernyhough, Charles & Jenkins, Janis & Woods, Angela. 2014. Culture and Hallucinations: 
Overview and Future Directions. Schizophrenia Bulletin vol. 40 suppl. no. 4, pp. 213–220 
 
Luhrmann, Tanya 2000. Of Two Minds. Vintage Books. 
 
Luhrmann, Tanya. 2007. Social Defeat and the Culture of Chronicity: or, Why Schizophrenia Does 
So Well Over There and So Badly Here. Culture, Medicine and Psychiatry 31, pp. 135–172 
 
Luhrmann, Tanya & R. Padmavati & Tharoor, Hema & Osei, Akwasi 2015. Hearing Voices in 
Different Cultures: A Social Kindling Hypothesis. Topics in Cognitive Science 7, pp. 646–663 
 
Malinowski, Bronislaw 1922 (1964) Introduction. The Subject, Method, and Scope of the Inquiry, I 
Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge and Keegan Paul pp. 1-25  



 87 

 
Mik-Meyer, Nanna. 2012. Den forstående læge og evidenssøgende socialrådgiver: Rollebytte i 
dagens velfærdsstat. i At skabe en professionel: Ansvar og autonomi i velfærdsstaten. Järvinen, 
Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (ed.). Hans Reitzels Forlag, pp. 52-73 
 
Myers, Neely. 2016a: Recovery stories: An anthropological exploration of moral agency in stories 
of mental health recovery. Transcultural Psychiatry, Vol. 53(4), pp. 427–444 
 
Pakkeforløb Psykiatrien; https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-
praksis/sjaelland/almen-praksis/patientforloeb/psykiatrien/pakkeforloeb-psykiatrien/ (14.12.2018) 
 
Patienter og personale sammen om ´Safewards´:  
https://www.psykiatri-regionh.dk/Kvalitet-og-udvikling/udvikling/projekt-baeltefrit-
center/Sider/Patienter-og-personale-sammen-om-%E2%80%99Safewards%E2%80%99.aspx 
(18.12.2018) 
 
Pilgrim, David & Waldron, Lesley 1998. User Involvement in mental health service development: 
How far can it go? Journal of Mental Health. Volume 7, Issue 1. pp 95-104. 
 
Rhodes, Lorna 1995. Emptying Beds. The Work of an Emergency Psychiatric Unit. University of 
California Press 
 
Ringer, Agnes. 2013. Listening to Patients: A Study of Ilness Discourses, Patient Identities, and 
user involvement in contemporary psychiatric practice. Roskilde: Roskilde Universitet 
 
Rose, Nikolas 1989 (1999). Governing the soul: The Shaping of the Private Self. Free Association 
Books. London 
 
Rose, Nikolas 2001. Politics of life itself. Theory, Culture & Society. Vol 18(6):1-30. Sage, 
London. 
 
Rose, Nikolas 2019. Our Psychiatric Future. Polity Press. Cambridge 
 
Shore, Chris & Wright, Susan 1997. Anthropology of Policy: Perspectives on Governance and 
Power. Routledge 
 
Simonsen og Møhl 2010. Grundbog I psykiatri. Hans Reitzels forlag 
 
Simonsen, Palle & Nyrup Rasmussen, Poul 2012. Psykiatrien trænger til et grundigt eftersyn, i 
Politiken 
 
SIND, Psykiske diagnoser http://www.sind.dk/psykiske-diagnoser 
 
Sluka & Robben 2007. Fieldwork in Anthropology: An Introduction. I: Ethnographic Fieldwork: 
An Anthropological reader. Oxford. Blackwell. 
 
Stickley, Theodore 2006. Should service user involvement be consigned to history? A critical realist 
perspective. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Volume 13. Issue 5.  



 88 

 
Thedvall, Renita 2015. Managing preschool the Lean way. Evaluating work processes by umbers 
and colours. Social Anthropology/Anthropologie sociale 23, 1 42-53. European Association of 
Social Anthropologists. 
 
Thorsen, Dag Einar 2009. The Neoliberal Challenge: What is Neoliberalism? Department of 
Political Science, University of Oslo. 
 
Turner, Victor 1969 (1991). The ritual process: Structure and Anti-structure. New York: Cornell 
University Press 
 
URL 1: https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-er-paa-vej-mod-velfaerdsstaten-version-20 
(6.12.2012) 
 
URL 2: http://www.psykiatrifonden.dk/viden/nyt-fra-forskningen/%C3%B8get-risiko-for-fysisk-
sygdom-hos-personer-med-psykisk-sygdom.aspx (7.12.2018) 
 
URL 3: http://www.safewards.net/da/interventioner (4.12.2018) 
 
URL 4: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm469681 (4.12.2018) 
 
URL 5: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/psykisk-sygdom (8.11.2018) 
 
URL 6: https://www.psykiatri-regionh.dk/Kvalitet-og-udvikling/skolen-for-
recovery/skolen_for_recovery/Sider/default.aspx (8.11.2018) 
 
URL 7: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/Rehabilitering-
og-recovery/Recovery-mentorer_og_peer-st%C3%B8tte/Sider/Recovery-mentor-projektet-i-
Region-Hovedstadens-Psykiatri.aspx (29.11.2018) 
 
URL 8: https://www.regioner.dk/media/1236/fremtidens-ambulante-psykiatri.pdf (30.9.11)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


