
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB  
OG PRAKSISUDVIKLING 

 
 
 
 
 
 

MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE 
 

ELSE FRØLICH,  
VINTER 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

INDHOLD: 
 
 
 

EMNEBESKRIVELSE:..............................................................................................................................A 

PROBLEMFORMULERING: ...................................................................................................................A 

RESUMÉ ......................................................................................................................................................C 

ENGLISH SUMMARY...............................................................................................................................C 

Indledning ..................................................................................................................................................... 1 

Metode ........................................................................................................................................................... 1 

Læsevejledning.............................................................................................................................................. 2 

I. Sundhedsfremme og forebyggelse – historisk baggrund for begreberne............................................. 2 

II. Fra sygdom til sundhed - nye begrebers betydning for  praksis........................................................... 4 

III. Etiske problemstillinger - teoretiske overvejelser.................................................................................. 7 

• Marcel Verweij: om tendenser til medikalisering................................................................................. 7 

• Nina Nikku og Bengt Erik Eriksson: om etiske problemstillinger ved forebyggelse ........................ 10 

• David Buchanan: om etik og sundhedsfremme.................................................................................. 11 

• Martha Nussbaum: om praktisk visdom, dyder og handleevner........................................................ 16 

• Uffe Juul Jensen: om moralsk ansvar og menneskesyn .................................................................... 21 

• Torben K. Jensen og Tommy Johnsen: om sundhedsfremme i teori og praksis............................... 25 

IV. Kan teorierne begrunde det foreslåede sundhedsbegreb? .................................................................. 26 

V. Etiske problemstillinger - eksempler fra praksis................................................................................. 27 

• Praksisbeskrivelse 1: Virksomheden med ”museskaderne” .............................................................. 27 

• Praksisbeskrivelse 2: Frisøreleverne................................................................................................... 30 

• Praksisbeskrivelse 3: Den tykke kvinde og de smalle døre................................................................. 31 

• Praksisbeskrivelse 4: Den unge pige med smerterne.......................................................................... 33 

• Praksisbeskrivelse 5: Den gamle dame og rollatoren......................................................................... 36 

VI. Kan det foreslåede sundhedsbegreb bruges i praksis? ....................................................................... 37 

VII. Hvor det foreslåede sundhedsbegreb ikke slår til ............................................................................... 38 

VIII. Perspektiver for udvikling af sundhedsbegrebet og sundhedsfremmepraksis ................................... 39 

• Praksisforskning .................................................................................................................................. 39 

• Udøvelse af phronesis - praktisk visdom ............................................................................................. 40 

LITTERATURLISTE ................................................................................................................................. a 



A 
 

 

 
EMNEBESKRIVELSE: 
 

En undersøgelse og diskussion af begreberne sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på 

en begrebsafklaring af sundhedsfremmebegrebet. Indeholder en beskrivelse og diskussion af 

problemer og dilemmaer i praktisk sundhedsfremmearbejde samt nogle bud på, hvorledes 

disse problemer og dilemmaer kan håndteres med henblik på udvikling af sundhedsfremme-

praksis.   

 
PROBLEMFORMULERING: 
 

I løbet af det sidste århundrede har sygdomsbilledet ændret sig radikalt. Hvor det tidligere overve-

jende handlede om infektionssygdomme, drejer det sig nu i vor del af verden for en stor del om 

kroniske sygdomme, alderdomssyndromer og det, der benævnes livsstilssygdomme. Hermed har 

metoderne for sygdomsbekæmpelse også skiftet karakter fra at være rettet primært mod omgivel-

serne til i højere grad at rette sig mod den enkeltes livsstil og vaner. De to begreber som optræder i 

disse sammenhænge er sundhedsfremme og  forebyggelse. Disse begreber bruges og defineres for-

skelligt. Sundhedsfremme er det begreb, der nu i mange sammenhænge bruges som det officielle 

overbegreb, hvor det er en fællesbetegnelse for mange aktiviteter med udgangspunkt i sundhed og 

med afsæt i menneskers ressourcer, forebyggelse af sygdomme er i denne forståelse en del af det at 

arbejde sundhedsfremmende. Forebyggelse bliver i andre sammenhænge brugt som den overordne-

de betegnelse, hvor udgangspunktet er sygdom. Denne tankegang bygger således i højere grad på en 

risikotænkning. Fokus er imidlertid overordnet flyttet fra forebyggelse til sundhedsfremme, fra - i 

princippet - den negative risikotænkning til den positive ressourcetænkning. Men det at ændre be-

tegnelse for et begreb behøver for det første ikke nødvendigvis at betyde, at praksis ændrer sig og 

for det andet, selvom praksis har ændret sig, at den nye praksis – sundhedsfremmepraksis -  pr. de-

finition er problemløs. Det spørgsmål, som jeg her primært er interesseret i at få belyst er således: 

om der i sundhedsfremmebegrebet er indlejret etiske problemer og dilemmaer, som det er vigtigt at 

få belyst og diskuteret eller, med andre ord, at få noget vigtigt frem som (måske) ligger skjult i be-

grebet og som kan vise sig i problemstillinger i praksis? Som eksempel herpå kan nævnes, at man i 

rådgivning om sundhedsfremme på en eller anden måde forsøger at påvirke et andet menneskes 

adfærd, hvilket udspringer af, at der bag tankegangen om sundhedsfremme ligger et bestemt men-

neskesyn, bestemte holdninger til værdier og til hvad et godt liv vil sige. Selvom intentionen er at 

arbejde sundhedsfremmende, vil det, at forsøge at påvirke et andet menneskes adfærd, alligevel 
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således i en vis udstrækning være at gribe ind i et andet menneskes liv. F.eks. kan det indebære, at 

rådgiveren ubevidst forsøger at påvirke den pågældende med egne eller professionens vedtagne 

værdier og normer, eller det kan medføre en forskydning af, hvor ansvar for sundhed og sygdom 

skal placeres i form af individualisering af eventuelle problemer. Eller omvendt bevirker, selvom 

det ikke var hensigten, at den person, der skal rådgives, fralægger sig ansvar for eget helbred. Så-

danne etiske problemstillinger og dilemmaer i sundhedsfremmepraksis skal være synlige, for at vi 

kan få øje dem og få mulighed for at håndtere dem. For at kunne gøre det, har vi brug for en større 

forståelse af, hvad sundhedsfremme vil sige. Dette forudsætter, at vi har et begreb om sundhed. I en 

tidligere opgave fra suppleringsuddannelsen vinter 2001 har jeg undersøgt forskellige sundhedsbe-

greber. Her var min konklusion, at vi mangler et fuldt dækkende sundhedsbegreb. Min tese var den-

gang og er også nu, at vi har brug for et nyt sundhedsbegreb til at afklare sundehedsfremmebegrebet 

og som kan vejlede sundhedsfremmepraksis. For at undersøge dette, vil følgende spørgsmål blive 

stillet, diskuteret og søgt besvaret: Kan der formuleres et sundhedsbegreb, som kan afklare sund-

hedsfremmebegrebet og bruges som vejleder for sundhedsfremmepraksis? Kan forskellige teorier, 

som belyser etiske problemer og dilemmaer i sundhedsfremme og forebyggelse begrunde dette be-

greb? Er der indbyggede dilemmaer og problemer specifikt i sundhedsfremmearbejde? Hvis der er, 

hvordan kan jeg som rådgiver håndtere dem? Hvilke fremtidsperspektiver kan der formuleres for 

sundhedsfremmepraksis?  

Jeg vil belyse og diskutere disse spørgsmål ved hjælp af forskellige filosofiske teorier. Begreber, 

som jeg vurderer er helt centrale i en begrebsafklaring om sundhedsfremme, nemlig dømmekraft, 

værdier, handleevner, retfærdighed og ansvar vil blive belyst. Beskrivelser fra egen praksis vil blive 

brugt til at illustrere forskellige problemstillinger og dilemmaer. Det vil blive undersøgt, hvorvidt et 

nyt sundhedsbegreb og de forskellige teorier kan bruges til at udforme et begreb om sundheds-

fremme, som kan hjælpe med til at håndtere disse problemer og dilemmaer. Formålet er at medvirke 

til en udvikling og forbedring af min praksis som ergoterapeut, hvor jeg forsøger at arbejde sund-

hedsfremmende. Det er desuden mit håb, at diskussionen og de mulige svar, som masteropgaven 

giver, også skal kunne bruges generelt af andre, som arbejder med sundhedsfremme.  
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RESUMÉ  
 

Begreberne sundhedsfremme og forebyggelse bliver analyseret med henblik på begrebsafklaring af 

sundhedsfremmebegrebet og de etiske problemstillinger, der eventuelt knytter sig hertil. Tesen er, at 

det er nødvendigt med et nyt sundhedsbegreb, som kan vejlede sundhedsfremmepraksis. Brugbar-

heden af et nyt sundhedsbegreb testes i forhold til filosofiske teorier og til etiske problemstillinger 

fra sundhedsfremmepraksis. Det konkluderes, at de alvorligste etiske problemstillinger opstår, hvis 

sundhedsfremme medfører individualisering af sundhedsproblemer hvorved socio/økonomiske 

grunde overses. Praksisforskning og brug af phronesis kan medvirke til at imødegå individualise-

ring, udvikle sundhedsbegrebet og sundhedsfremmepraksis.  

 
ENGLISH SUMMARY 
 

The concepts of health promotion and prevention are analysed in order to clarify the concept of he-

alth promotion and the possibly attached ethical problems. The thesis is that a new concept of health 

is necessary to guide practice. The usefullness of a new concept of health is tested regarding philo-

sophical theories and ethical problems from practice. The conclusion is that the most serious ethical 

problems occur, if health promotion causes individualization of health problems by which 

socio/economical causes are ignored. Practice-research and use of phronesis may oppose individu-

alization, promote development of the concept of health and practice of health promotion.  
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Indledning 
 
Udgangspunktet for min opgave er problemer og dilemmaer, som jeg oplever i mit arbejde som 

ergoterapeut, hvor mit formål er at arbejde sundhedsfremmende. Jeg arbejder udfra dette overord-

nede formål både når jeg rådgiver om arbejdsmiljø, hvor det som oftest handler om raske menne-

sker og når jeg rådgiver om hjælpemidler og boligændringer til mennesker, som har en eller anden 

grad af funktionsnedsættelse. Når jeg arbejder sundhedsfremmende eller forsøger at gøre det, er det 

udfra en tankegang om, at denne måde at arbejde på gerne skulle hjælpe med til at øge disse menne-

skers handleevner og muligheder og medvirke til, at de kan leve et godt liv. Dette er i tråd med tan-

kegangen bag mit fag, idet sammenhængen mellem sundhed og aktivitet er udgangspunktet for er-

goterapi og hvor det at kunne deltage er målet. Hvad det mere specifikt vil sige at arbejde sundheds-

fremmende, hvilke etiske problemstillinger og dilemmaer, der eventuelt optræder i praksis og hvor-

dan de kan håndteres med henblik på udvikling af sundhedsfremmepraksis er det, som opgaven vil 

forsøge at belyse. I en del af den litteratur jeg har udvalgt, benyttes begreberne sundhedsfremme og 

forebyggelse på skift uden at der skelnes skarpt mellem begreberne, i anden litteratur skelnes skarpt 

mellem begreberne. Min interesse her er primært at få større klarhed over sundhedsfremmebegrebet, 

fordi udgangspunktet for mit arbejde er at arbejde sundhedsfremmende, hvor forebyggelse af syg-

domme er en del af arbejdet. Jeg vil således indirekte få belyst, hvorledes dette adskiller sig fra at 

arbejde med forebyggelse som overskrift. 

Metode 
 
Min metode er at belyse praksis dels ved hjælp af teori dels ved hjælp af empiri fra praksis. Teorien 

består af en historisk beskrivelse af baggrunden for begreberne sundhedsfremme og forebyggelse, et 

forslag til et nyt sundhedsbegreb samt af litteratur, som belyser etiske problemstillinger i sundheds-

fremme og forebyggelse. Empirien består af 5 beskrivelser af problemstillinger fra egen praksis. 

Brugbarheden af det foreslåede nye sundhedsbegreb vil blive sammenholdt med de forskellige teo-

rier og vil blive afprøvet i forbindelse med de beskrevne etiske problemstillinger fra praksis. Resul-

taterne herfra vil blive brugt til at beskrive visioner for udvikling af en fremtidig sundhedsfremme-

praksis.   
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Læsevejledning 
 
I. Jeg vil indlede med at fremlægge en kort historisk baggrund for begreberne sundhedsfrem-

me og forebyggelse. 

II. Sammenhængen mellem disse begreber og sundheds- og sygdomsbegreber vil dernæst blive 

belyst. Litteratur af Uffe Juul Jensen og Ole Dreier vil blive benyttet. Et foreløbigt forslag 

til et nyt sundhedsbegreb vil blive præsenteret.  

III. Etiske problemstillinger i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse samt centrale 

begreber i den forbindelse vil blive fremstillet og diskuteret. Litteratur af Marcel Verweij, 

Nina Nikku & Bengt Erik Eriksson, David Buchanan, Martha Nussbaum, Uffe Juul Jensen 

og Torben Jensen & Tommy Johnsen vil blive brugt. 

IV. De etiske problemstillinger i sundhedsfremme og forebyggelse, som er blevet påvist i littera-

turen vil blive brugt til at undersøge brugbarheden af det foreslåede foreløbige sundhedsbe-

greb.  

V. 5 praksisbeskrivelser med eksempler på etiske problemstillinger fra min praksis vil blive 

fremstillet og diskuteret. 

VI. Disse eksempler vil blive brugt til at vise hvor det foreslåede foreløbige sundhedsbegreb og 

de fremstillede teorier kan bruges som en hjælp i praksis samt  

VII. hvor det har mangler og ikke slår til. 

VIII. Endelig vil jeg formulere forslag til, hvordan det foreslåede sundhedsbegreb kan udvikles 

med henblik på afklaring af et sundhedsfremmebegreb, der kan vejlede sundhedsfremme-

praksis nu og i fremtiden. 

 
I.     Sundhedsfremme og forebyggelse – historisk baggrund for begreberne  
 
I løbet af det 20. århundrede har sygdomsmønstret ændret sig1. Hvor det tidligere langt overvejende 

var præget af infektionssygdomme, har det i den vestlige verden ændret sig til at være præget af 

sygdomme, som i en vis udstrækning har - eller kan have - at gøre med den måde vi lever vores liv, 

de såkaldte ”livsstilssygdomme.” I samme periode ændres vores arbejde fra det manuelle fysisk 

belastende arbejde til mere og mere stillesiddende arbejde. Dette sker i takt med den stigende tekno-

logisering, herunder brugen af computere. Fokus for, hvor der skal sættes ind for at forebygge syg-

                                                 
1 David Buchanan ( 2000):  An Ethic for Health Promotion pp. 25 - 31. 



3 
 

 

domme, har tilsvarende ændret sig fra at være rettet mod omgivelserne, til i langt højere grad at 

rette sig mod vores vaner, livsstil og i det hele taget mod, hvordan vi som mennesker lever vores 

daglige liv. WHO har været eksponent for en ændring indenfor sundhedsvæsenet ved at flytte fokus 

fra overvejende at dreje sig om behandling til i højere grad at skulle arbejde på at fremme sundhed. 

Programmet fra 1984 Sundhed for alle 20002, har som det første mål at øge retfærdigheden på 

sundhedsområdet. WHO vurderer således, at ”de væsentligste årsager til uligheder i sundhedstil-

stand er usunde leve - og arbejdsforhold præget af stress, utilstrækkelig adgang til sundheds- og 

andre offentlige ydelser, og adfærd der er skadelig for sundheden med begrænset valgmulighed. 

Disse faktorer er ofte uden for de menneskers  kontrol, der er berørt af dem, og der er tendens til, at 

de optræder samtidigt og dermed forstærker hinandens skadelige virkning 3”. Programmet kritiserer 

det eksisterende behandlingssystem, som tilbyder behandling af sygdomme, men som ikke tager 

hånd om kvaliteten af menneskers liv, i modsætning til en klassisk tankegang, hvor lægen var opta-

get af patientens hele liv og hvor målet var at fremme det gode liv. WHO argumenterer på den bag-

grund for at ændre strategi for sundhedsvæsenet. I stedet for kun at lægge år til livet også at lægge 

liv til årene. WHO peger på de multifaktorielle betingelser for sygdomme, som ofte spiller sammen 

og lægger op til en diskussion om retfærdighed, værdier og prioriteringer. Målet er så vidt muligt at 

gøre folk uafhængige og selvforvaltende, men hvor dette kun er muligt, hvis omgivelserne og vilkå-

rene er til stede.  

I 1986 kom begrebet sundhedsfremme for første gang rigtigt på den internationale dagsorden, idet 

WHO i samarbejde med andre organisationer afholdt den første internationale konference om sund-

hedsfremme i Ottawa, Canada. I Ottawa Charteret defineres sundhedsfremme som ”en proces, der 

sætter mennesker i stand til at øge kontrollen over og forbedre deres sundhed. Sundhedsfremmeind-

satser har som mål at reducere forskelle i den eksisterende sundhedsstatus og sikre lige muligheder 

og ressourcer, således at alle mennesker kan opnå en tilstand, hvor alle muligheder for et sundt liv 

er til stede. Sundhedsfremmeindsatser har som mål at muliggøre disse forhold gennem at advokere 

for sundhed 4”.Charteret5 sætter således fokus på, at der bør arbejdes på større lighed i forhold til at 

opnå sundhed, det enkelte individ bør styrkes gennem uddannelse og information for på den måde 

at få bedre muligheder for at øge kontrollen over eget helbred og for bedre at kunne foretage sunde 

valg. Sundhed bør fremmes på alle niveauer og tages med i alle beslutningsprocesser. Nyorientering 

i arbejde med sundhedsfremme gør det nødvendigt med forskning og ændringer i de sundhedspro-

                                                 
2 Mål for sundhed for alle – den europæiske sundhedspolitik. Opdateret udgave september 1991 - en dansk oversættelse 
af WHO’s regionale mål for Europa pp. 7 - 75. 
3 Mål for sundhed for alle – den europæiske sundhedspolitik p. 27. 
4 Oversættelse fra Arbejdsmiljøinstituttet (1998): Sundhedsfremme på arbejdspladsen 1998 Erfaringer og muligheder p. 
20. Arbejdsmiljøinstituttet.  
5 Web-site: Ottawa Charter for Health Promotion 
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fessionelles uddannelser og holdninger. Lighed, omsorg for eget liv, for hinanden og for miljøet er 

vigtige temaer, charteret bygger således på de moralske og sociale værdier, som er grundlaget for 

WHO. Strategien fra Sundhed for alle 2000 er i 1998 blevet opdateret i et nyt program Sundhed i 

det 21. århundrede6. Heri opfordres til et multisektorielt ansvar for sundhed, som således ikke kun 

er sundhedsvæsenets ansvar. Solidaritet og lighed i adgangen til sundhed prioriteres fortsat højt. 

I Danmark har skiftende regeringer siden 1989 udformet nationale programmer til forebyggelse og 

sundhedsfremme med afsæt i WHO’s strategi. Den nuværende regerings sundhedsprogram: Sund 

hele livet7, blev fremlagt efteråret 2002. Heri lægges op til en nyorientering i folkesundhedsarbejdet 

i retning af en bredere og mere helhedsorienteret tilgang til forebyggelsesindsatsen, så der skabes en 

bedre sammenhæng mellem den primære forebyggelse, den enkeltes egenindsats og patientrådgiv-

ning,- støtte,- rehabilitering m.v. i relation til de store folkesygdomme. Der fokuseres på, at sundhed 

er et fælles ansvar, men også at den enkelte har ansvaret for sit eget liv. Hovedbudskabet i pro-

grammet handler om at forebygge folkesygdomme ved at undgå risikofaktorer. I programmet be-

skrives, at vi ved meget om sammenhængen mellem livsstil og sygdom, men mindre om effektive 

forebyggelsesmetoder, der opfordres derfor til mere forskning på dette område.Lokalt udarbejder 

amter og kommuner sundhedsredegørelser og planer, hvori begreberne sundhedsfremme og fore-

byggelse er de overordnede temaer og som udmønter sig i forskellige sundhedsfremme- og fore-

byggelsesinitiativer.  

En opsummering af denne gennemgang viser således, at skiftet i sygdomsmønstret fører til, at sund-

hedsstrategierne ændrer sig til i højere grad at rette sig imod det enkelte individ. WHO’s program-

mer og Ottawa Charteret understreger imidlertid, at den enkelte aldrig alene kan tillægges ansvaret 

for egen sundhed og sygdom, ansvar for egen sundhed giver kun mening, hvis der samtidigt arbej-

des på at øge retfærdigheden ved at udligne social ulighed og forbedre omgivelserne i bred forstand. 

Det danske program Sund hele livet fokuserer derimod i højere grad på det enkelte individs usunde 

livsstil som årsag til folkesygdommene og i mindre grad på social ulighed og f.eks. miljøfaktorer. 

Disse faktorer nævnes, men jeg vurderer, at den største fokus er rettet mod risikofaktorer i livsstilen 

og det enkelte individs egen indsats for at undgå at blive syg.  

II.    Fra sygdom til sundhed - nye begrebers betydning for  praksis  
 
Det officielle sygdomsbegreb som overbegreb for behandlingsvæsenets praksis er først for nylig 

udskiftet til et sundhedsbegreb. F.eks. blev Sundhedsministeriet oprettet i 1987 og først i 1992 ænd-

redes Det Lægevidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet til Det Sundhedsvidenskabeli-

                                                 
6 Sundhed i det 21. århundrede  - en dansk oversættelse af WHO’s regionale mål for Europa pp. 1 - 38 + 69 - 70. 
7 Regeringen september 2002: Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10. 
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ge Fakultet. Skiftet fra forebyggelse til sundhedsfremme, vurderer jeg, sker som en del af denne 

sammenhæng. I Sundhedsbegreber- filosofi og praksis påpeger Ole Dreier8 imidlertid, at dette at 

udskifte et officielt overbegreb ikke har ført med sig, at praksis inden for sundhedssektoren har æn-

dret sig nævneværdigt9.Ole Dreiers (og Uffe Juul Jensens) vurdering af, at skiftet til et officielt 

sundhedsbegreb i behandlingspraksis ikke har medført de store ændringer i denne praksis, vurderer 

jeg også i en vis udstrækning gælder for skiftet fra forebyggelse til sundhedsfremme i andre former 

for praksis. Begrundelserne for skiftet er, ifølge Ole Dreier, praktiske problemstillinger og krav i 

den daglige praksis på grund af det ændrede sygdomsmønster, som stiller krav om en anden praksis 

og andre procedurer ( ”from cure to care”). Samtidigt stiller befolkningen større krav til eget velbe-

findende og livskvalitet, mens mulighederne for at indfri kravene i en vis udstrækning bliver svære-

re. Fokus rettes nu i højere grad mod selv at kunne fremme sundheden ved f.eks. at ændre vaner og 

livsstil, hvorimod der ses bort fra den betydning som levekår og livsformer har for helbredet. Ole 

Dreier vurderer, at der på den baggrund er brug for nye sundhedsbegreber, som er bedre egnede til 

at hjælpe med til at håndtere problemer i praksis, som den ser ud i dag og som også kan være med 

til at pege på nye muligheder for udvikling af praksis. Dette er også min vurdering. Jeg har her 

sammenskrevet nogle af Ole Dreiers analyser til dette bud på hvad en del af et nyt sundhedsbegreb 

kunne indeholde: et sundhedsbegreb, hvor den enkelte har handleevner, men hvor handleevnerne 

altid forstås udfra den handlesammenhæng han eller hun står i og hvilke relationer, der er mellem 

parterne. Sundhed, sygdom og omsorg vil i denne begrebsforståelse aldrig være noget rent indivi-

duelt, men altid et mellemmenneskeligt anliggende. Sundhed vedrører den indbyrdes omsorg for at 

sikre hinandens deltagelse i samfundslivet. Hverdagsliv er det primære udgangspunkt for indsigt og 

erkendelse og bør derfor inddrages i behandling og forskning om sundhed. Sundhed og sundheds-

fremme vil i denne forståelse altid ses ud fra et 1. persons perspektiv. Denne formulering vil danne 

udgangspunkt for en nærmere undersøgelse, hvor jeg vil vurdere både den eventuelle brugbarhed 

og hvilke mangler, der er i dette forslag. Samtidigt vil jeg få belyst, hvorvidt der i begrebet sund-

hedsfremme gemmer sig etiske problemstillinger, som det er vigtigt for praksis at gøre synlige. Uffe 

Juul Jensen peger i Forskelle og Forandring10 f.eks. på det skisma, som ligger mellem på den ene 

side velfærdssamfundets forpligtelse til behandling og på den anden side de mange menneskelige 

problemer, som sundhedssystemet ikke ser sig i stand til at tage sig af.  

                                                 
8 Ole Dreier (1994): Sundhedsbegreber i psykosocial praksis. I: Sundhedsbegreber - filosofi og praksis pp.181- 206, 
red. af Uffe Juul Jensen & Peter Fuur Andersen. 
9 Uffe Juul Jensen (1983): Sygdomsbegreber i praksis. Det kliniske arbejdes filosofi og videnskabsteori.Munksgaard. 
10 Uffe Juul Jensen (1996): Sundhed og retfærdighed, har vi et værdigrundlag for prioritering i sundhedssystemet? I: 
Forskelle og Forandring - bidrag til humanistisk sundhedsforskning pp. 207 - 228. Red. af Uffe Juul Jensen, Jens Que-
sel & Peter Fuur Andersen. 
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Velfærdssamfundet bygger grundlæggende på borgerens ret til behandling og forskellige ydelser, 

som vurderes på baggrund af det, der af samfundet defineres som objektive menneskelige behov. 

Samfundet skal sørge for at opfylde disse behov, men hvilke ønsker den enkelte har, hvilke værdier 

han eller hun prioriterer og hvordan den enkelte ønsker at leve sit liv, er ikke noget samfundet 

grundlæggende vil blande sig i under henvisning til borgerens autonomi. Diskussioner om værdier 

og etiske problemstillinger fortrænges til fordel for tekniske eller ekspertmæssige vurderinger af 

hvilke behov, der er de mest grundlæggende. Sundhedsfremmebegrebet, bl. a. som WHO formule-

rer det og - som det også fremgår af Ottawa Charteret - bygger derimod på en opfattelse, som er 

langt mere i tråd med den oprindelige, antikke holdning, hvor samfundet havde en holdning til det 

fælles gode liv og hvor målet var at fremme det gode fælles liv. Der er således en modsætning mel-

lem på den ene side den holdning, at samfundet skal opfylde de behov, som borgeren har ret til, 

men hvor det er op til borgeren selv, hvordan han eller hun vil leve livet og på den anden side sund-

hedsfremmeholdningen, som netop på mange måder vil ”blande sig” i borgerens liv. Der er altså 

nogle grundlæggende modsætninger mellem disse to opfattelser af forholdet mellem samfundet og 

det enkelte menneske, som dukker op i etiske problemstillinger og dilemmaer i sundhedsfremme-

praksis. Samfundet sender med andre ord forskellige budskaber. På samme måde har borgeren 

modsatrettede krav og forventninger/ønsker til samfundet: på den ene side kravet om service, rettig-

hedsperspektivet, hvor samfundet bare skal levere ydelsen og så i øvrigt ikke blande sig og så på 

den anden side forventningerne til hvad sundhedssystemet kan udrette og ønsket om hjælp, hvis det 

bliver svært at leve eller hvis meningen med livet forsvinder. Selvom værdierne og de etiske pro-

blemstillinger således overordnet synes at være fortrængt til fordel for en teknisk objektivitet, er de 

ikke forsvundet. De viser sig på samfundsplan i overleverede handleforbilleder om lige ret for alle 

til behandling og en hensigt ( i teorien) om en sundhedsfremmepraksis, som forudsætter en stilling-

tagen til værdier og etik og på individplan i forventninger om hjælp fra samfundet til at dække be-

hov, som er af en anden slags end de, som velfærdssamfundet definerer som nødvendige objektive 

menneskelige behov.  

Jeg vurderer på den baggrund, det er nødvendigt med en diskussion om, hvad vi forstår ved sundhed 

og sundhedsfremme. Jeg vil i det følgende forsøge at belyse nogle af de etiske problemstillinger og 

dilemmaer i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse, som de beskrives af de forfattere, 

jeg har udvalgt. Jeg vil indlede med at præsentere og diskutere nogle centrale temaer, som de disku-

teres af den hollandske filosof Marcel Verweij.  
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III.    Etiske problemstillinger - teoretiske overvejelser  
 
•    Marcel Verweij: om tendenser til medikalisering   
 
Marcel Verweijs overskrift er forebyggelse (prevention)11, hvor målet er at undgå sygdom og redu-

cere dødelighed, sundhedsfremme (health promotion) er en del heraf. Marcel Verweij tager afsæt i 

de fire moralske principper vedrørende biomedicinsk etik, som er blevet beskrevet af Beauchamp 

og Childress i Principles of Biomedical Ethics12. Dette er imidlertid ikke mit udgangspunkt for den-

ne gennemgang. Jeg har i stedet valgt at tage udgangspunkt i Marcel Verweijs analyser af begrebet 

medikalisering13 samt i hvilken udstrækning sundhedsprofessionelle bør undgå denne tendens til 

medikalisering14. 

Marcel Verweij har ikke en snæver definition på dette begreb, men refererer i stedet til den måde, 

han forstår begrebet på, nemlig dels i forhold til et sprogligt niveau, dels i forhold til det, hvordan 

det viser sig i praksis. På det sproglige niveau viser det sig ved, at ord som sund/usund, sund-

hed/sygdom bliver brugt på ”nye” områder f.eks. opførsel, begivenheder og problemer, som før var 

en del af et normalt liv. På praksis niveau viser det sig ved det fænomen, at sunde personer har ten-

dens til at tilrette og justere deres liv og livsstil efter medicinske oplysninger, råd og anvisninger. 

Dette afspejler ifølge Marcel Verweij et skift i diskurs og en ændring i den måde almindelige men-

nesker ser på og forstår hændelser i livet. Marcel Verweij beskriver de forskellige negative aspekter 

ved medikalisering, hvor de mest almindelige er den uro og usikkerhed, som såvel forebyggelse og 

sundhedsfremme kan medføre. Oplysninger om forskellige sygdomme bevirker, at folk begynder at 

spekulere på, om de er blevet syge eller måske bliver det. Denne uro og usikkerhed er ifølge Marcel 

Verweij moralsk problematisk, fordi disse følelser kan medvirke til at undergrave en persons tiltro 

til eget helbred som værende solidt og godt. Det er ikke den enkelte oplysning om mulige helbreds-

risici, men en ophobning af mange forskellige risikofaktorer i forbindelse med mange aktiviteter og 

vaner, som folk før ikke tænkte på kunne føre til sygdomme.  

Andre moralske aspekter ved medikalisering er, ifølge Marcel Verweij, at  folks frihed og moralske 

overbevisninger kan påvirkes. Et eksempel herpå kan være, at hvis en person siger nej tak til fore-

byggelse af sygdom, og så efterfølgende bliver syg af denne sygdom, er det så den pågældendes 

egen skyld? Eller det kunne handle om en person, der på trods af gode råd om at ændre usunde va-

ner, fortsætter uændret med at leve usundt og efterfølgende bliver syg af en livsstilssygdom. Skal 

disse personer i så fald selv betale for behandling? Eller skal de f.eks. længere ned på ventelisten? 

                                                 
11 Marcel F. Verweij (1998): Preventive Medicine Between Obligation and Aspiration. Zeno. Utrecht. 
12 Tom L. Beauchamp & James F. Childress (1989 og 1994 ): Principles of Biomedical Ethics. Oxford Uni. Press. N.Y.  
13 Marcel F. Verweij (1998): Preventive Medicine Between Obligation and Aspiration pp. 73 - 107. 
14 ibid: pp. 162 - 188. 
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Er sådanne konsekvenser af forebyggelse og sundhedsfremme moralsk acceptabelt? Nej, mener 

Marcel Verweij, en accept af disse antagelser ville resultere i en erosion i solidariteten med syge. 

Solidaritet bygger på, at man er villig til at hjælpe andre som har hjælp behov, denne følelse af soli-

daritet betragtes af mange mennesker som et fælles gode, som er værd at bevare. Marcel Verweij 

beskriver her, at fælles goder, netop er goder for mig, fordi vi i fællesskab værdsætter dem og idet 

vi planlægger og handler efter dem, manifesterer vores fælles solidaritet. Marcel Verweij henviser 

her til G. Postema15. Marcel Verweij nævner ikke Charles Taylor16, hvis begreb om de fælles goder 

(shared goods), også kunne have været nævnt her. Charles Taylors begreb om fælles goder handler 

netop om, at noget bliver et gode, fordi vi i fællesskab anerkender, de har betydning for os alle.  

Andre af Marcel Verweij’s overvejelser handler om, at det ikke er muligt at bevise, at folk bliver 

syge på grund af usund livsstil. For det første er der sjældent én årsag til en sygdom, sygdomme er 

med andre ord multifaktorielle. For det andet siger Marcel Verweij, at selvom folk efter alt hvad 

man ved, selv har bidraget med en stor del af årsagen til deres sygdom, bør man altid se på folks 

muligheder for at ændre livsstil. Sociale omstændigheder, fattigdom m.m. kan være faktorer, som 

kan gøre det sværere at ændre livsstil fremfor personer, som lever under bedre betingelser. Endelig 

siger Marcel Verweij, at selvom folk havde haft gode muligheder for at ændre livsstil, ville det alli-

gevel være moralsk problematisk at gøre folk personligt ansvarlige for deres sygdom. Marcel Ver-

weij nævner her andre faktorer, som kan medføre sygdom og som man kunne sige er folks eget 

valg, f.eks. at blive gravid, bo i en forurenet by eller have et stressende job. Sygdomme på baggrund 

af disse faktorer vil man ikke betragte på samme måde, som sygdomme forårsaget af f.eks. rygning 

eller overvægt. I følge Marcel Verweij er fordømmelsen en form for moralisme i forklædning, som 

kan komme til udtryk, hvis folk vurderes selv at være skyld i deres sygdomme på grund af f.eks. 

rygning eller overvægt, vurderingen er her, at folks misère skyldes deres laster. Marcel Verweij 

konkluderer, at det er problematisk hvis sundhedsprofessionelle er med til at opmuntre til denne 

tankegang til ”victimblaming”, som det her benævnes17. I stedet er der gode moralske grunde til at 

sundhedsprofessionelle bestræber sig på at underspille budskaber om folks egen mulige skyld og i 

stedet lægger vægt på den multifaktorielle karakter af mange sygdomme, at livsstil er én blandt 

mange faktorer.  

En meget vigtig grund til at undgå denne tendens til individualisering af problemer og sygdomme 

er, siger Marcel Verweij, at det kan flytte fokus væk fra de socio-økonomiske uligheder18, som kan 

                                                 
15 ibid: p. 87: G. Postema (1987): Collective Evils, Harms and the Law. Ethics, p. 421. 
16 Charles Taylor (1983): Social Theory as Practice. I: Philosophy and the Human Sciences – Philosphical Papers 2,  
Kap.3, pp. 91-115. Cambridge Uni. Press. 
17 Marcel F. Verweij ( 1998): Preventive Medicine Between Obligation and Aspiration p. 89. 
18 ibid: p. 51. 
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være de største grunde til dårligt helbred. Da der er mange både politiske og økonomiske interesser 

på spil, hvis disse uligheder for alvor skulle udlignes med henblik på en større retfærdighed, kan der 

fra politisk hold være gode grunde til at fokusere på folks livsstil og dårlige vaner, som de vigtigste 

grunde til dårligt helbred.  Marcel Verweij spørger desuden, hvis forebyggelse og sundhedsfremme 

fører til, at værdien af sundhed i betydningen et godt helbred bliver til den ultimativt højeste værdi i 

livet og dermed bliver målet i sig selv, er det så ikke moralsk problematisk? Bør det ikke vendes 

om, således at et godt helbred i stedet for bliver betragtet som et middel til at forfølge andre mål i 

livet? Marcel Verweij mener heller ikke, det er klogt at tillægge godt helbred denne status, idet lige-

gyldigt hvad vi gør for at holde os raske vil vi, når vi bliver ældre, have sværere ved at holde svæk-

kelse og sygdom fra livet. Det vil derfor bliver mere og mere vanskeligt at leve et meningsfuldt liv, 

hvis et godt helbred er blevet den højeste værdi og selve livets mening.  

Endelig er det, ifølge Marcel Verweij, moralsk problematisk, at selvom folk kan fravælge forskelli-

ge tilbud om forebyggelse og sundhedsfremme, er det umuligt at undgå en påvirkning fra offentlige  

sundhedsorganisationer og institutioner. I modsætning til andre emner, som det offentlige i mange 

lande ikke lande ikke blander sig i f. eks. religiøse spørgsmål, bliver folk tvunget til at se deres liv i 

en sundhedskontekst via kampagner, oplysninger m.m., som ifølge Marcel Verweij gør det vanske-

ligt at betragte livet udfra en synsvinkel, hvor helbred ikke spiller nogen væsentlig rolle.  

På baggrund af disse analyser anbefaler Marcel Verweij følgende til praksis: at sundhedsprofessio-

nelle skal anerkende at sundhedsfremme og forebyggelse kan skabe problemer i form af medikalise-

ring. Marcel Verweij argumenterer her for, at der ikke er en skarp og absolut grænse mellem at ha-

ve moralsk pligt (obligation) til at undgå medikalisering og at stræbe efter (aspiration) at undgå det, 

men at der snarere er tale om et kontinuum mellem de to former for forpligtelse19. Dette indebærer, 

at sundhedsprofessionelle har et ansvar for at være tilbageholdende med oplysninger og kampagner 

om risici. Det er kun acceptabelt med sådanne tiltag, hvis der er tilstrækkeligt overbevisende grunde 

hertil. De bør undgå at opmuntre til den holdning, at folk selv er skyld i, at de bliver syge, da dette  

kan medføre en individualisering af problemerne. De bør derimod understrege de multifaktorielle 

grunde til sygdomme, herunder de socio-økonomiske uligheder. De bør ikke promovere sundhed i 

betydningen et godt helbred som den højeste værdi ved enhver lejlighed. De bør være i stand til at 

se på verden og på deres praksis på en særlig måde: ”not just with an eye on the value of health ( 

which is the central value of their practice ), bur in contrast , with an eye of other, competing val-

ues, such as comfort, joy, freedom for worries, quitude, pleasure, etc.”20. Sundhedsprofessionelle 

har således en særlig forpligtelse til at reflektere over praksis, det bør ikke kun være den enkelte 

                                                 
19 ibid: p.191. 
20 ibid: p.184. 
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medarbejder, men branchen som sådan, der bør arbejde kritisk og refleksivt21. Marcel Verweij’s 

konklusion er således ikke at forebyggelse og sundhedsfremme skal undgås, men at de sundheds-

professionelle skal anerkende at der er moralske aspekter ved den måde, det ofte foregår på og at 

branchen skal stræbe efter at undgå medikalisering. De kritiske holdninger til forebyggelse og 

sundhedsfremme går igen i følgende artikel af  Nina Nikku og Bengt Erik Eriksson.  

•    Nina Nikku og Bengt Erik Eriksson: om etiske problemstillinger ved forebyggelse 
 
I artiklen Preventive Medicine22 er udgangspunktet ligeledes forebyggelse, som her defineres som 

en bred vifte af aktiviteter, hvor formålet både er at forhindre sygdom og at arbejde sundhedsfrem-

mende. Forebyggelse adskiller sig på mange måder fra traditionel behandling, hvilket bevirker, at 

der opstår andre etiske problemstillinger. Artiklen beskriver hvorledes forebyggelsesmetoderne har 

ændret sig i takt med det ændrede sygdomsmønster. Hvor indsatsen før var rettet mod omgivelser-

ne, er metoderne nu rettet mod den individuelle livsstil og totale måde at leve på. Og ikke som før 

kun mod de syge, men også mod de endnu-ikke-syge. Livsstil og måde at leve på er områder, som 

normalt er karakteriserede ved individets egne opfattelser og ønsker til, hvordan livet skal leves. 

Forfatterne stiller ligesom Marcel Verweij spørgsmålstegn ved udsagnet om at det altid er bedre at 

forebygge end at helbrede23. Det er ikke altid tilfældet ifølge de to forfattere. Screening for forskel-

lige sygdomme er et eksempel på en indsats, som på trods af de gode hensigter, kan forårsage en 

bekymring og en sygeliggørelse hos raske eller medføre at personer, som har en bestemt sygdom, 

her nævnes prostatacancer, må leve med denne viden, men hvor sygdommen i de fleste tilfælde 

aldrig ville have nået at påvirke personen. Ifølge forfatterne kan den enkeltes autonomi blive truet 

på grund af den paternalistiske holdning, som ofte ligger i den måde sundhedsautoriteter henvender 

sig på. Den gode værdi af forebyggelse kan dermed komme i konflikt med andre værdier og på den 

måde give negative konsekvenser eller måske endda være skadelig. De to forfattere peger på det 

paradoks, som ligger i, at det enkelte individs selvbestemmelse overordnet betragtes som positiv, 

men at forskellige ændringer i livsstil skal være de ”rigtige”, dvs. i overensstemmelse med de pro-

fessionelle anbefalinger. En anden etisk problemstilling, som forfatterne påpeger, ligger i at de for-

skellige tilbud om forebyggelse bliver brugt mere af de socialt bedrestillede grupper, bl.a. af den 

grund, at de taler samme sprog, som de, der formulerer budskaberne. Deres muligheder for at ændre 

livsstil er dermed større. Desuden kan en målrettet indsats mod bestemte risikogrupper, som kan 

være hensigtsmæssig udfra en realistisk synsvinkel, imidlertid i andre sammenhænge bevirke en 

stigmatisering. Eksemplet der nævnes her, handler om HIV, men man kunne også forestille sig an-

                                                 
21 ibid: p.183  
22 Nina Nikku & Bengt Erik Eriksson (1998): Preventive Medicine. I: Encyclopedia of Applied Ethics, Volume 3. pp. 
643 - 648). Academic Press. San Diego. 
23 ibid: p. 645. 
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dre grupper, som på den måde kunne opleve stigmatisering f.eks. overvægtige eller mennesker over 

en vis alder. Forfatterne peger desuden på de etiske aspekter, som hænger sammen med, at råd om 

forebyggelse har en tendens til at afspejle vestlige værdier, hvilket indebærer en fare for etnocen-

trisme. Endelig påpeger forfatterne, at forebyggelse kan medføre nogle skævheder i forhold til ind-

satsen overfor de to køn. De gør opmærksom på, at der mangler forskning heri, men nævner ikke 

hvad det kunne dreje sig om. Et bud kunne være at kvinder i mange sammenhænge sygeliggøres i 

forhold til almindelige aspekter ved livet, som menstruation, graviditet, fødsler og klimakteriet.  

Forfatterne konkluderer, at de har svært ved at forestille sig, at nogen vil så tvivl om det gode ved 

både at forebygge sygdomme og at fremme sundheden. Men de peger på, at forebyggelse og sund-

hedsfremme rejser nogle fundamentale etiske problemstillinger, som kan danne grobund for sociale, 

kulturelle og politiske konflikter. Det vil ofte handle om at reducere forskellige risikofaktorer i den 

enkeltes livsstil og vaner, som måske - måske ikke, giver gevinst i form af bedre sundhed, men hvor 

den enkelte også kan opleve det at ændre vaner som et tab af frihed. Det gør det ikke mindre pro-

blematisk, at forebyggelse og sundhedsfremme ofte ikke rettes mod den enkelte, men gør det 

tværtimod endnu mere nødvendigt altid at overveje den etiske balance mellem det, der på den ene 

side er et gode for den enkelte f.eks. respekt for individets rettigheder og værdier og - på den anden 

side - nytteværdien for samfundet.  

Både Marcel Verweijs og Nina Nikkus og Bengt Erik Erikssons analyser tydeliggør, at det er nød-

vendigt at se kritisk på såvel forebyggelse som sundhedsfremmepraksis. Der peges på det problema-

tiske ved, at forebyggelse og sundhedsfremme kan medføre en individualisering af sygdomsproble-

mer, som kan flytte fokus væk fra socio-økonomiske uligheder, som en væsentlig grund (den væsent-

ligste ifølge WHO) til dårligt helbred og ved at forebyggelse og sundhedsfremme kan udgøre en 

trussel mod den enkeltes værdier.  

Selve værdibegrebet og den mulige sammenhæng mellem tab af værdier og livsstilsygdommenes 

fremmarch bliver ikke analyseret. Da jeg vurderer, at disse emner er centrale for forståelse af et nyt 

sundhedsbegreb og for sundhedsfremme vil de i det følgende blive analyseret ved hjælp af David 

Buchanans bog An Ethic for Health Promotion24 

•    David Buchanan: om etik og sundhedsfremme 
 
David Buchanan analyserer sammenhængen mellem værdier og det moderne sygdomsmønster, 

sammenblandingen af midler og mål og ikke mindst instrumentalisme som modsætning til dømme-

kraft. Udgangspunktet er, som titlen siger health promotion - sundhedsfremme, som David Bucha-

                                                 
24 David R. Buchanan (2000): An Ethic forHealth Promotion. Oxford University Press. N.Y. 
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nan her definerer som alle de aktiviteter, der iværksættes for at forhindre eller minimere forekom-

sten af de sygdomme, hvis ætiologi primært skyldes en kombination af sociologiske og livsstils-

mæssige faktorer ( i modsætning til sygdomme som skyldes infektioner, er genetisk betinget eller 

skyldes omgivelserne)25. David Buchanan diskuterer baggrunden for vor moderne civilisations syg-

domsproblemer og argumenterer for nødvendigheden af at revurdere midler og mål i sundheds-

fremme. Ifølge David Buchanan er baggrunden for livsstilssygdommene ikke fuldt belyst eller for-

stået, men efter hans vurdering skyldes de for en stor del en mangel på fælles værdier i det moderne 

samfund. Denne vurdering bygger David Buchanan på Charles Taylors analyser af begrebet instru-

mentalisme, som en vigtig årsag til dette fælles værditab26. Charles Taylor definerer instrumenta-

lisme som den form for fornuft, der måler en handlings succes i forhold til økonomisk udbytte og 

effektivitet27. Instrumentalisme ser midlerne som uafhængige af målet og er, siger Charles Taylor, 

det modsatte af practical reason, som står for det aristoteliske begreb phronesis, hvor midler og mål 

ikke kan skilles ad. I phronesisbegrebet, som kan oversættes til praktisk visdom, ligger altid en re-

fleksion over kvaliteten af værdierne. Phronesis handler om valg, om at tænke over om det, man 

vælger, et det rigtige under de givne omstændigheder i forhold til målet. I en sådan tankegang stiller 

man normative spørgsmål, når man reflekterer over, hvad man bør gøre. Midler og mål er uadskille-

lige, målet er det fælles gode. Den instrumentelle måde at tænke på, som ikke lægger vægt på fælles 

værdier, er blevet den fremherskende i tråd med en logisk positivistisk tænkemåde, som ifølge Da-

vid Buchanan præger det meste af forskningen i sundhedsfremme. Det er denne tankegang, som 

David Buchanan vil udfordre. I den instrumentelle tankegang erstatter teknologiske løsninger re-

fleksionen og diskussionen om etiske spørgsmål. David Buchanan vurderer, at sundhedsfrem-

mebrancen selv går i den gale retning, hvis det lykkes at opnå resultater ved metoder, som effektivt 

får folk til at ændre opførsel, men hvor det sker på bekostning af værdighed, ansvar for eget liv og 

omsorg for hinanden. Desuden peger David Buchanan på, at hvis denne tendens fortsætter, vil det 

medføre, at vi ikke længere kan holde folk ansvarlige for deres egne valg, det vil dermed ændre hele 

vores forståelse af mennesker, som frie og autonome individer, der netop kan vælge til og fra. Hvis 

vi i sundhedsfremme behandler folk, som om vi bedre ved, hvad de har brug for, end de selv gør, 

behandler vi dem som midler, der skal tjene vores egne mål. David Buchanan henviser til Kant, som 

påpegede det fundamentale moralske princip om at altid at behandle mennesker som mål i sig selv 

og aldrig udelukkende som middel28. Dette moralske princip mener David Buchanan er bragt i fare 

med den retning sundhedsfremme har taget og han påpeger, at det vil gøre mennesker til ofre for 

magt.  

                                                 
25 ibid: p. 171. 
26 ibid: p. 10: Charles Taylor (1991): The Malaise of Modernity.T.P. Verso Press. Canada. 
27 Ibid: p. 10. 
28 ibid: p.19. (Kant: Det kategoriske imperativ) 
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I sundhedsfremme, siger David Buchanan, bør det handle om normative spørgsmål,  ”well-being” er 

en normativ værdi, hvor midler og mål er uadskillelige, på samme måde, som man ikke kan være 

modig uden at udføre modige handlinger. Målet er uadskilleligt fra den proces, der skal til for at nå 

det. David Buchanan vil med bogen introducere en anden måde at tænke på, en tankegang som refe-

rerer til ”virtues29”, i stedet for cost-benefit kalkyler og mål-middel rationalitet. Målet for sundheds-

fremme er at fremme det gode liv, opgaven for sundhedsprofessionelle er at forsøge at hjælpe folk 

med at forbedre deres evner til at kunne være selvforvaltende. Ifølge David Buchanan har den in-

strumentelle tankegang fortrængt fundamentale fælles værdier som retfærdighed, omsorg og re-

spekt. Denne mangel på fælles værdier bevirker, at vi bliver i vildrede med, hvordan vi skal leve 

vores liv og at sygdomme, som delvis skyldes tobak, alkoholisme, dårlig mad, mangel på motion og 

stress, på mange måder er udtryk herfor. Ud fra en instrumentel tankegang vil man forsøge at løse 

problemer ved hjælp af teknik og videnskab, men teknik og videnskab kan ikke fortælle os, hvordan 

vi skal leve vores liv. Og, spørger David Buchanan, selvom teknik evt. kan løse nogle sundhedspro-

blemer, vil det så være ønskværdigt, hvis det f.eks. indebærer tab af autonomi og værdighed? David 

Buchanan nævner som eksempel vægttab30, der kan opnås på mange tekniske måder f.eks. ved 

hjælp af piller eller operation. I en instrumentel tankegang vil man spørge: Hvilke midler skal vi 

bruge for at opnå størst mulig effekt? I en aristotelisk tankegang, hvor midler og mål ikke skilles ad, 

vil man derimod spørge: På hvilken måde kan vedkommende tabe sig og samtidigt få styrket tiltro 

til egne evner og ansvarlighed? Folk kan tabe sig effektivt ved hjælp af piller eller operation, men 

det vil ikke give dem den samme grad af tillid til egne ressourcer, ansvar for eget liv og handleev-

ner, som hvis vægttabet var opnået via ændring af spisevaner og selvkontrol udfra folks eget frie 

valg. Den instrumentelle eller teknisk/videnskabelige måde at tænke på, som David Buchanan me-

ner er den fremherskende i forebyggelse og sundhedsfremme bevirker, at de der arbejder med om-

rådet hele tiden vil opleve et gab mellem teori og praksis, og de forsøger at forsvare sig imod ankla-

ger om, at der ikke er tilstrækkelige videnskabelige beviser for deres indsats31. Men gabet mellem 

teori og praksis og problemerne med at skaffe videnskabelige beviser optræder, fordi man arbejder 

udfra en videnskabelig tænkemåde, fordi vi stiller de forkerte spørgsmål. Vi spørger: Er dette sandt? 

i stedet for at spørge normativt: Er dette godt?32 Vi er nødt til at stille andre spørgsmål: Hvad er det 

gode liv? Hvilke værdier er værdifulde? Hvordan kan vi vide, at vores svar er korrekte? David Bu-

chanan siger her, at vi ikke kan svare med samme grad af sikkerhed, som når vi forsvarer tyngde-

kraften eller videnskabelige resultater fra et laboratorium, men det er ikke det samme som at sige, at 

sådanne vurderinger er irrationelle, tilfældige og personlige. Vi kan ved at tænke over, hvad det 

                                                 
29 ibid: p.20. 
30 ibid: p. 21. 
31 ibid: p. 85. 
32 ibid: p. 88. 
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gode liv er, opnå større klarhed om det. Men vi kan ikke vide med sikkerhed at sådan er det. Validi-

teten af spørgsmål om værdier kommer vi til gennem refleksion og dialog med andre. David Bu-

chanan vurderer på baggrund af denne analyse, at det er nødvendigt at revurdere, hvad det vil sige 

at være sund eller have det godt og at det derfor også er nødvendigt, at revurdere vores praksis. 

Velbefindende- ”well-being”- er ikke et udbytte, som produceres ved at reducere risikofaktorer, 

men er derimod ”realized through living well, through engaging in social practices that embody the 

values we wish to bring into being33”. Antallet af værdier, der betyder noget er mange, men listen er 

ikke uendelig. De tre værdier, som David Buchanan vurderer, er helt centrale for at mennesker kan 

have det godt, og som derfor er helt centrale i sundhedsfremme er: retfærdighed, omsorg og an-

svar34.  

Retfærdighed betyder ikke her, at alle skal have det samme efter nogle forud vedtagne standarder, 

men er derimod en aristotelisk opfattelse af, at vi kan have brug for forskellige goder i forskellige 

mængder afhængigt af, hvad den enkelte har brug for og hvad der er brug for evt. at støtte. Men hvis 

et samfund skal være retfærdigt, er det desuden nødvendigt at bekæmpe fattigdom, racediskrimina-

tion, ulighed i forhold til sundhedsydelser og den tankegang, at der er en sammenhæng mellem  en 

slags ”overordnet ”retfærdighed og sygdom. Denne måde at tænke på, at folk selv skulle være skyld 

i deres sygdom, kan vise sig ved en moralistisk undertone i sundhedsfremme. David Buchanan vur-

derer, at det hænger sammen med, at det at leve et godt liv er blevet reduceret til fysisk fitness. Et 

godt liv er imidlertid ikke det samme som et godt helbred. David Buchanan understreger, at der 

efter hans vurdering ikke bør herske tvivl om, at sundhedsfremme er et helt nødvendigt emne, men 

det er ikke retfærdigt, hvis sundhedsfremme er med til, at mennesker i stigende grad bliver gjort til 

syndere og til selv at være skyld i deres sygdomme. Sundhedsprofessionelle har et ansvar om at 

informere om grunde til, at man kan blive syg, men der er andre og vigtigere emner i sundheds-

fremme end rygning og vægtkontrol. Det vigtigste er at støtte menneskers handleevner. At hjælpe 

med til en større eftertænksomhed og større bevidsthed omkring forskellige valg og vores fælles 

ansvarlighed for et mere retfærdigt samfund. 

Omsorg er den værdi, som viser sig i solidaritet med andre mennesker. Det viser sig i sociale prak-

sisser, som styrker menneskers værdighed og autonomi. Værdien af omsorg kan imidlertid blive 

truet af de tekniske procedurer i behandling og det at yde omsorg således blive reduceret til teknik  

(cure i stedet for care). Hvis dette sker, mister vi respekten for den enkelte, og jo mere vi tiltror 

teknikken, jo mere mister vi tiltro til, at den enkelte også selv har et ansvar for sine handlinger. Den 

videnskabelige forskning, som fokuserer på at identificere risikofaktorer og på at gøre resultaterne 

                                                 
33 ibid: p. 108. 
34 ibid: pp. 154 - 170. 
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generaliserbare, er medvirkende til denne depersonalisering. Hvis vi ikke tiltror folk selv at have 

ansvar for deres handlinger, fratager vi dem på denne måde også deres værdighed. 

Ansvar hænger sammen med at yde omsorg og at have værdier, som er værd at gå efter eller stræbe 

imod. At have ”horizons of value”, som Charles Taylor benævner det35. Hvis vi ikke har nogle pej-

lemærker og hvis vi ikke har noget udenfor os selv, som vi har ansvar for, eller kan drage omsorg 

for, vil vi i stigende grad blive uansvarlige. Men følelsen af ansvar og omsorg forudsætter, at vi 

oplever retfærdighed i samfundet, hvis vi ikke oplever nogen som helst sammenhæng mellem an-

svarlighed og mulighed for at opnå lykke, kan vi miste troen på, at det giver nogen mening at være 

ansvarlige. 

David Buchanan konkluderer, at den dominerende værdi, som præger sundhedsfremme i dag, er 

instrumentel effektivitet. Den instrumentelle tænkemåde har erstattet phronesis eller den praktiske 

visdom. I stedet for at studere og klargøre hvilke værdier, der betyder noget, forskes der i at udvikle 

mere effektive teknikker. Teknikkerne kan måske forbedre vores fysiologiske velbefindende, men 

det vil ikke være nogen gevinst, hvis det er på bekostning af værdighed, autonomi og ansvar. Kilden 

til de fleste sundhedsproblemer kan findes i folks valg og i de valg vi som samfund foretager os. Vi 

er derfor nødt til at revurdere de måder, vi arbejder på og de værktøjer vi bruger. 

David Buchanan konstaterer således, at vi i sundhedsfremmepraksis er nødt til at reflektere over 

hvilke værdier, vi stræber efter. David Buchanans bud er som nævnt retfærdighed, omsorg og an-

svar og målet med sundhedsfremme er at støtte menneskers autonomi og handleevner og dermed 

deres mulighed for at kunne leve et godt liv sammen med andre.  

Med dette mål for sundhedsfremme om på en gang at støtte menneskers autonomi og samtidigt støt-

te dem i at kunne leve det fælles gode liv med fælles værdigrundlag forsøger David Buchanan, at 

forene to forskellige måder at tænke på om forholdet mellem individ og samfund - nemlig den mo-

derne tankegang, som har præget os siden oplysningstiden, hvor det enkelte menneskes autonomi er 

helt centralt og hvor der ingen fælles forståelse er, om hvad der er det gode liv og - en aristotelisk 

tankegang, som forudsætter en fælles forståelse af det gode liv. I Forskelle og forandring36 beskri-

ver Uffe Juul Jensen denne modsætning, som viser sig ved, at den klassiske etik - diskussionen om 

værdierne - i vor tid er blevet afløst af en proceduraletik. En etik, som ikke udtaler sig om, hvad der 

er godt, men som kun forholder sig til regler og procedurer. Borgeren er i denne forståelse den frie 

autonome person, der har rettigheder. Samfundet eller velfærdsstaten skal levere service og sørge 

                                                 
35 ibid: p.166 
36 Uffe Juul Jensen (1996): Sundhed og retfærdighed, har vi et værdigrundlag for prioritering i sundhedssystemet?. I: 
Forskelle og Forandring - bidrag til humanistisk sundhedsforskning p. 216.  



16 
 

 

for at opfylde borgerens objektive behov, men ikke blande sig i borgerens liv. David Buchanans 

bud til sundhedsfremmepraksis er at forene den moderne opfattelse, hvor mennesket er en autonom 

person og hvor sundhedsfremme handler om at støtte mennesker heri med den antikke opfattelse af 

sundhedsfremme, som handler om at fremme menneskers muligheder for at kunne leve et godt liv 

sammen med andre i overensstemmelse med de fælles værdier. Her rammer David Buchanan ned i 

en hel central problemstilling i sundhedsfremme, som handler om følgende: på én og samme tid at 

respektere den enkeltes autonomi og dermed vedkommendes valg og måder at leve livet på, herun-

der også en usund livsstil som måske medvirkende årsag til sygdom og på samme tid fremme den 

enkeltes handleevner og muligheder for at kunne leve et godt liv, hvilket forudsætter en forståelse af 

fælles værdier som grundlag for, at vi kan leve et godt liv sammen i samfundet. For at kunne hånd-

tere dette dilemma i sundhedsfremmepraksis specifikt og i samfundet som helhed er vi nødt til, i 

stedet for at fortsætte med at dyrke instrumentalisme, at udvikle phronesis - praktisk visdom. Dette 

begreb er derfor helt centralt og nødvendigt at udforske. Jeg vil i det følgende yderligere belyse 

begrebet og hvordan det hænger sammen med de øvrige centrale temaer i sundhedsfremme ved 

hjælp af Martha Nussbaums analyser. 

•    Martha Nussbaum: om praktisk visdom, dyder og handleevner 
 
I  kapitlet The Discernment of Perception: An Aristotelian Conception of Private and Public Ra-

tionality i Love’s Knowledge37 stiller Martha Nussbaum spørgsmålene: Er det at udøve phronesis -

”practical wisdom” videnskabeligt? Og hvis ikke, hvordan kan vi så gøre det videnskabeligt? Hvis 

vi kunne, ville det så være godt? Aristoteles svar hertil er, at phronesis ikke bygger på videnskabe-

lighed, at det netop ikke er det samme som episteme, som er betegnelsen for den universelle og altid 

sande viden og at det ligger i selve den natur, som phronesisbegrebet består af, at det ikke kan gøres 

mere ”videnskabeligt” uden at det mister sin værdi. Det ville derfor ikke være godt at forsøge herpå. 

Martha Nussbaum vurderer, at det i vor tid, hvor ”videnskabelighed” har indflydelse på næsten alle 

menneskelige områder, er endnu mere vigtigt at bruge alternative måder at vide og erkende på end 

den ”videnskabelige”, end da Aristoteles levede. Dette kapitels overskrift stammer fra Etikken, 

hvori der ifølge Martha Nussbaum står at the discernment of the correct choice rests with percepti-

on38. Dette tolker jeg således, at det skøn eller den vurdering vi foretager (the discernment ) afhæn-

ger af en kompliceret evne og modtagelighed ( the perception) til at kunne se og vurdere de mest 

relevante træk i en given situation. Aristoteles har tre argumenter mod at bruge den videnskabelige 

(eller epistemiske) tænkemåde, når det handler om at forstå menneskers liv, deres handlinger, vær-

                                                 
37 Martha C. Nussbaum (1989): Love’s Knowledge p. 54 –105. Oxford Uni. Press. N.Y. 
38 ibid: p. 55. 
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dier og indbyrdes forhold39. Martha Nussbaum uddyber disse tre argumenter, som jeg vurderer er 

vigtige for forståelsen af phronesisbegrebet, jeg vil derfor her fremlægge hvert argument for sig:  

Det første argument handler om at forskellige værdier ikke kan måles efter samme målestok eller 

efter samme standard. Hver værdi skal derimod vurderes for sig og for sin helt egen skyld. Hvis 

man mister en værdi, kan det ikke opvejes af at få mere af en anden værdi eller andre værdier. Vær-

dien af f.eks. venskab har en værdi i sig selv, er målet i sig selv og tabet af en ven kan ikke erstattes 

af nogen anden eller noget andet. Hver værdi er uerstattelig, er ”a seperate jewel in the crown, va-

luable in its own right40”. På samme måde bør en handling gøres for sin egen skyld, f.eks. siger 

Martha Nussbaum, er det ikke godt at spise sund mad eller at være retfærdig, hvis det blot er for at 

få ros herfor. Der kan opstå situationer i livet, hvor der skal træffes valg mellem værdier, der hver 

især er uerstattelige og hvor der ikke kan foretages et korrekt valg, da ligegyldigt, hvad man gør vil 

indebære et uerstatteligt tab. Sådanne situationer hører med til at være menneske og de kan være 

med til at gøre det tydeligt for os, at værdierne netop er værdifulde, fordi de er uerstattelige og at et 

valg altid vil indebære et tab, der ikke kan gøres op. Dilemmaer mellem umulige valg, kan man, i 

modsætning til et problem, netop ikke løse, men man bør forsøge så godt man kan, at forholde sig 

til det. At gøre sig klart, at dilemmaet eksisterer og ikke kan løses, er en aristotelisk måde at forhol-

de sig på i forhold til svære og vanskelige valg.  

Det andet argument handler om, at en bedømmelse bør foretages udfra en vurdering af den enkelte 

sag fremfor udfra nogle generelle regler og principper. Martha Nussbaum og Aristoteles mener 

hermed, at et rationelt valg ikke kan eller bør foretages udelukkende på baggrund af et system af 

generelle regler og principper, men at valget derimod må træffes på baggrund af et skøn eller vurde-

ring af den enkelte sag med de specielle træk, der knytter sig til denne sag og i den specielle kon-

tekst. Indebærer dette så, at vi ikke har nogen regler at gå efter? Nej, siger Martha Nussbaum og 

Aristoteles. Regler en nødvendige i den udstrækning, at de bruges som en hjælp, som en slags tom-

melfingerregler. Men der skal fortsat være rum til at inddrage den eller de nye overraskende træk 

ved situationen, som ikke har kunne forudses, da reglen blev lavet. Hvis man kun følger regler og 

principper vil man miste både de konkrete træk ved situationen og fleksibiliteten. Aristoteles forkla-

rer forskellen på det at bruge regler og principper og på det at vurdere den enkelte sag med alt, hvad 

det indebærer ved at sammenligne forskellen på en arkitekt, der bruger en lige lineal til at måle kur-

                                                 
39 Martha C. Nussbaum (1986 og 2001): The Fragility of Goodness. Cambridge Uni. Press, kap.10. p. 290- 317: Martha 
Nussbaum henviser her til Aristoteles’ argumenter mod heller ikke at bruge techne i etiske spørgsmål. Forståelsen af 
episteme, techne og phronesis bliver også diskuteret af Uffe Juul Jensen (2000) I: Episteme, Techne og Phronesis hos 
Aristoteles - og deres aktuelle relevans. Arbejdspapir til Sundhedsfagenes filosofi og videnskabsteori. Uffe Juul Jensen 
belyser her, at såvel techne som phronesis er nødvendige i en nutidig sundhedsfremme praksis. 
40 Martha C. Nussbaum (1989): Love’s Knowledge  p. 63. 
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verne på en snoet søjle og en arkitekt, der i stedet bruger en blød og bøjelig lineal41. Det er nødven-

digt at være fleksibel og kunne vurdere den enkelte situation og man skal kunne improvisere, hvor 

det er nødvendigt42. Men det, at hver situation har nye aspekter betyder ikke, at man ingen holde-

punkter har og hver gang står på bar bund. Den erfarne praktiker kan her bruge sine erfaringer fra 

mange andre situationer og sætte dem ind i den nye kontekst. Her adskiller den erfarne sig fra nybe-

gynderen. Reglerne kan være en hjælp, men som tidligere beskrevet som tommelfingerregler. 

Den tredie argument handler om, at følelser og fantasi er nødvendige, når vi skal foretage rationelle 

valg. Dette er en modsætning til såvel en kantiansk som en utilitaristisk opfattelse, hvor følelser og 

fantasi opfattes som forstyrrende for at kunne vurdere en sag og vil således hindre, at man kan fore-

tage rationelle valg. Aristoteles’ argumenter for at bruge følelserne er, at det er kendetegnende for 

en god persons handlinger, at der vil være sammenhæng mellem det, personen gør og de følelser 

vedkommende har i forbindelse med handlingen. At en handling f.eks. ikke kun gøres for egen vin-

dings skyld eller for at opnå ros, men for sin egen skyld. Følelserne og fantasien vil i Aristoteles’ 

opfattelse ikke blot være noget ”ekstra”, der kan tilføjes den intellektuelle vurdering, men er helt 

nødvendige for overhovedet at kunne foretage vurderingen. Hvis vi ikke bruger vores følelser og 

fantasi, vil vi i en vis forstand møde hver ny situation blinde og dumme. Aristoteles advarer således 

mod at stole for meget på brug af teori alene, på den objektive intellektuelle vurdering, som ikke er 

nok i sig selv, men derimod ”a dangerous master43”.  

Tilsammen udgør de tre elementer phronesisbegrebet og den person, som udøver phronesis er en 

person, som er i stand til at beskrive og vurdere en kompliceret sag med alle detaljer uden at forfal-

de til hverken abstraktioner eller forenklinger. Martha Nussbaum gør opmærksom på, at denne per-

son minder om kunstneren (eller den, der bruger kunst)44, der kan beskrive situationer for os og som 

først og fremmest i sin kunst stiller spørgsmålet om, hvordan vi skal leve. Kunsten, her nævner 

Martha Nussbaum specielt litteraturen i form af romaner, kan således hjælpe os til at blive bedre til 

at udøve phronesis og til at forstå nødvendigheden af at kende hele historien og konteksten, når en 

sag skal bedømmes. 

Kritikere af at bruge phronesis som netop beskrevet i stedet for kun at bruge faste regler og princip-

per vil sige, at det vil medføre tilfældige afgørelser- en form for laissez-faire. De vil f.eks. sige, at 

den form for dømmekraft måske kan bruges i private sammenhænge, men ikke i offentlige anlig-

gender. Hertil argumenterer Martha Nussbaum, at det ikke skal forstås således, at regler og princip-

                                                 
41 ibid: p. 70. 
42 ibid: p. 71. 
43 ibid: p. 81. 
44 ibid: p. 84 
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per ikke skal bruges, de er nødvendige, men som retningsvisende, som en slags tommelfingerregler. 

Aristoteles siger netop, at regler og procedurer ofte skal bruges i den offentlige sfære bl.a. fordi de 

gør, at man kan arbejde hurtigere med tingene og fordi de sikrer mod korruption. Men igen under-

streger Aristoteles, at det offentlige ikke skal stræbe efter at gøre denne regel og procedurefølge til 

norm. Anbefalingen fra Aristoteles er således, som den gode dommer har, at have en dialog mellem 

regler og procedurer og at bruge skønnet - ”the discernment of perception”.  

Hvis vi ønsker, at ledere og at vi som borgere i det hele taget skal stræbe efter at tænke og handle på 

denne måde, hvordan kan vi så fremme dette? Hertil svarer Martha Nussbaum, at det kan vi ved at 

satse mere på højere uddannelse ikke som en luksus og for få priviligerede, men som et tilbud for 

alle. Det skal være uddannelser, der vægter de humanistiske fag ligeså højt som de tekni-

ske/naturvidenskabelige for på den måde styrker vi vores evne til at kunne vurdere og sætte ord på 

spørgsmål, om hvordan vi bedst lever vores liv sammen. Martha Nussbaum siger, at denne måde at 

vurdere på ikke giver os vandtætte garantier for korrekthed, men når man vurderer på denne måde, 

skærper det sansen og ansvaret for det enkelte øjeblik og for hvilke overraskelser, det måtte inde-

holde. Endelig siger hun, at selvom overvejelserne undervejs måske ikke viser sig ved en synlig 

effekt og måske ikke synes at ændre ved noget, er  processen i sig selv værdifuld og en del af et 

godt menneskeligt liv. 

Kan vi opstille kriterier for, hvad vi mener med at leve et godt menneskeligt liv, kriterier som kan 

danne grundlag for, hvad vi forstår ved begreber som sundhed, sygdom, sundhedsfremme, kriterier 

som er uafhængige af tid og sted? Relativister og utilitarister vil svare nej. I artiklen Non-Relative 

Virtues: An Aristotelian Approach45 argumenter Martha Nussbaum ikke desto mindre for, at det er 

muligt at beskrive, hvad der til alle tider og alle vegne vil høre til et godt menneskeligt liv. Martha 

Nussbaum argumenterer her for, at de dyder og den etik, som Aristoteles beskrev, som nødvendige 

for at kunne leve et godt liv, er uafhængige af tid og sted og derfor fortsat er gyldige i vor tid. Mar-

tha Nussbaum beskriver, hvorledes Aristoteles forbandt dyderne med en søgen efter etisk objektivi-

tet og med en kritik af eksisterende lokale normer, som han mente var en hæmsko for, at mennesker 

kunne leve et godt liv. Martha Nussbaum viser hermed, hvorledes Aristoteles’ beskrivelse af nogle 

fælles menneskelige grundvilkår og erfaringer uanset tid og sted, kan bruges som basis og udgangs-

punkt for at udforme et samfund, der giver mulighed for at få disse fælles grundvilkår opfyldt. Ud-

gangspunktet er, at mennesker har nogle fælles vilkår uanset hvilket samfund, vi lever i: at vi er 

dødelige, at vi har kropslige behov, at der er begrænsede ressourcer o.s.v. Til hvert af disse fælles 

grundvilkår eller ”problemområder” spørger Aristoteles, hvad der ville være en god måde at fungere 

                                                 
45 Martha C. Nussbaum (1993): Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach. I: The Quality of Life  pp. 242 - 267. 
Red.af Martha C. Nussbaum og Amartya Sen. Oxford Uni. Press. N.Y. 
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på, hvilken dyd der ville være den rigtige. På den måde opstår listen over dyderne46. Evnen til at 

udøve phronesis bliver i denne opfattelse helt central også i forhold til en forståelse af begreberne 

sundhed og sundhedsfremme.  

Hvordan evnen til at udøve phronesis - praktisk visdom kan fremmes og hvem der eventuelt skal 

have hjælp hertil er derfor nødvendigt at få belyst. Martha Nussbaum giver nogle bud herpå i Na-

ture, Function and Capability: Aristotle on Political Distribution47. Martha Nussbaum argumente-

rer her hvorfor et samfund, hvis det vil være et godt samfund, bør arbejde på at fremme evnen til at 

udøve praktisk visdom. For at kunne udøve praktisk visdom er det nødvendigt at besidde handleev-

ner, det vil derfor være helt centralt for samfundet at skabe betingelser for at borgerne kan udnytte 

deres handleevner. Samfundet bør imidlertid ikke kun stille mulighederne til rådighed, men skal 

derimod arbejde på også at fremme handleevner. Samfundet bør således gøre en indsats for menne-

sker, der har brug for hjælp på den ene eller anden måde til bedre at kunne udnytte deres handleev-

ner. Martha Nussbaum argumenterer for, at denne indsats skal være god og ikke kun tilfredsstille de 

mest basale behov. Hun skriver: ”Don’t just take care of their perceptual needs in a mehanical way, 

producing a seeing eye, a hearing ear, etc. Instead, make it possible for people to use their bodies 

and senses in a truly human way. And don’t make all this available in a minimal way: make it pos-

sible to do these things well48”.  

Martha Nussbaum pointerer, at valget er vigtigt, at det er den enkelte borger, der skal have mulig-

hed for at kunne vælge, om han eller hun vil udnytte sine handleevner. At kunne vælge hører med 

til at udøve praktisk visdom, hvilket understreges af Aristoteles, som også siger, at mennesker imid-

lertid ikke altid ved, hvad det bedste valg er, hvad der vil være det bedste for at kunne leve det gode 

liv. Undertiden ønsker mennesker det forkerte, måske på grund af begær efter penge eller magt. 

Samfundet bør derfor ikke tage udgangspunkt i menneskers subjektive præferencer ved tildeling af 

ydelser, men i stedet i at skabe muligheder for at mennesker kan udnytte deres handleevner med 

henblik på bedre at kunne udøve dømmekraft. Martha Nussbaum skriver, at samfundet ligeledes bør 

være opmærksom på, at mennesker kan være i omstændigheder, hvor de ikke har haft mulighed for 

at vide, at de kunne leve på andre måder, og derfor accepterer - eller måske endda mener -, at de 

lever et godt liv, som udefra betragtet er et dårligt liv. Specielle omstændigheder og omgivelserne 

kan være med til at forme menneskers præferencer. Samfundet bør derfor ikke lade sig nøje med 

tilfredshedsundersøgelser, som udfra en utilitaristisk tankegang ville være tilstrækkeligt, men i ste-

                                                 
46 ibid: p. 246. 
47 Martha Nussbaum (1987): Nature, Function and Capability: Aristotle on Political Distribution. Wider Publications, 
World Institute for Development Economics Research, Helsingfors. 
48 ibid: p. 48. 
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det aktivt arbejde på at bibringe bedre muligheder for at mennesker kan udnytte deres handlemulig-

heder.  

Martha Nussbaums analyser af phronesisbegrebet - praktisk visdom - og hvordan dette begreb hæn-

ger sammen med bl.a. værdier og handleevner samt argumenterne for at bruge de aristoteliske dyder 

som referenceramme uafhængigt af tid og sted, vurderer jeg er meget i tråd med David Buchanans 

kritik af den instrumentelle tankemåde og hans forsvar for netop at fremme den praktiske visdom på 

bekostning af instrumentalisme. Spørgsmål og svar om ansvar, hvor langt vores ansvar går, og 

hvem vi specielt har ansvar overfor, vil afhænge af vores menneskesyn og vil være afgørende for 

vores opfattelser af sundhed og sygdom og hermed også af vore begreber om forebyggelse og sund-

hedsfremme. Hvordan vi opfatter begrebet ansvar diskuteres i det følgende af Uffe Juul Jensen.  

•    Uffe Juul Jensen: om moralsk ansvar og menneskesyn 
 
Hvad kan begrunde et moralsk ansvar? Hvem skal hjælpes? Hvilke værdier har betydning? Hvad er 

den bedste hjælp? Hvor langt rækker vores ansvar? Uffe Juul Jensen argumenterer i Moralsk ansvar 

og menneskesyn49 for et syn på moralsk ansvar, som har rødder i en aristotelisk tankegang, hvor etik 

er et spørgsmål om at dømme rigtigt og hvor begrebet dømmekraft er helt centralt. Dette indebærer 

altid en vurdering af den konkrete sag med de specielle omstændigheder, der hører til sagen og i den 

aktuelle kontekst, som sammenholdes med love og regler, men som tommelfingerregler. Vores mo-

ralske ansvar er begrundet i vores gensidige afhængighed og viser sig i praksis i den måde, vi be-

handler de svageste på. Vi har et moralsk forbillede, som handler om et ansvar overfor den svage. 

Dette er en grundlæggende værdi i hverdagspraksis, selvom der langtfra altid bliver handlet efter 

dette forbillede. Hvis vi accepterer, at værdier er noget helt konkret, kan vi frigøre os fra en subjek-

tivisme, som ville udelukke en diskussion om, hvad værdier vil sige, men derimod se værdier som 

”typiske eksempler på forbilledlige handlinger i vor praksis50”. Begrundelsen for denne antagelse, 

er at vi er kollektive væsener. Vi er afhængige af hinanden og har brug for hinanden. Og det er et 

forsvar for en etik, som tager udgangspunkt i, at der er værdier, der kendetegner et godt samfund. 

Denne holdning er en kontrast til en moderne individualistisk holdning, som tager afstand fra, at 

samfundet på nogen måde blander sig i den enkeltes værdier og måde at indrette sit liv på. Hvis vi 

tager udgangspunkt i, at det gode samfund er karakteriseret ved, at der er nogle fælles værdier og at 

de vil være en del af det gode liv, vil dette ansvar udmøntes i at hjælpe den svage. Men hvis hjælpen 

udmønter sig i at den svage fastholdes i sin svaghed eller afhængighed eller måske bliver gjort end-

nu svagere, har vi misforstået opgaven. Den rigtige hjælp skal derimod altid bestå i at forsøge at 

                                                 
49 Uffe Juul Jensen (1995): Moralsk ansvar og menneskesyn. Munksgaard. 
50 ibid: p.33. 
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gøre den anden stærkere. At hjælpe med til at give handlemuligheder og selv at kunne vælge. Dette 

stiller store krav til ”hjælpesystemet” som helhed og til den enkelte professionelle hjælper. Det in-

volverer udøvelse af magt, som kan forvaltes moralsk ansvarligt altså ved at forsøge at styrke det 

andet menneske, men også moralsk uansvarligt, hvor den anden i stedet bliver gjort endnu svagere. 

Hvor langt rækker vores ansvar? Som samfund har vi ansvar for den svage. Svaghed kan her være 

begrundet i såvel fysiske, psykiske som sociale omstændigheder. Som enkeltpersoner kan vi ikke 

påtage os ansvar for alt og alle. Begrebet ansvar ville i så fald miste sin betydning, men vi har an-

svar for vores forhold til mennesker, vi kommer i berøring med og som er afhængige af os.  

At tage et ansvar og dermed også markere en tilslutning til bestemte værdier kan af folk med en 

anden observans f.eks. med en utilitaristisk eller liberalistisk holdning opfattes som et angreb på 

menneskers autonomi og selvbestemmelse. Men ikke at tage ansvaret på sig af frygt for at blive 

beskyldt for at blande sig for meget eller at være værdidommer, kan resultere i, at mennesker bliver 

overladt til sig selv, at problemer individualiseres og at den enkelte får lov til at sejle sin egen sø, 

dette er i Uffe Juul Jensens tolkning at forflygtige sit moralske ansvar. I stedet bør vi holde fast i 

det, at støtte mennesker i at udvikle deres handlemuligheder, også indebærer, at den, der rådgiver, 

må turde påtage sig et ansvar. Ansvaret indebærer også, at man som sundhedsfremmerådgiver, skal 

være klar over, at der ofte er flere grunde til et problem. Vi kan vælge at sætte ind på et bestemt 

område, men det ofte vil være mest ansvarligt at sætte ind på flere fronter. I forbindelse med sund-

hedsfremme og arbejdsmiljø vil det netop ofte være et samspil af mange faktorer. Der hvor man 

vælger at sætte ind, vil afhænge af hvilke værdier, vi lægger vægt på. Hvis vi f.eks. lægger vægt på, 

at erhvervsvalg ikke bør afhænge af, hvorvidt vi kan holde til et belastende arbejdsmiljø, vil vi sætte 

ind på at forbedre arbejdsmiljøet, så det passer til flest mulige. Dette udelukker ikke, at andre fakto-

rer også har indflydelse på sundheden. 

Uffe Juul Jensen diskuterer ligesom David Buchanan dilemmaet i sundhedsfremmerådgivning mel-

lem på den side respekten for - og også interessen i at styrke den enkeltes autonomi - og på den an-

den side at ville fremme det gode liv for den enkelte, hvor fælles centrale værdier er udgangspunk-

tet. Denne fokusering på den enkeltes autonomi og på at kunne handle og indfri egne mål som må-

lestok for sundhed har imidlertid med vor tid og vor kultur at gøre, hvor det vurderes at være helt 

centralt. I andre tider har man anskuet menneskers muligheder og begrænsninger ganske anderledes, 

hvilket Uffe Juul Jensen belyser i Sundhedsbegreber filosofi og praksis51. I den græske kultur så 

man mennesket som skrøbeligt og underlagt hændelser og tilfældigheder, som man ikke kunne sikre 

sig imod, uanset hvor store bestræbelser mennesket gjorde sig for at være handlekraftig og have styr 
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på sin omverden52. Det vil derfor være forkert at sætte lighedstegn mellem sundhed og handlekraft 

og at kunne indfri egne mål som en almengyldig målestok for sundhed. Andre kulturers syn på at 

mennesket er underlagt vilkår, som det ikke er herre over, gælder også i dag, men fokuseringen på 

den enkeltes handlekraft kan føre til, at man ”glemmer” eller mister blikket for, at mennesket ikke 

kan kontrollere alt. Uffe Juul Jensen henviser til, hvorledes Martha Nussbaum i The Fragility of 

Goodness53 analyserer kontrasten mellem det antikke græske menneskesyn, som det blev fremstillet 

i både drama og filosofi og det menneskesyn, som har domineret efter oplysningstiden, hvor men-

nesket er rationelt, målbevidst og mere og mere i stand til at styre sin omverden. I antikken så man 

mennesket som ganske anderledes at være underlagt tilfældigheder og dermed på den ene side at 

være skrøbelig eller sårbar, men på den anden side også at have muligheder for at kunne handle og 

bruge sin fornuft. Uffe Juul Jensen sætter ligesom Martha Nussbaum spørgsmålet om menneskets 

autonomi og handleevner ind i en større kontekst og belyser dermed disse værdier, som vi i dag 

anser som helt centrale, med en anden tids syn. Dette perspektiv har store konsekvenser for vores 

opfattelse af sundhed og sygdom og for sundhedsfremmepraksis. En indsigt i menneskenes grund-

vilkår, at der er ”noget” uden for os selv, noget som ikke er menneskeskabt og som vi ikke kan sty-

re, vurderer jeg er nødvendigt for menneskers identitetsfølelse og kan også være en hjælp og trøst, 

hvis man rammes af sygdom eller bliver handicappet. Denne indsigt om at vi ikke er guder, hvem 

intet kan ramme, men mennesker, som kan blive syge, som kan miste, som kan føle lyst og smerte, 

som kan have livsvilkår der gør os mindre handlekraftige og som er dødelige er (eller bør være) en 

grundlæggende mellemmenneskelig indsigt, som danner baggrund for vores ansvar og omsorg for 

den svage. I Martha Nussbaums analyse er det de fælles grundvilkår, der danner rammen om vores 

menneskelighed uanset tid og sted og som er baggrunden for argumenterne i Non-Relative Virtues54. 

Vores ansvar overfor den, der er svag, vores holdning til vores egen og andres skæbne og til forde-

ling af ressourcerne, er emner, som alle samfund må forholde sig til på en eller anden måde. Uffe 

Juul Jensen argumenterer for, at vores ansvar bunder i vores kollektivitet. Begge analyser bygger 

således på, at de fælles menneskelige grundvilkår, bl.a. menneskets sårbarhed, er baggrunden for 

det moralske ansvar for den svage.  

De teoretiske analyser og filosofiske overvejelser vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme har 

defineret begreberne forskelligt. Den røde tråd har været en kritisk holdning til en praksis, som kan 

medføre det begreb, som Marcel Verweij benævner medikalisering. Eet af de centrale etiske pro-

blemer ved medikalisering er, hvis folk bliver svagere eller mister autonomi. Samtidigt er det et 

paradoks ved mange forebyggelses- og sundhedsfremmeaktiviteter, at man gerne vil ændre folks 
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adfærd, men at ændringerne skal være de ”rigtige”, hvilket jo går mod at støtte folk i at være auto-

nome. Et dilemma er således, hvordan man på en og samme tid kan støtte folk i deres autonomi og 

på samme tid fremme det gode liv, som måske vil indebære nødvendigheden af, at folk må foretage 

nogle ændringer i den måde, de lever på. Ole Dreier skriver55, at i mange sammenhænge knyttes 

autonomi så tæt sammen med sundhedsbegrebet, at det at være afhængig af hinanden og have brug 

for omsorg bliver tolket som en svækkelse af den personlige autonomi og et overgreb. Enhver faglig 

rådgivning vil i den forståelse være imod autonomien og blive tolket som begrænsende, som magt-

udøvelse og som formynderi. I det sundhedsbegreb, som her er blevet forslået som udgangspunkt 

skal handleevnerne altid forstås udfra den handlesammenhæng, han eller hun står i og hvilke rela-

tioner, der er mellem parterne. Sundhed, sygdom og omsorg vil i denne begrebsforståelse aldrig 

være noget rent individuelt, men altid et mellemmenneskeligt anliggende. I dette sundhedsbegreb vil 

sundhed altså også indebære, at andre indimellem indgår i handlesammenhænge, hvor f.eks. omsorg 

for hinanden og rådgivning indgår, uden at det bør tolkes som en svækkelse af den enkeltes auto-

nomi. Hvis man skulle tage det sundhedsbegreb på ordet, som sætter lighedstegn mellem sundhed 

og autonomi, ville det handlingslamme ethvert sundhedsfremmeinitiativ. Idealet om mennesket som 

et autonomt væsen er tæt knyttet til vor tid. I den antikke forståelse af mennesket som både Martha 

Nussbaum og Uffe Juul Jensen påpeger, ses mennesket som også at være underlagt vilkår, som det 

ikke er herre over, og ”vi indgår bestandig fra vi fødes til vi dør i forhold, hvor vi enten er svage i 

forhold til andre, eller hvor vi har magt i forhold til andre. Hvis mennesket ifølge sin natur var et 

frit selvforvaltende menneske, ville princippet om ansvaret for den svage slet ikke have nogen poin-

te56”. At ophøje autonomi til at være det samme som sundhed ville derfor være moralsk betænke-

ligt. David Buchanans bud til sundhedsfremmepraksis er at forsøge at forene den moderne opfattel-

se, hvor mennesket er en autonom person og at støtte mennesker heri ved at fremme evnen til at 

udøve phronesis med den antikke opfattelse af sundhedsfremme, som handler om at fremme men-

neskers handleevner og muligheder for at kunne leve et godt liv sammen med andre i overensstem-

melse med de fælles værdier. 

De teorier jeg indtil nu har fremlagt har været baseret på teoretiske overvejelser og refleksioner over 

begreberne. Jeg vil nu inddrage eksempler fra praksis ved hjælp af Torben K. Jensen og Tommy J. 

Johnsens debatbog om sundhedsfremme. 

                                                 
55 Ole Dreier ( 1994): Sundhedsbegreber i psykosocial praksis. I: Sundhedsbegreber - filosofi og praksis p.192.  
56 Uffe Juul Jensen (1986): Sygdomsbegreber i praksis, 2.udgave p. 359. 
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•    Torben K. Jensen og Tommy Johnsen: om sundhedsfremme i teori og praksis   
 
Sundhedsfremme i teori og praksis57 er opbygget som en dialog mellem erfaringer fra praksis ind-

hentet gennem interviews med sundhedsprofessionelle og forskellige filosofiske teorier. Forfatterne 

indleder med at opstille følgende hovedtese om sundhed: ”sundhed handler om følelsen af livsmod 

og livsglæde og følelsen af at kunne mestre (hverdags)livets mange forskellige situationer. Sundhed 

er at have en følelse af sammenhæng, dvs. en følelse af begribelighed, håndtérbarhed og menings-

fuldhed58”. Denne tese bekræftes dels ved hjælp af praktikernes erfaringer dels ved hjælp af teorier. 

Praktikernes erfaringer er bl.a. den forskel, der er mellem det, der i mange officielle sundhedskam-

pagner opfattes som de store sundhedsproblemer, nemlig rygning, fed kost, mangel på motion m.m. 

og de problemer, som de oplever hos borgerne. De problemer, som praktikerne fortæller optager 

borgerne mest, handler om problemer med at håndtere forskellige livssituationer som f.eks. foræl-

drerollen, skilsmisser, tynde netværk, tab af ægtefælle. Praktikerne oplever dette som en kontrast til 

mange sundhedskampagner, hvor et godt helbred fremstilles som at være det, der betyder mest for 

mennesker. Praktikerne skelner derfor skarpt mellem sundhedsfremme og forebyggelse. De beskri-

ver, at sundhedsfremme handler om at kunne mestre dagligdagens mange forskellige situationer, 

mens forebyggelse handler om at undgå sygdom. Målet i sundhedsfremme er, at borgeren føler 

sammenhæng og meningsfuldhed, er baseret på muligheds-tænkning, drevet af håb, domineret af 

nedefra-og-op-perspektiv. Målet i forebyggelse handler derimod om at holde folk raske ved at und-

gå sygdom, er baseret på risiskotænkning, drevet af frygt, domineret af eksperter og et oppefra- og- 

ned-perspektiv59. Forfatternes tese om sundhed bygger på Aaron Antonovskys teori om, at det der 

karakteriserer mennesker, som på trods af at de har været udsat for meget traumatiske oplevelser, 

alligevel trives godt både fysisk og psykisk er, at de har ”følelsen af sammenhæng”. Sammenhæng 

består her af ”begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed60”. Selvom forfatterne skriver, at 

iagttagelserne fra praksis siger, at forebyggelse og sundhedsfremme er to forskellige ting, udtrykker 

praktikerne dog også flere steder skepsis i forhold til, hvorvidt det at bruge et nyt begreb - sund-

hedsfremme - nu også dækker over et nyt indhold i praksis. ”Det lyder som et modefænomen”, siger 

en jordemoder og en anden siger ”Jeg tror, det er meget vigtigt, at man får gjort klart, hvad det 

begreb egentligt går ud på. Altså, det er jo blevet - som det tit sker - en floskel, som folk bruger tid-

ligt og silde uden egentligt at gøre sig klart, hvad man forstår ved det. Jeg tror, det er vigtigt, at 

man prøver på at afklare begrebet. Hvis man ikke kan gøre det med definitioner, må man prøve med 

nogle eksempler at gøre det klart, hvad man mener med det61”. Disse praktikere har altså brug for 
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mere konkret at vide, hvad begrebet sundhedsfremme egentligt går ud på. Selvom forfatterne fore-

tager en skarp opdeling mellem sundhedsfremme og forebyggelse, hvor sundhedsfremme står for 

det positive og forebyggelse for det negative vurderer jeg, ligesom disse praktikere, at der fortsat er 

brug for at reflektere over indholdet i sundhedsfremmebegrebet, at ”det er meget vigtigt, at man får 

gjort klart, hvad det begreb egentligt går ud på”. Jeg vurderer, at der i en vis udstrækning mangler 

en refleksion i bogen bl.a. over, hvor meget det ideal om sundhed, som vægter det at kunne mestre 

forskellige situationer, er knyttet til vor moderne tids ideal om det autonome menneske. Refleksio-

nen over de menneskelige vilkår og menneskers skrøbelighed kan den græske filosofi være med til 

at pege på og kan også være med til at belyse, at sundhed aldrig kan være noget rent individuelt, 

men altid et mellemmenneskeligt anliggende. Det sundhedsbegreb, som bygger på Ole Dreiers ana-

lyser siger noget vigtigt om vor afhængighed af hinanden. Handleevnerne skal i den forståelse altid 

forstås udfra den handlesammenhæng vedkommende er i, hvorved der også peges på levekårenes 

store betydning for sundheden.  

IV.   Kan teorierne begrunde det foreslåede sundhedsbegreb?  
 
Et af mine spørgsmål var, hvorvidt jeg kunne bruge det sundhedsbegreb, som jeg formulerede på 

baggrund af Ole Dreiers analyser, til at afklare sundhedsfremmebegrebet samt, hvad der mangler at 

blive formuleret i begrebet. Min vurdering er, på baggrund af de gennemgåede teorier, at det er mu-

ligt at bruge som et udgangspunkt. Det lægger vægt på handleevnerne, men det understreger, at 

handlemulighederne altid er kontekstafhængige. Det rummer således en modvægt til den tendens til 

medikalisering, som Marcel Verweij pegede på og som også blev beskrevet af Nina Nikku og Bengt 

Erik Eriksson. Det siger noget om, at mennesket både har handlemuligheder og er sårbart og er 

hermed i god overensstemmelse med det menneskesyn, som udtrykkes af WHO, David Buchanan, 

Martha Nussbaum og Uffe Juul Jensen. David Buchanan analyserer, hvorledes instrumentalisme har 

erstattet praktisk visdom, hvilket har medført en erosion af værdier og en forveksling af mål og 

midler. Dette er i denne vurdering baggrunden for livsstilsygdommene. Et nyt sundhedsbegreb må 

derfor på den baggrund primært gå på at styrke folks selvforvaltning og gensidige omsorg og ansvar 

for hinanden. De fællesmenneskelige vilkår er begrundelsen for Martha Nussbaums argumenter for 

at styrke praktisk visdom og for at kunne bruge de aristoteliske dyder i en moderne kontekst. Uffe 

Juul Jensen vurderer, at vores kollektivitet er det, der begrunder vores ansvar for den svage. Det 

aristoteliske syn, der betragter mennesket som både sårbart og handlekraftigt og som altid ser men-

nesket som en del af samfundet bør derfor afspejles i vores sundhedsbegreb og i vores praksis. Både 

David Buchanan, Martha Nussbaum og Uffe Juul Jensen definerer således sundhedsbegrebet udfra 

hvilke værdier, der betyder noget i samfundet og at menneskets sundhed og et godt liv altid vil af-

hænge af vores fælles menneskelige vilkår. Hermed sættes ikke lighedstegn mellem det at være 
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handlekraftig eller at kunne mestre sin tilværelse og sundhed, i modsætning til andre begreber om 

sundhed incl. Torben Jensens og Tommy Johnsens, som har mestring som omdrejningspunkt for 

sundhed. Sundhedsbegrebet sættes hermed ind i en større kontekst end vor moderne tid med dens 

ideal om autonomi og handlekraft. Det siger, at sundhed vedrører den indbyrdes omsorg og lægger 

hermed vægt på vores afhængighed af hinanden. Hverdagslivet og 1. persons perspektivet gøres til 

udgangspunkt for indsigt og erkendelse, hvorved det også imødegår den fundamentalistiske opfat-

telse af sundhed og videnskabelighed, som beskrevet af Kay Toombs og Isabelle Stengers. Jeg 

skønner således, at dette forslag til et nyt sundhedsbegreb, selv om det ikke rummer alt, indfanger 

centrale etiske spørgsmål og svar fra de gennemgåede teorier og at det imødegår mange af kritik-

punkterne mod den nuværende praksis. Jeg vurderer således foreløbigt, at det ved at blive udviklet 

kan bruges til at formulere et sundhedsfremmebegreb og hermed være vejledende for sundheds-

fremmepraksis. Jeg vurderer endelig, at det er i overensstemmelse med mit fag, hvor en grundanta-

gelse er sammenhængen mellem sundhed, aktivitet og deltagelse.  

 
Efter således nu at have ”testet” dette sundhedsbegreb teoretisk, vil jeg forsøge at ”teste” det i prak-

sis. Praksis, som mit empiriske62 materiale består af, er 5 praksisbeskrivelser, hvori der optræder 

etiske problemstillinger. Jeg har udvalgt disse 5, idet de dels repræsenterer nogle problemstillinger 

fra arbejdsmiljøområdet, som på mange måder er generelle, dels repræsenterer problemstillinger fra 

arbejdet som sagsbehandler i nogle sager, som ikke er repræsentative for arbejdet, men som til gen-

gæld ”fylder” meget mentalt og tidsmæssigt både for mig og for hele ”systemet”. Samtidigt er der i 

disse sager problemstillinger, som går igen i mere ”normale” sager. Jeg vil forsøge, hvorvidt det 

foreslåede sundhedsbegreb sammen med de forskellige teorier kan bruges til at udvikle et begreb 

om sundhedsfremme, som kan bruges som vejleder i praksis.  

V.    Etiske problemstillinger - eksempler fra praksis  
 
•    Praksisbeskrivelse 1: Virksomheden med ”museskaderne”  
 
En virksomhed med mange computerarbejdspladser har bedt mig gennemgå arbejdspladserne med 

henblik på at undgå arbejdsskader. Flere af medarbejderne har været sygemeldte på grund af ”mu-

seskader”. De ønsker på den baggrund ergonomisk rådgivning og forslag til nye ergonomiske møb-

ler og nyt udstyr. Gennemgangen foregår på den måde, at jeg taler med hver medarbejder, hvor 

vedkommende har mulighed for at fortælle om eventuelle problemer, som kan have med arbejdet at 

gøre. Samtidigt ser jeg hvorledes vedkommende arbejder og kan her vurdere, om noget eventuelt 

kunne ændres. Det kan både dreje sig om andre måder at bruge kroppen på og om ændringer i den 

                                                 
62 Mit empiriske materiale er cases fra praksis, som ikke er tilrettelagt m.h.p. denne opgave. Det er således min version 
af situationerne med de mulige bias i form af eventuelle fejlerindringer og fejltolkninger.  
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fysiske indretning - tilsyneladende meget kontante og ”ufarlige” forhold. Hvilken relevans kan det 

så have at diskutere spørgsmål som dømmekraft, værdier, ansvar og handleevner? Er det ikke blot 

lige ud ad landevejen som såkaldt ekspert på området at komme med nogle gode ergonomiske an-

visninger om indretning og måder at arbejde på, som lever op til gældende regler og så er den sag 

slut?  

Mit udgangspunkt er at arbejde sundhedsfremmende. Hvad dette vil sige, har jeg forsøgt at indkred-

se ved hjælp af et nyt sundhedsbegreb og ved hjælp af teorier, som underbygger dette sundhedsbe-

greb. I denne ”uskyldige” rådgivningssituation oplever jeg ofte, at en medarbejder har problemer 

med f.eks. smerter i arme og hænder. Jeg kan her vælge at fokusere på den fysiske indretning og på, 

hvordan den pågældende bruger kroppen og efter behov komme med ændringsforslag til indretnin-

gen og til andre måder at bruge kroppen på. Men, hvis den pågældende samtidigt fortæller, at det er 

mere reglen end undtagelsen, at der er flere timers overarbejde, at normen i firmaet er, at det gør 

man, er det så at arbejde sundhedsfremmende, hvis jeg blot fokuserer på de fysiske forhold ? Jeg 

mener nej. Hvis jeg kun gør det, kan jeg måske afhjælpe nogle problemer kortvarigt, men det vil 

ikke hjælpe på det problem, der handler om, at den pågældende medarbejder er overbebyrdet med 

arbejde, er stresset og måske bange for at blive fyret. Det vil i øvrigt også gælde, selvom medarbej-

deren ikke havde fortalt mig om disse problemer. Hvis jeg kun ser på den enkeltes situation og pro-

blemer og forsøger at løse dem uden at påpege de andre forhold, som hører med i billedet, de struk-

turelle forhold, hvordan arbejdet er organiseret og hvordan det påvirker det psykiske arbejdsmiljø, 

vil det være at individualisere problemerne og en snæver instrumentel måde at forøge at løse dem 

på. Hvis den pågældende er bange for at blive fyret, hvis han ikke lever op til normen om mange 

timers overarbejde og et højt stress niveau, nytter det jo på den anden side heller ikke, at jeg blot 

opfordrer til at vedkommende skal sige fra. Hvordan kan jeg arbejde sundhedsfremmende her? 

Selvom Arbejdsmiljøloven, som er mit lovmæssige grundlag, også omfatter det psykiske arbejds-

miljø og måden arbejdet organiseres på, er det mindre håndgribelige områder og ofte langt vanske-

ligere at håndtere end de fysiske forhold. Den måde jeg bedst kan forsøge at udøve dømmekraft og 

være ansvarlig, er ved at imødegå sådanne problemstillinger allerede i min første kontakt med virk-

somheden, ved i denne sammenhæng at lægge vægt på, at de problemer, de ønsker jeg skal løse, 

ofte skyldes flere forskellige årsager. At problemer ofte skyldes en kombination af fysiske forhold 

og andre faktorer, men at problemer også kan opstå i fysiske perfekte rammer. På den måde kan jeg 

forsøge at imødegå den instrumentelle måde at tænke på og individualisering af problemerne. Jeg 

kan forsøge at få virksomheden med på ”ånden” i det foreslåede sundhedsbegreb, at sundhed, syg-

dom og omsorg aldrig er noget rent individuelt, men altid et mellemmenneskeligt anliggende og at 

sundhed vedrører den indbyrdes omsorg for at sikre hinandens deltagelse i samfundslivet. Min kon-
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takt med virksomhedens ledelse, inden jeg taler med de enkelte er meget vigtig. I Sundhedsfremme 

på arbejdspladsen 1998, Erfaringer og muligheder fra Arbejdsmiljøinstituttet63 beskriver Peter 

Hasle og Hans Jørgen Limborg, hvorledes mødet mellem en repræsentant for arbejdsmiljøsystemet 

og den lille virksomhed kan være et kultursammenstød, som kan gøre det svært at forstå hinanden. 

Selvom jeg arbejder som selvstændig ergoterapeut og dermed ikke kommer fra et stort system som 

BST, oplever jeg alligevel, at jeg i en vis udstrækning identificeres med ”systemet”, hvilket jeg også 

gør i og med jeg også formidler love og regler og som ergoterapeut repræsenterer ”sundhedssyste-

met”.  

Specielt i en mindre virksomhed vil ejeren identificere sig meget med virksomheden, det er en sær-

lig livsform at være ejer af en mindre virksomhed. Kritik af virksomheden vil derfor ofte opfattes 

som personlig kritik. Jeg må møde den anden med åbenhed og respekt, tillid og troværdighed til 

mig som rådgiver vil være helt essentielt. I bladet Arbejdsmiljø64 beskriver filosoffen Martin Fugl-

sang mødet mellem den mindre virksomhed og en repræsentant fra ”systemet ”. Samtalen mellem 

de to vil ofte bl.a. dreje sig om love og regler omkring arbejdsmiljø. Her, skriver Martin Fuglsang, 

kan man som repræsentanten fra ”systemet ”vælge at præsentere lovene neutralt, eller man kan 

vælge at vise, at jeg selv som person mener, det er godt med disse love, at jeg viser, at jeg ikke kun i 

en vis forstand kommer som repræsentant for et system. Dette er også min egen erfaring. Netop ved 

at vise, at jeg selv kan stå inde for, hvad jeg mener er godt, oplever jeg en større åbenhed, som ofte 

fører til en bedre dialog og forståelse. Endvidere er nogle af reglerne på området af en karakter, 

hvor der skal udøves skøn, dette udøves bedst i en åben atmosfære. Sundhedsfremme på arbejds-

pladsen vil handle om mere end at opfylde love og regler, mere være et udslag af en holdning og et 

menneskesyn, hvor sundhed er et mellemmenneskeligt anliggende. Jeg skal være opmærksom på, at 

mine værdier om det gode, herunder min opfattelse af sundhed kan være meget forskellige fra de 

værdier og den opfattelse den person jeg sidder overfor, har. Måske er sundhed for vedkommende 

defineret ved fravær af sygdom, måske spiller overvejelser om sundhed ikke nogen væsentlig rolle i 

det daglige. Ofte vil arbejdsmiljø være noget meget konkret, nogle problemer der skal løses eller 

nogle risici, der skal fjernes. Min erfaring fra praksis er, hvilket bekræftes af Peter Hasle og Hans 

Jørgen Limborgs artikel, at det bedste er så vidt muligt at gøre noget her og nu, ikke kun teori, men 

også praksis. De bedste løsninger er de, der gøres i samarbejde med såvel leder som medarbejder. 

Min erfaring er desuden, at simple løsninger ofte er et godt udgangspunkt for en anden holdning til 

arbejdsmiljø og sundhedsfremme. At sundhedsfremme handler om mere end fjernelse af risici ved 

f.eks. ændringer i de fysiske omgivelser (indkøb af nye møbler o. lign.) og om, at den enkelte skal 

                                                 
63 Peter Hasle og Hans Jørgen Limborg (1998): Opsøgende arbejdsmiljøarbejde i de små virksomheder - ideer til at gå i 
gang: Sundhedsfremme på arbejdspladsen 1998, Erfaringer og muligheder pp. 79 - 96. Arbejdsmiljøinstituttet. 
64 Martin Fuglsang: Når intellektuelle møder praktikere. I: Arbejdsmiljø 5 – 2002. 
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ændre noget i sin individuelle livsstil. Det handler også om at få øje på det positive ved at have et 

godt arbejdsmiljø fremfor kun at fokusere på problemer og om ansvar og omsorg for hinanden. Or-

ganiseringen af arbejdet, opgavernes karakter, mulighed for at kunne overkomme opgaverne og føle 

selvværd vil i den forståelse af sundhedsfremme være ligeså vigtige. I mødet med medarbejderen 

gælder de samme forhold omkring respekt, ligeværdighed og åbenhed. Jeg skal forsøge at støtte 

vedkommendes handleevner, men altid set i sammenhæng med de aktuelle omstændigheder. Jeg 

skal ikke fremhæve sundhed i betydningen godt helbred som den højeste værdi, men forsøge prak-

tisk - ikke som eksperten, der leverer løsningen - men i stedet sammen med medarbejderen, at løse 

nogle problemer, således at ansvaret for egen sundhed ikke bliver taget fra vedkommende. Hvis min 

rådgivning, udover at løse nogle praktiske problemer, også kan være med til at styrke medarbejder-

nes handleevner og  medvirke til (måske) at virksomheden får en opfattelse af sundhed, som handler 

om en større grad af omsorg og ansvar for hinanden, der i sidste ende vil være til gavn for virksom-

heden, vurderer jeg, at jeg har gjort mit arbejde godt. 

•    Praksisbeskrivelse 2: Frisøreleverne   
 
Denne beskrivelse handler om undervisning i arbejdsmiljø for frisørelever. Ønsket fra skolen er, at 

eleverne skal undervises i hvordan de undgår arbejdsskader. Baggrunden er, at frisører får mange 

skavanker og skader og at mange frisører på den baggrund ikke bliver gamle i faget. Forventningen 

til mig er således, at jeg holder et teoretisk oplæg med fokus på de mest ”belastede” steder i krop-

pen og derefter ser hvordan eleverne arbejder i praksis og her retter deres ”fejl”. Intentionen fra 

skolen er helt klart rigtig. De mange skader og førtidspensioner skal undgås, frisørerne skal gerne 

holde længere i deres fag, vi skal derfor have fat i dem, mens de er elever, så skaderne kan forebyg-

ges.  

Jeg vil gerne også i denne sammenhæng arbejde sundhedsfremmende. Vil det være sundhedsfrem-

mende at gribe undervisningen an på denne måde? Jeg tvivler. Det fokuserer primært på risikofak-

torer og sygdomme og maner skræmmebilleder frem af frisører, der må forlade faget som 45-årige. 

Der er ingen tvivl om, at frisører kan få problemer med deres fag og at vi skal forsøge at forebygge 

arbejdsskaderne. Men hvordan kan jeg gribe undervisningen an, så det kommer til at handle om 

sundhedsfremme i den betydning, som jeg definerer det her, nemlig i forhold til et sundhedsbegreb, 

hvor man forsøger at styrke menneskers handleevner, men hvor handleevnerne altid forstås udfra 

den handlesammenhæng vedkommende står i? Når jeg møder eleverne, er de næsten lige startet på 

uddannelsen, de fleste er unge piger, som har meget lyst til at lære alt om at klippe og sætte hår. For 

de fleste vil åreknuder, arbejdsskader og førtidspension være emner, de har svært ved at forholde 

sig til. I stedet for at tage udgangspunkt i forebyggelsen - det negative, kan jeg vende det om og 
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starte med det positive - hvorfor de gerne vil være frisører, hvad de synes er godt ved dette fag og 

hvordan de forestiller sig det bliver, når de bliver færdige? Herved tager jeg udgangspunkt i deres 

bevæggrunde og ressourcer, starter med at fokusere på det positive og fremadrettede i stedet for det 

negative og truende. Derefter kan jeg spørge, om de kender folk, der har problemer med helbredet, 

måske fra familien eller vennerne og om problemerne har sammenhæng med arbejdet? Eksemplerne 

kan herefter bruges til en diskussion om de kunne forestille sig lignende problemstillinger i deres 

fag. Har de bud på, hvad det kan skyldes? Hvordan kan de undgås? Hvad forstår de ved sundhed? 

Hvordan hænger arbejdsliv og det øvrige liv sammen? Hvad tror de er arbejdsgiverens ansvar? 

Hvad er deres eget ansvar? Hvad kan de lide at lave? Hvad gør de for at have det godt? På den må-

de kan jeg forsøge at styrke selvtillid og tiltro til egne evner og fokusere på arbejdsglæden. Det bli-

ver til en dialog og et skift mellem teori og praksis, idet jeg undervejs kan indflette teori om krop-

pen og om ergonomi. På den måde kan vi også komme ind på andre emner, som i denne sammen-

hæng kunne være vigtige, f.eks. vigtigheden af at have pauser med tid til at spise frokost i stedet for 

at erstatte frokosten med en kop kaffe og en cigaret. Jeg vil forsøge at så nogle frø i dem om at bru-

ge kroppen på en god måde i deres fremtidige arbejdsliv. Om at hvordan vi har det, også afhænger 

af hvordan vi i øvrigt bruger kroppen og hvad vi udsætter den for (spisning, rygning, alkohol 

m.m.).Om hvordan arbejdsstedets holdning og atmosfære kan bidrage positivt eller negativt til et 

godt arbejdsmiljø. Det sidste har eleverne ikke megen indflydelse på, men jeg kan forsøge at ruste 

dem med lidt viden om arbejdsmiljø og lovgivning, som forhåbentligt gør, at de ikke stiller op til 

hvad som helst på en fremtidig arbejdsplads. Sidst, men ikke mindst kan det forhåbentligt medvirke 

til, at de bevarer arbejdsglæden og at de på den måde selv kan bidrage med noget positivt til en 

kommende arbejdsplads. Jeg vurderer, at denne måde at forsøge at fremme sundheden for en fag-

gruppe, der oplever problemer med arbejdsmiljøet, er i bedre overensstemmelse med det foreslåede 

sundhedsbegreb, og at undervisningen forhåbentligt vil have større chancer for at have effekt end en 

undervisning med fokus på forebyggelse. 

•    Praksisbeskrivelse 3: Den tykke kvinde og de smalle døre   
 
Jeg skal som ergoterapeut i kommunen hjælpe med at få lavet en bolig om til en midaldrende kvin-

de, som er flyttet til en ny lejlighed, hvor bl.a. dørene er for smalle. Hun er flyttet, fordi hun gerne 

vil bo i et område med større mulighed for social kontakt med andre. Kvinden (K.) er meget over-

vægtig, hun sidder i kørestol, da hendes hofter og andre led er blevet ødelagt på grund af overvæg-

ten. Der er også brug for en ny specialbygget elektrisk kørestol og andre hjælpemidler. K har ud-

over problemerne med vægten det problem, at hun hører dårligt. Hun er desuden meget aggressiv 

overfor mig og andre i ”systemet”. Min rolle er at vurdere behovet for boligændringerne og hjæl-

pemidlerne, indstille til bevilling eller afslag og give konkrete forslag til ændringerne og hjælpemid-
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lerne. Herudover er min rolle overordnet at arbejde sundhedsfremmende. Hvordan hjælper jeg 

bedst? Skal jeg blande mig i, at K.’s problemer skyldes, at hun vejer 200 kg? Skal jeg tilbyde hjælp 

til kostvejledning eller andre måder at slanke sig på? Skal det påvirke min hjælp, at hun selv er 

”skyld” i sine problemer? Burde hun i virkeligheden selv skulle betale og ikke som nu kommunen? 

Hvis udgangspunktet er at arbejde udfra et sundhedsbegreb, som lægger vægt på handleevner, skal 

handleevnerne altid forstås udfra den handlesammenhæng vedkommende står i. Jeg kender kun lidt 

til K’.s fortid og ved ikke hvilke muligheder, hun har haft eller hvilke kår, hun er vokset op i. Jeg 

kender med andre ord kun en flig af hendes historie. Hun har nogle problemer, der skal løses uanset, 

om hun selv har ”skyld” i det eller ej. Jeg skal derfor hjælpe hende, som enhver anden, der har disse 

behov. Jeg skal ikke være moraliserende ved at vise, at jeg mener, hun selv er ude om sine proble-

mer. Jeg kan jo heller ikke vide, om der er andre faktorer, end det at spise for meget og forkert, som 

kan være medvirkende til problemet. Måske er hendes begreber om sundhed og hvad der er et godt 

liv ganske anderledes end mine.  

Har jeg løst min opgave godt, hvis jeg forholder mig neutralt, løser hendes praktiske problemer og 

går?  Kan jeg bruge det foreslåede sundhedsbegreb og teorierne som vejleder? Udover at forsøge at 

styrke handleevnerne, er sundhed i den forståelse også altid et mellemmenneskeligt anliggende. 

Sundhed vedrører den indbyrdes omsorg for at sikre hinandens deltagelse i samfundslivet. Man kan 

sige, at jeg indirekte styrker K.’s handleevner ved at boligen indrettes, så hun kan fungere og ved at 

jeg bevilger hjælpemidler, der gør hende uafhængig og gør hende i stand til at komme rundt. Men 

handler jeg ansvarligt, hvis jeg ikke tilbyder hjælp på anden måde? Måske har hun simpelthen brug 

for støtte og praktisk hjælp til tabe sig. Hvis overvægten skyldes en spiseforstyrrelse på grund af 

psykiske problemer, vil det være disse problemer, der skal hjælpes med. Ikke at gøre noget, vil på 

mange måder være det letteste og jeg slipper for at risikere at krænke K.’s autonomi. Hvis jeg, som 

repræsentant for systemet, blot fungerer som serviceorgan og dermed sikrer, at K. får sine rettighe-

der opfyldt og så i øvrigt ikke blander mig, har jeg vel udfyldt min opgave i forhold til en betragt-

ning, som velfærdsstaten vil anlægge:  K.’s objektive menneskelige behov er blevet opfyldt. Udfra 

en betragtning om at arbejde sundhedsfremmende, vil jeg mene, jeg ikke har gjort mit arbejde godt. 

At lukke øjnene og ikke blande sig, er ikke ansvarligt og er ikke at yde omsorg, men derimod en 

instrumentel måde at behandle K. på. Hvis jeg skal forsøge at arbejde sundhedsfremmende vurderer 

jeg, at K. bør have tilbud om hjælp på anden måde. Da K. er flyttet for at få mere social kontakt, er 

det oplagt, at K. får tilbud om at deltage i forskellige sociale arrangementer, dette kan måske danne 

grobund for at kunne tilbyde K. hjælp. Måske er der brug for en helt anden rådgivning end den jeg 

eller mine kolleger kan tilbyde. Hvis udfaldet bliver, at K. ikke er interesseret i andet end den kon-

krete hjælp til indretningen af boligen og hjælpemidlerne, skal der være fuld respekt for hendes 
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valg, jeg eller andre skal ikke signalere fordømmelse. Det er hendes liv, jeg har hjulpet hende med 

at bruge sine handlemuligheder og givet hende mulighed for at vælge, om hun vil have hjælp til 

nogle ændringer i sit liv. Herfra er det hendes eget valg og ansvar. På den anden side kan min vur-

dering her være forkert. Måske er det ikke min - eller andre i systemets - opgave at interessere mig 

for hendes vægt (og hermed også blande mig i hendes eventuelle psykiske problemer som årsag til 

overvægten) og på den måde vise, at jeg har respekt for hendes værdier og hendes måde at leve sit 

liv på? Under alle omstændigheder er det en problemstilling, som kræver diskussion og refleksion 

over praksis i et tværfagligt samarbejde.  

•    Praksisbeskrivelse 4: Den unge pige med smerterne  
 
En ung pige (J). henvender sig med en ansøgning om mange forskellige hjælpemidler. J. har smerter 

i hele kroppen, det har ikke været muligt at stille en diagnose. Lægerne har mistanke om fibromyal-

gi, men det har ikke kunnet diagnostiseres. J. er selv overbevist om, at det er det, hun fejler. J. be-

skriver store problemer med alt, hvad hun foretager sig. Hun har smerter både i hvile og når hun 

bevæger sig. Kan ikke bruge sin seng og sine stole og søger derfor om bl.a. en arbejdsstol til køkke-

net, en seng med elektriske funktioner, en speciel madras og en hvilestol som elektrisk kan indstil-

les til forskellige siddestillinger. Hverken lægeundersøgelser eller min vurdering af J.’s funktions-

niveau  stemmer overens med hendes egne beskrivelser. Hun bevæger sig lidt stift, men sætter og 

rejser sig uden besvær. Klarer sig uden hjælp i sin lejlighed, men beskriver, hun har svært ved at stå 

længere tid ad gangen i sit køkken, laver derfor sjældent mad. J. har fået hjælp til at kunne arbejde 

på nedsat tid.  

Mit grundlag når jeg skal bevilge hjælpemidler er lovgivningen, som i en vis udstrækning lægger op 

til et skøn. I denne sag søger J. om nogle hjælpemidler, som jeg skønner, jeg ikke kan bevilge, da J. 

hverken ifølge lægeundersøgelserne eller mine vurderinger er så dårlig, som det kræves for at få 

bevilget en speciel seng og stol. Hvis jeg havde haft mulighed for det, f.eks. hvis lovgivningen hav-

de kunnet tolkes anderledes eller, hvis jeg selv havde kunnet bestemme frit uden lovmæssige bånd, 

ville det så have været den bedste hjælp for J. at få disse ting fra kommunen, ville det have været 

godt? Jeg er sikker på, at J. ville svare JA! Er det så et kriterium på, at det ville have været det bed-

ste for J.? Umiddelbart skulle svaret være ja, hvis vi skal bruge én af formuleringerne i det foreslåe-

de sundhedsbegreb, som netop siger, at sundhed og sundhedsfremme skal begribes fra 1. persons 

perspektiv. Set ud fra mit begreb om sundhedsfremme hjælper jeg  J. ved at styrke hendes handle-

evner. Ville jeg gøre det, hvis hun fik bevilget en speciel seng og stol, som ved at blive bevilget som 

hjælpemidler, ville være en bekræftelse på hendes nedsatte funktionsevne? J. har indtil for nylig 

arbejdet fuldtids, men arbejder nu på nedsat tid på særlige vilkår, klager meget over, at det er hårdt 
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for hende at passe sit arbejde også nu. Ville det ikke være at bekræfte J. i sygdomstankegangen, 

hvis hun fik bevilget disse hjælpemidler og måske være med til at skubbe på en udvikling, hvor J. 

ville søge om førtidspension? J. er kun 26 år. Ville det være sundhedsfremme at tildele J. en førtids-

pension? Ikke hvis sundhed vedrører den indbyrdes omsorg for at sikre hinandens deltagelse i sam-

fundslivet. Hvordan kan jeg hjælpe J.? Den filosofiske problemstilling, som kan have konsekvenser 

for praksis, opstår her, fordi jeg står overfor to tilsyneladende uforenelige begreber om ét og samme 

fænomen: sygdom forstået som noget målbart i form af objektive data og sygdom, som et subjektivt 

fænomen65. For det første handler det om min indstilling til J. og den måde, jeg møder hende. Det, 

at lægerne ikke kan påvise årsagen til, at hun har ondt, skal ikke medføre, at jeg ikke tror på hende. 

Hvis jeg ser på J. udfra et medicinsk ”fundamentalistisk ”sundhedsbegreb med en ”disease” opfat-

telse af sygdom, hvor de objektive data, målinger m.m. er kriteriet for, om man er syg eller ej vil 

J.’s egen opfattelse, ”illness” perspektivet være irrelevant. Oplevelser af at blive vurderet med dette 

medicinske ”objektive” blik, er beskrevet af Kay Toombs i The Meaning of Illness66.  Kay Toombs 

analyserer her som sklerosepatient sine erfaringer og oplevelser med de to forskellige perspektiver 

på sygdom, hvor hun har oplevet denne forståelseskløft mellem lægen og patienten. Kay Toombs 

skriver desuden, at mangel på diagnose fører til, at patientens klager ikke bliver taget alvorligt som 

et medicinsk problem, men at det i stedet er ”all in your head67”.  

Den fundamentalistiske opfattelse af sundhed vil ikke lægge vægt på eller støtte J.’s handleevner, 

lige så lidt som det vil være et forsøg på at se det fra  J.’s ståsted. Det vil heller ikke være en udvik-

lingsorienteret holdning, ikke at inddrage patientens eller brugerens perspektiv er at afskære for 

vigtige kilder til ny viden. For det andet viser de medicinske undersøgelser af J. nødvendigvis ikke 

hele sandheden. Isabelle Stengers afviser i For en demokratisering av vitenskapene68 denne form 

for videnskabelighed som den eneste model og det eneste kriterium for gyldighed. I denne realisti-

ske videnskabsopfattelse, som Isabelle Stengers benævner den, er videnskaben karakteriseret ved at 

være neutral og objektiv, der er kun én videnskab og én metode. Isabelle Stengers mener, det er en 

illusion at tro, at der er universelle kriterier for videnskabelighed og afviser ligesom Aristoteles me-

todefetichismen. Valg af metode bør i stedet afhænge af, hvad man vil undersøge. At der ikke kan 

findes beviser for, at J. er syg eller har smerter, er således i denne tankegang ikke et ”videnskabeligt 

bevis” for at hun ikke er syg. Måske udvikles der med tiden nye målemetoder, der vil kunne doku-

mentere noget andet. Ifølge  Kay Toombs er ”Illness (is) first and foremost a subjective experience. 

                                                 
65 : Uffe Juul Jensen (1997): Sygdoms- og sundhedsbegreber: Harmoni eller konflikt? I: Kunnskap, kropp og kultur  p. 
27 - 39, red. af Herdis Alvsvåg, Norman Anderssen, Eva Gjengedal & Målfrid Råheim. Ad Notam Gyldendal. Oslo. 
66 S. Kay Toombs (1992): The Meaning of Illness. I: Philosophy and Medicine, volume 42. Kluwer Academic Publi-
shers. 
67 ibid: pp. 45 - 46. 
68 Isabelle Stengers (1997): For en demokratisering av vitenskapene. Spartacus Forlag. Oslo. 



35 
 

 

As such it is an inner – rather than an outer  - event which, in large part cannot be shared with 

another69”. Jeg må således under alle omstændigheder tro på, at J. har smerter og problemer uanset 

årsagen. I stedet for at indrette praksis efter en ubrugelig subjekt – objekt - modsætning70 må jeg 

tage udgangspunkter i mine begreber om sundhed og sundhedsfremme. Her er jeg i den situation, at 

både når jeg ser på sagen med lovgivningen i hånden og udfra en konkret bedømmelse med alt, 

hvad der hører til af specielle træk, vurderer, at J. ikke kan få de hjælpemidler, hun søger om. Hvor-

dan kan jeg så hjælpe J ? Mit udgangspunkt er at styrke J.’s handleevner. J. har svært ved at stå op 

længere tid ad gangen i sit køkken, hun laver derfor sjældent mad, men vil gerne i gang med det. 

Jeg kan hjælpe J. med at finde frem til en arbejdsstol, som J. kan bruge i sit køkken, mens hun laver 

mad. J. kan få hjælp til denne stol - ikke som et hjælpemiddel - men som et almindeligt forbrugsgo-

de, hvilket betyder, at hun selv skal betale en del af stolen. Dette vurderer jeg i denne sammenhæng 

betyder noget i forhold til at styrke J. i at bruge sine ressourcer og ikke som nu definere sig selv 

som patient. Det er vigtigt, at J. bestyrkes i, at hun har ressourcer arbejdsmæssigt og at hun fasthol-

des på arbejdsmarkedet. Jeg kan forsøge at få J. til at bruge kroppen noget mere, f.eks. ved at dyrke 

noget sport eller bevægelse sammen med andre og jeg kan opfordre J. til at starte på et kursusforløb 

om at tackle smerter. Andre faggrupper må eventuelt inddrages i samarbejdet. Jeg må forsøge at få 

J. til selv at komme med løsningsforslag på problemerne, jeg skal ikke være eksperten, der kommer 

med løsningerne. J.’s vurdering er dog fortsat, at hun ville blive allerbedst hjulpet ved at få den spe-

cielle seng og stol og at disse møbler ville gøre, at hun bedre ville være i stand til at klare dagens 

strabadser. Min vurdering er, at hun måske nok ville have gavn af disse møbler, men at det ikke 

ville være en god måde at hjælpe hende på ved blot at efterkomme hendes ønske (og i strid med 

lovgivningen). Folks egne ønsker er altså ikke altid den målestok, som kan bruges. Martha Nuss-

baum henviser flere steder71 til Aristoteles’ udsagn om, at det, at mennesker ønsker noget, ikke altid 

behøver at betyde, at det er et godt valg og at det vil medvirke til, at de kan leve et godt liv. Under-

tiden ønsker mennesker sig de forkerte ting, samfundet bør derfor ikke tage udgangspunkt i menne-

skers subjektive præferencer ved tildeling af ydelser, men i stedet i at skabe muligheder for at men-

nesker kan udnytte deres handleevner.  

I den konkrete problemstilling vurderer jeg, at selvom jeg ikke kan hjælpe J. på den måde, hun øn-

sker det, kan jeg tilbyde hjælp på andre måder. Da J. ikke er tilfreds med afslaget, anker hun afgø-

relsen. På trods af afslaget giver J. udtryk for tilfredshed med forløbet, som jeg også vurderer har 

været godt, fordi de overvejelser og den refleksion, der undervejs har været nødvendig har bidraget 

                                                 
69 S. Kay Toombs (1992): The Meaning of Illness p. 23. 
70 Uffe Juul Jensen (1997): Sygdoms- og sundhedsbegreber: Harmoni eller konflikt? I: Kunnskap, kropp og kultur p.39. 
71 Martha C. Nussbaum(1989): Love’s Knowledge p. 62 og Martha C. Nussbaum(1987): Nature, Function and Capabi-
lity: Aristotle on Political Distribution p. 13. 
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med noget værdifuldt både for J. og for mig. Jeg vurderer således, at forløbet på et eller andet plan 

har bidraget til at styrke J.’ s handleevner. Imidlertid er denne sag et eksempel på det paradoks, som 

Nina Nikku og Bengt Erik Eriksson peger på, at man med sundhedsfremme ønsker at folk skal være 

selvbestemmende, men de skal ønske og vælge de ”rigtige” ting. Endvidere viser sagen, hvorledes 

1. persons perspektivet og 3. persons perspektivet (mit, lovgivningens, systemets ) ikke altid falder 

sammen og den viser tydeligt manglerne ved det sundhedsbegreb, som jeg har foreslået, at det ikke 

fanger det hele ind. Hvordan vi kan formulere et sundhedsbegreb, der kan hjælpe med til at vejlede 

praksis og som indfanger denne ”interessekonflikt” kan praksisforskning bl.a. som beskrevet af Ole 

Dreier, forhåbentlig hjælpe med til at afklare.  

•    Praksisbeskrivelse 5: Den gamle dame og rollatoren 
 
En gammel dame på 92 år henvender sig, hun vil gerne have besøg af mig, da de hjælpemidler hun 

har ikke fungerer. Kolleger fortæller, at hun er kendt for at være en besværlig person, hvor det er 

umuligt at få noget til at fungere. Det viser sig, da jeg besøger hende, at hun ikke er tilfreds med sin 

rollator, som hun synes er tung og klodset.  H. har set en anden, som hun gerne vil prøve. Selvom 

jeg vurderer, at den nuværende rollator ser ud at fungere fint, lover jeg at fremskaffe den, hun har 

set. H. bruger i øvrigt det meste af tiden på at fortælle mig, hvor umulige og inkompetente hjemme-

hjælperne og andre fra det offentlige er. H. ser dårligt, virker mentalt helt frisk. Den nye rollator 

kommer hjem, men H. kan ikke lide den, der er nogle detaljer, som ikke duer, vil nu gerne prøve 

nogle andre typer. Selvom H.’ s klagepunkter ikke i min vurdering burde være væsentlige, er de det 

for hende. Hun får derfor mulighed for at prøve et par andre rollatorer, men intet er rigtigt godt, det 

der er godt ved den ene, dur ikke ved den anden, og da det er umuligt for mig at finde det rigtige 

produkt ender det med, at H. beholder den gamle rollator. Er H. blevet hjulpet i denne proces, hun 

har jo fortsat den gamle rollator? Har alt det besvær så alligevel været umagen værd? Jeg vil mene 

ja, der er ikke ændret noget, hvis vi kun ser på produktet, men H. er mere tilfreds. Hun har været 

med til at bestemme, har selv peget på muligheder og løsninger og har fået mulighed for at vælge 

og sige til og fra. Undervejs på de mange besøg hos hende, har vi lært hinanden bedre at kende. Fra 

at hun kun beklagede sig over hjemmehjælperne, begyndte hun at fortælle mig mere og mere om sit 

liv, om bardom og ungdom og jeg fik efterhånden en fornemmelse af hende som en person, der 

havde haft et hårdt liv fra hun var barn, at hun havde måttet slås for at klare sig. Jeg fandt ud af, at 

hun var til at bløde op og få til at le, mit mål blev at få hende til at le, hver gang jeg besøgte hende. 

Er det sundhedsfremme at få folk til at le ? Jeg vil bestemt sige ja. Man kan indvende, at denne 

praksisbeskrivelse er banal, men jeg vil hævde, at forløbet illustrerer, hvorledes det at H. fik mulig-

hed for at handle og vælge, var at styrke hende og respektere hende som menneske, og at vores 

samtaler gav mig en lille fornemmelse for hendes liv, hvilke vilkår hun havde haft, som gav mig en 
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bedre forståelse for hendes væremåde og bevæggrunde til at være som hun var. Jeg hævder ikke, at 

dette forløb ændrede noget for H. grundlæggende, men forløbet vurderer jeg har haft en værdi i sin 

egen ret. Eet af Aristoteles’ argumenter er, at værdier ikke kan måles efter samme målestok. Hver 

værdi skal betragtes for sig og kan ikke erstattes af noget andet. Jeg vil her mene, at værdien af, at 

en gammel dame bliver behandlet med respekt og værdighed og at hun får mulighed for selv at væ-

re med til at bestemme og vælge har sin egen værdi og ikke kan erstattes af noget andet. Hvis vi 

afviser de ”banale” historier, kan vi komme til at miste blikket for, hvad det vil sige at leve et godt 

liv med hinanden.  

VI.   Kan det foreslåede sundhedsbegreb bruges i praksis?  
 
Jeg har forsøgt at undersøge hvorvidt et nyt sundhedsbegreb i overensstemmelse med de fremlagte 

teorier ville kunne bruges til en afklaring af et sundhedfremmebegreb og som vejleder i praksis. 

Eksemplerne fra praksis viser, at det kan det i en vis udstrækning, men at det ikke er fuldt dækken-

de. Dets udsagn om at sundhed bl.a. drejer sig at den enkelte har handleevner, men hvor handlev-

nerne altid forstås udfra den handlesammenhæng han eller hun står i og hvilke relationer, der er 

mellem parterne, er en hjælp til at imødegå det begreb, som Marcel Verweij benævner medikalise-

ring. Eksempler herpå kan være individualisering af problemer og skyldspålæggelse. Ligeledes er 

det et bolværk mod at forenkle tingene, men derimod en hjælp til at øge opmærksomheden på at 

sygdomme som oftest er multifaktorielle. Praksisbeskrivelserne om arbejdsmiljø i en virksomhed 

og om den overvægtige kvinde har problemstillinger, som kunne medføre disse reaktioner. I ek-

semplet med den overvægtige kvinde kan individualisering af problemet og skyldspålæggelse være 

endnu mere nærliggende, fordi problemet tilsyneladende er kvindens egen ”skyld”. Specielt når det 

drejer sig om ”laster” kan holdningerne fra omgivelserne også de sundhedsfaglige nemt være udtryk 

for en moralisering i forklædning. En moraliserende holdning vil også være en måde at udtrykke 

den magt, som den sundhedsprofessionelle i en vis forstand har i forhold til borgeren, der som her 

søger om en ydelse eller som på anden måde er afhængig af hjælp. Hvis vi udnytter denne magt til 

moralisering eller kontrol eller ved overdreven omsorg til at gøre den anden afhængig, er det ikke at 

arbejde sundhedsfremmende, men det modsatte. Sundhedsbegrebet lægger vægt på handleevnerne 

og dermed på at fokusere på noget fremadrettet og positivt, på folks selvtillid og tiltro til egne evner 

og helbred i stedet for at fokusere på sygdom og risici. I eksemplet med de unge frisørelever er 

sundhedsbegrebet en god vejleder som udgangspunkt for at anlægge en sundhedfremmevinkel på 

undervisningen. Hermed formidles, at mennesker også selv har et ansvar for deres eget helbred. Det 

er ikke ligegyldigt, hvordan vi handler, men vi er ikke ene om ansvaret. Vi har også et ansvar for 

hinanden. Dette ligger i anden del af sundhedsbegrebet, som siger at: sundhed, sygdom og omsorg 

vil i denne begrebsforståelse aldrig være noget rent individuelt, men altid et mellemmenneskeligt 
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anliggende. Sundhed vedrører den indbyrdes omsorg for at sikre hinandens deltagelse i samfundsli-

vet. Dette er også en vejleder mod individualisering, her peges derimod på vores indbyrdes omsorg 

og vores kollektive ansvar, som er det Uffe Juul Jensen lægger som baggrund for vores ansvar for 

den svage. Er således en modvægt til manglende solidaritet med folk, der bliver syge, som en sti-

gende individualisering og ”victimblaming” kunne føre til. 

I eksemplet med den unge pige med smerterne og den gamle dame med rollatoren er fokus også på 

handleevnerne, men for begges vedkommende set i lyset af de rammer og muligheder, der har været 

og nu er for at udfolde dem. At en sag bør bedømmes udfra en vurdering af den enkelte sag med de 

specielle omstændigheder, der gør sig gældende, fremfor udfra nogle generelle regler og principper 

er et af Aristoteles’ argumenter for at udøve dømmekraft. Brug af dømmekraft vil også indebære, at 

generaliseringer undgås, en tendens til at skære alle over en kam. Eksemplet med den gamle dame 

kan minde os om, at det at blive gammel ikke er det samme som at slå sig til tåls med en ydelse, 

som man ikke er tilfreds med. Generaliseringer vil ofte indebære en  reduktionistisk måde at betrag-

te mennesker på, som f.eks. kan optræde i udsagn om gamle mennesker, handicappede eller over-

vægtige, som om de var homogene grupper med samme behov. Det enkelte individ med dets særli-

ge historie, egenskaber og muligheder kan på den måde i nogle sammenhænge reduceres til at være 

et tal i en analyse eller et problem, f. eks. ”ældrebyrden”. Alle mennesker har brug for at være syn-

lige som individer, ikke som gruppe. Martha Nussbaum udtrykker meget smukt om værdierne, at 

hver værdi er uerstattelig, er ”en særskilt juvel i kronen72”. Det samme kan siges om menneskene.  

VII.  Hvor det foreslåede sundhedsbegreb ikke slår til  
 
Det foreslåede sundhedsbegreb kommer til kort i forhold til den problemstilling, der handler om fra 

hvis ståsted sundhed ses ( eksemplerne med J. og måske med K.) I det sundhedsbegreb ses sundhed 

altid fra 1. persons perspektiv. Brugen i praksis viser, at det er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt 

at se sundhed og sundhedsfremme fra 1. persons perspektiv. Ole Dreier beskriver problemstillingen, 

når personens ( brugerens/patientens) egne ønsker og den professionelles vurdering ikke er sam-

stemmende73. Ole Dreier skriver her, at vi åbenbart har svært ved ”at kombinere at tage andre al-

vorligt og problematisere dem på en og samme tid ” og ”vore eksisterende tankeformer synes ikke 

særligt egnede til at almengøre en flerhed af parters perspektiver. Derfor havner praksis, uanset 

hvor mange forsøg man gør på at tage udgangspunkt i folks autonomi og selvbestemmelse, alligevel 

let tilbage i primært at blive tænkt som de professionelles praksis74.”  Ole Dreiers bud på hvordan 

                                                 
72 Martha C. Nussbaum (1990): Love’s Knowledge p. 63. 
73 Ole Dreier (1994): Sundhedsbegreber i psykosocial praksis. I: Sundhedsbegreber - filosofi og praksis. Red. af  Uffe 
Juul Jensen & Peter Fuur Andersen. 
74 ibid: pp. 194 - 195. 
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denne problemstilling kan løses er at anlægge en udviklingstænkning på praksis, som omfatter 

mange parter, sundhedsforskning skal derfor ikke kun handle om lægmands sundhedsforestillinger, 

begreber og praksis, men må omfatte mange parters forestillinger. Ole Dreier peger i sine analyser75 

netop på dette skisma mellem 1. persons ønsker og 3. persons vurderinger. Et nyt sundhedsbegreb, 

som skal kunne rumme mange parters begreber om sundhed, bør inddrage brugernes synspunkter og 

erfaringer i praksisforskning der, som det formuleres i sundhedsbegrebet, netop skal tage udgangs-

punkt i hverdagslivet.  

Udvikling af et mere dækkende sundhedsbegreb, som kan hjælpe med til at afklare sundhedsfrem-

mebegrebet og dermed kan vejlede nutidig sundhedsfremmepraksis, men som også har perspektiver 

for fremtiden, bør således tage udgangspunkt i praksisforskning og i hvorledes vi styrker vores evne 

til at udøve phronesis - praktisk visdom.  

VIII. Perspektiver for udvikling af sundhedsbegrebet og sundhedsfremmepraksis 
 
•    Praksisforskning  
 
Praksisforskning kan medvirke til at praksis kan udvikles og forandres. Metoderne hertil kan være 

mange, det grundlæggende princip er, at de involverede selv evt. med hjælp fra en forsker udefra er 

i stand til både at definere og løse problemerne og hermed udvikle deres egen praksis. Ole Dreier 

beskriver76 hvorledes praksisforskning ved at inddrage brugerperspektiver set i forhold til andres 

opfattelser og standarder kan medvirke til et mere sammensat syn på praksis. Det vil være et skridt 

på vejen mod den demokratisering af videnskaben, som Isabelle Stengers efterlyser77.  Praksis-

forskning inddrager dem, der er berørt af praksis og er således et opgør med den opfattelse, at en-

hver personlig interesse er en forstyrrende faktor for erkendelsen78. Praksisforskning vil rumme 

kritik af problematiske sider ved den eksisterende praksis med henblik på at pege på nye og bedre 

måder at løse opgaverne på. F.eks. kan praksisforskning være med til at pege på bedre og mere ko-

ordinerede indsatser mellem forskellige faggrupper og sundhedsinstanser. Praksisforskning kan 

bruges til at evaluere og udvikle indsatsen både set fra patienternes side og fra de professionelles, 

som det f.eks. blev gjort på Brøndums Gård79. Fokus var her at få mere viden om udviklingsproces-

serne i den daglige praksis for patienter og terapeuter. Cheryl Mattingly, Maureen Hayes Fleming 

                                                 
75 Ole Dreier (1994): Sundhedsbegreber i psykosocial praksis i: Sundhedsbegreber - filosofi og praksis pp.181- 206.  
76 Ole Dreier (1996): Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning. I: Forskelle og 
forandring p. 62. 
77 Isabelle Stengers (1997): For en demokratisering av vitenskapene. 
78 Ole Dreier (1996): Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning. I: Forskelle og 
forandring p. 131. 
79 Tove Borg og Uffe Juul Jensen (1992): Evaluation work as action health research. I: Kompendium del 2,  forår 2001 
Suppleringsuddannelsen: Sundhedsfagenes filosofi og videnskabsteori. 
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og Nedra Gillete beskriver80 hvorledes praksisforskning kombineret med etnografiske metoder 

medvirkede til at sætte ord på en delvis sprogløs praksis og til at styrke og systematisere faglighe-

den. Interviews med såvel patienter/brugere som professionelle, fortællinger om dagligdagen/det 

daglige arbejde, observationer m.m. kan være nogle af metoderne. Praksisforskning kan således 

være med til at give ny viden om brugerperperspektiver på sundhed, sygdom og betydningen af 

forskellige sundhedsydelser. Kan være med til at styrke faglighed og samarbejde og hermed kvalite-

ten i arbejdet og – sidst men ikke mindst -  forhåbentligt også arbejdsglæden.  

•    Udøvelse af phronesis - praktisk visdom  
 
Gennem praksisforskning specifikt og i en daglig praksis i almindelighed, som ikke prioriterer tek-

nisk og instrumentel effektivitet højest, men derimod refleksion, dialog om værdier, nysgerrighed 

og åbenhed også overfor fejl eller usikkerhed, kan der opstå den refleksion og dialog, som holder 

praksis levende og være med til at udvikle phronesis - praktisk visdom. Refleksionen, overvejelser-

ne om praksis, hele processen har en værdi i sig selv og hører i en aristotelisk tankegang med til at 

udvikle vores dømmekraft. I denne tankegang skelnes der ikke mellem teori og praksis og der skel-

nes ikke mellem mål og midler. Dømmekraften viser sig i udførelsen af opgaverne. Man kan i den-

ne tankegang således ikke have et mål om f.eks. at arbejde sundhedsfremmende uden at forsøge at 

realisere et eller - sagt på en anden måde - hvis det kun bliver ved teorierne og snakken, har man 

ikke målet81. Der er altid et praktisk formål med de etiske overvejelser.  

Den analyse jeg har fremlagt indeholder den aristoteliske opfattelse, at mennesket har handlemulig-

heder, som i teorien gør det muligt at realisere det gode liv sammen med andre, og at det netop hø-

rer med til det fælles gode liv, at mennesker får disse handlemuligheder. Men da vi er mennesker og 

dermed også sårbare, er vi også underlagt andre vilkår, som vi ikke har nogen indflydelse på, vi kan 

rammes af sygdom eller ulykker, som på et splitsekund ændrer hele tilværelsen og alle de planer, vi 

har lagt. Vi kan miste dem eller det, vi holder allermest af. De værdier, som vi vægter allerhøjest er 

samtidigt de, der er mest sårbare. Denne sårbarhed er vores fælles vilkår. For at vi som samfund og 

som enkeltindivider skal kunne håndtere disse vilkår er det nødvendigt, at vi udvikler vores evne til 

at udøve phronesis - den praktiske visdom for hermed at udøve dømmekraft.  

I en artikel i Politiken d. 6. august 200082 skriver Carsten Jensen, at manglen på mening og på fæl-

les værdier gør, at vi søger de simple løsninger. Vi fokuserer derfor på ”det håndgribelige og over-

                                                 
80 Cheryl Mattingly, Maureen Hayes Fleming og Nedra Gillete (1997): Narrative Explorations in the Tacit Dimension: 
Bringing Language to Clinical Practice. I: Kompendium del 2,  forår 2001 Suppleringsuddannelsen: Sundhedsfagenes 
filosofi og videnskabsteori. 
81 Torben Andreasen ( 2001): Hvorfor filosofi?  I: Filosofi, Etik, Videnskabsteori pp. 54 -55. Akademisk Forlag. 
82 Carsten Jensen: Det evige liv på hospitalet. I: Politiken d. 6. august 2000. 
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skuelige, vores vægt eller madens fedtprocent” og at ”fedtfattig kost og kondi er de bodsøvelser, 

der skal sikre os et evigt liv på Jorden.”  I manglen på mening og sammenhæng, skriver Carsten 

Jensen, fokuserer vi på teknologiske løsninger, som svar på spørgsmål om hvordan vi skal leve og 

forsøger at fortrænge det menneskelige grundvilkår, at vi før eller siden skal dø. ”For at undgå at 

se døden i øjnene forbinder vi den med skyld. Døden kan være min egen skyld, fordi jeg har røget 

for meget og jogget for lidt. Men for det store flertal, som sygdom fører i kontakt med offentlige, er 

skyldsbyrden lettet: Døden er altid de andres skyld, hospitalets, lægernes, sundhedsministerens.” 
Genteknologi, som gør det muligt at afskaffe alderdommen og udskyde døden på ubestemt tid, vil 

som Carsten Jensen skriver, måske ændre vores grundvilkår. Måske er vi er i færd med at udvikle 

en ny menneskeart som erstatning for det nuværende skrøbelige menneske. De muligheder, der lig-

ger i genteknologi og hvordan vi håndterer dem, vurderer jeg, gør det endnu mere nødvendigt, at vi 

vender blikket mod andre måder at få erkendelse om, hvordan vi skal leve vores liv end gennem 

videnskaben.  

H. C. Andersens eventyr Snedronningen er en fortælling om, hvordan splinten fra troldspejlet for-

trænger alle følelser og menneskelig omsorg, så der kun er den kolde forstand tilbage eller således, 

at det eneste man, som Kay i eventyret, kan huske er den store tabel. Men det er også en fortælling 

om at den eneste måde, vi kan stå imod denne ”forstandskulde”, er ved at bruge vores følelser og 

vores fantasi. I eventyrene, i de græske dramaer, i litteratur og kunst i det hele taget kan vi spejle os 

selv og de konflikter og valgsituationer, som hører til at være menneske, og som jeg tror også vil 

eksistere i  en fremtid, hvor genteknologien måske har muliggjort et syn ”af gudelignende oldinge, 

der i en alder af halvfems løbetræner rundt om de københavnske søer eller ved fashionable premie-

rer udstiller kavalergange, som egentlig burde være de toogtyveåriges monopol83”. Måske bliver 

det fremtiden for vores børn og børnebørn. Teknologien kan måske forlænge vores liv og tekniske 

løsninger kan på nogle områder gøre os mindre sårbare eller bedre reparere på os, døden kan den 

dog næppe afskaffe. Teknologien vil heller aldrig kunne sikre os mod at miste dem og det vi holder 

mest af, det kan kun ske, hvis vi selv ændrer os, hvis vi som Kay får en splint i hjertet, så det mister 

sin værdi for os og bliver ligegyldigt. Det der virkeligt betyder noget for folk og som går igen i 

Torben Jensens og Tommy Johnsens mange interviews er relationerne mellem menneskene og om 

at ”have en følelse af sammenhæng, dvs. en følelse af begribelighed, håndtérbarhed og menings-

fuldhed84”. I stedet for at forske i metoder til at ændre folks individuelle livsstil med henblik på at 

fjerne risikofaktorer bør forskning i sundhedsfremme i stedet handle om, hvad der giver folk større 

selvforståelse og bedre dømmekraft. En praksisforskning, som inddrager brugerne som aktive med-

                                                 
83 Carsten Jensen: Det evige liv på hospitalet. I: Politiken d. 6. august 2000. 
84 Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen (2000): Sundhedsfremme i teori og praksis p.5. 



42 
 

 

forskere. Som omfatter betydningen af forskellige livsformer, af hvordan mennesker indgår i for-

skellige forhold til hinanden og hvordan mennesker reflekterer over og fortæller om deres liv85.  

Litteratur i form af romaner, eventyr, biografier, poesi og fortællinger fra den enkeltes eget liv både 

i uddannelserne og i praksis kan bruges som øjenåbnere, kan således være en modvægt til et liv, 

hvor værdier er ligegyldige og hermed være med til at udvikle dømmekraft. Martha Nussbaum siger 

i Love’s Knowledge, at nogle sandheder om menneskelivet kun kan beskrives i litteraturen86. Endvi-

dere peger hun på, at det vigtigste et samfund bør satse på for at fremme det gode liv, er adgang til 

højere uddannelse. Dette bør ikke betragtes som en luksus for nogle priviligerede få, men bør være 

muligt for alle. De humanistiske fag med bl.a. litteratur, historie, kunst bør vægtes højt i alle uddan-

nelser, også i de naturvidenskabelige og tekniske87. Herved udvikles vores evner til at udøve phro-

nesis og hermed vores dømmekraft.  

I problemformuleringen stillede jeg spørgsmålet, om der i sundhedsfremme er indlejret etiske pro-

blemstillinger og dilemmaer. Min analyse her viser, at det er der. De alvorligste etiske problemstil-

linger og dilemmaer ligger, i min vurdering, i at sundhedsfremme kan medføre en individualisering 

af sundhedsproblemer, som flytter fokus væk fra socio-økonomiske uligheder, som en væsentlig 

årsag til sundhedsproblemer - den væsentligste ifølge WHO - hvis første prioritering er at øge ret-

færdigheden på sundhedsområdet. Spørgsmål om sundhed og sundhedsfremme er derfor i høj grad 

et politisk spørgsmål, hvor de største bestræbelser må gå på at fjerne ulighed i sundhed. Bestræbel-

ser på at øge retfærdigheden på sundhedsområdet gør det nødvendigt med den fælles diskussion og 

refleksion om værdier og vil være med til at udvikle dømmekraft, som vi, på grund af den teknolo-

giske udvikling, har mindst lige så meget brug for i dag som for 2400 år siden. Dengang handlede 

det ikke om at fjerne risikofaktorer eller om at komme til at leve som guder, men derimod om at 

fremme borgernes muligheder for det fælles gode liv. Det sundhedsbegreb, som jeg her har foreslå-

et, har mangler og skal fortsat udvikles. Jeg vurderer imidlertid, det kan være et brugbart udgangs-

punkt til en fortsat afklaring af, hvad sundhedsfremme bør handle om og vil hermed kunne bidrage 

til at vejlede sundhedsfremmepraksis - en sådan praksis vil jeg gerne være med til at udvikle.

                                                 
85 Uffe Juul Jensen (1995): Humanistisk sundhedsforskning. Videnskabsteoretiske perspektiver I: Humanistisk sund-
hedsforskning. Red. af Pia Ramhøj & Inga Marie Lunde. Akademisk Forlag. 
86 Martha C. Nussbaum (1990): Love’s Knowledge, p.5. 
87 Martha C. Nussbaum (1990): Love’s Knowledge  pp. 102-103. 
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