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ldrig før har der været så mange
mennesker. der rammes af stress

E og psykiske lidelser. I dag er vi
stærkt nå vei til at oofvlde WHO's oro-på vej til at opfylde WHO's pro-
gnose om. at stress og depression bliver
den største sygdomsfaktor i de vestlige
lande i 2020, Måske ervi derallerede? I al

fald blev 2009 et slags'tipping point",
idet over halvdelen af antallet af menne-
sker, som blev tildelt førtidspension i

Danmark. fik det med baggrund i en psy-

kisk lidelse,
Situationen udgør i dag et alvorligt

problem både for den ramte person, den-
nes familie og for samfundsøkonomien.
De offentlige systemer (især sundheds-

systemet, socialsektoren og arbejds-
markedet) har også store udfordringer,
fordi lægens smertestillende piller ikke

hjælper mod smerter i livet, og fordi ned-
sat mental sundhed over lænqere tid kan

tiltrække sygdomme, som rammer hel-
bredet,

Når en person "rammes af livet", følger
ofte en længere sygemelding, og situati-
onen kan forværres af langvarige og

komplicerede sagsforløb, hvor borgerens
vanskeligheder, symptomer. ressourcer.
kompetencer, mestringsevne, ar-

bejdsevne m.v, skal udredes af forskelli-
ge fagprofessionelle. Det handler i vid
udstrækning om at finde en diagnose,

som bl.a, giver adgang til legitim hjælp i

det offentlige system, Forskning viser
desvaerre, at det offentlige system -
igennem sin egen lovgivning og måden
at håndtere sygdomsforløbene på - selv,

men naturligvis helt utilsigtet, er med til
at fastholde mennesker i stress samt di-
verse diagnoser. Dette ses både i det re-
qionale og kommunale system.

Sprogets konstituerende kraft
Denne stigmatisering kan forstærkes
gennem (fag)sproget, Filosoffen Michel
Foucault har i sine diskursanalyser vist,
hvordan sproget og sproglige begreber
former vores opfattelse af verden og vo-



res tanker og spejler din egen - og andres
- tankevirksomhed. Sproget har en kon-
stituerende kraft, hvilket kan have kon-
sekvenser,

Lad os tage et par eksempler fra syge-
husverdenen: KOl-patienter, hjertepa-
tienter, kræftpatienteL nyrepatienter
osv. Disse ofte anvendte begreber kai-
des for institutionelle identiteter, som
peger på en bestemt kategorisering af
mennesker, Det fungerer udmærket i

statistiske sammenhænge, men gør des-
værre også mennesker til typel som de-
fineres ud fra deres særlige situation i li-
vet, sygdom, lidelse, begrænsninger og

ikke mindst diaqnose. Med andre ord kan

sprogbruget alene være med til at ind-
skrænke muligheder for liv, identitet,
personlig integritet og værdighed, Og

effekten er endnu kraftigere, når det
kombineres med den logik, der findes i

systemverdenen, som ifølge sociologen
og filosoffen Jiirgen Habermas fungerer
ud fra en incitamentsstruktur båret af
produktorienteret, rationel, teknisk og
instrumentel tænkning.

Det er langtfra nyt, når sundhedssy-
stemet taler om "Patienten i centrum" og
"Det Hele Menneske", og man møder i

mange sammenhænge Søren Kierke-
gaards citat om hjælpekunsten: 'At man,

naar det i Sandhed skal lykkes En at føre
et Menneske hen til et bestemt Sted,
først og fremmest maa passe paa at fin-
de ham der, hvor han eL og begynde der".

Men når diagnosen sættes foran menne-
sket, kan man let miste blikket for mulige
udviklingspotentialer. Diagnosen skyg-
ger for mennesket bag og dennes livs-
verden. Det er naturligvis vigtigt, at den
fagprofessionelle gennem en eventuel
diagnose ved, hvad man har med at gøre,

og hvordan man arbejder fagligt med
dette. Pointen er imidlertid, at menne-
skelige relationer bygger på tillid og bør
komme før faglige metoder og indsatser.
Det er især vigtigt, når den fagprofessio-
nelle ud fra empowerment-begrebet øn-

sker at fremme mental sundhed hos den
anden, der selv skal være mest muligt
aktiv i sin egen udviklingsproces i en
svær og sårbar periode af livet, måske
pga, alvorlig sygdom.

Sundhedspædagogi§ complianee
og eksistensfilosofi
Betydningen af tillidsfulde relationer be-
skrives dybt og til tider smukt af filosof-
fer, bl.a. Knud Løgstrup, om fordringen til
os om at tage vare på det liv, som tilliden
lægger ivores hånd, og igrundige under-
søgelser om betydningen af anerkendel-
se f.eks. fra filosoffen Axel Honneth fin-
der vi grundlaget for vores selvagtelse,
selvtillid og selvvaerd, Derfor må den
fagprofessionelle først og fremmest
møde den anden som "menneske til men-
neske" og derudfra samarbejde lytten-
de, empatisk og fagligt, Når tilliden er
etableret, og den sundhedspædagogi-
ske mission lykkes, er der gode forud-
sætninger fot at den fagprofessionelle
kan opnå den eftertragtede complian-
ce-effekt.

Fagprofessionelle må derfor forholde
sig kritisk til det institutionelle "setup" i

den kliniske verden, som de til daglig ar-
bejder i og formes af. Filosof og profes-
sor Uffe Juul Jensen udtrykker elegant
behovet for faglig selvransagelse; "l ste-
det for at søge det evige lys må vi starte
med at studere vor egen skygge, Reflek-
sioner over praksis er et middel til at for-
stå udvikling, kontraster og mangfoldig-
hed", Det handlerf,eks, om, hvordan fag-
professionelle med ord/begreber itale-
sætter deres viden og faglighed, hvilke
incitamentsstrukturer der bærer deres
sundhedsprofessionelle indsatseL og

hvilken betydning det harfor praksis, Når
eksistensfilosofi f,eks, gennem Kierke-
gaard, Løgstrup og andre gode filosoffer
omsættes ide offentlige systemen vil de
med deres værdier og menneskesyn på

konstruktiv vis kunne forstyrre system-
verdenens logik og praksisser i mødet

med den anden. Målet er at forene sy-
stemverdenens effektivitet med en

samtidig oplevelse af menneskelig kvali-
tet, hvor fagprofessionelle først og
fremmest formår at møde mennesket
som -ja, menneske.
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