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Tre temaer:

• Familieliv og socialt liv vs. behandling?

• Arbejdsliv vs. behandling?

• Møder i sundhedsvæsenet – divergerende dagsordner og 
mål? 
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1. Familieliv og socialt liv eller behandlinger?

Case: familieliv, sygdomme og behandlinger i Kristinas liv

Som ung blev Kristina syg med en tarmlidelse, der resulterede i, at hun fik
stomi. Siden er flere sygdomme kommet til: leddegigt, bindevævslidelse,
migræne, astma, osteoporose samt kroniske smerter og træthed.
Forebyggelse af smerter og udvikling af sygdommene fylder meget i Kirstinas
hverdag. Hun bruger en væsentlig del af dagen på træning, forberedelse af
særlig kost, på at spise og fordøje mad, på toiletbesøg, hvile. Derudover har
hun kontakt med sundhedsvæsenet eller kommunen 1-2 gange om ugen.

Kristinas datter lider af angst, hvilket Kristina mener skyldes bekymring for
hende. Det har stor indflydelse på datterens skolegang, fritidsliv og venner.
Kristina kæmper også for at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet; hun
har flexjob og hjemmearbejdsplads for at kunne klare det, og overvejer lige
nu at reducere sin arbejdstid yderligere.
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Konkurrerende interesser og prioriteringer i hverdagen
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”Det er min datter eller mig der lider. Lige for tiden er
det min datter, der fylder, fordi hun er så mentalt
belastet af bekymring for mig. Så jeg prøver at
minimere mit, selvom det jo fylder vildt meget sådan
i det praktiske. Jeg har lige haft tarmslyng igen. Jeg
må højst ligge med det ½ time – det risikerer at
springe ellers. Men der lå jeg med det i lang tid,
fordi jeg ikke kunne overskue at være væk fra min
datter. For jeg vidste, det ville sætte hende tilbage
igen, hvis jeg bliver indlagt. Så de gange burde jeg
have været indlagt, men vælger så ikke at gøre
det.”. (Kristina)



2. Tilpasning af arbejdsliv og behandlinger

Michael

”Sommetider kunne jeg skrige det hele væk, men mit 
arbejde holder mig i gang. Det er mit et og alt – altså 
selvfølgelig bortset fra min kone – jeg tænker aldrig på 
om det er hverdag eller weekend, dag eller aften. Jeg 
arbejder, fordi jeg kan lide det, og fordi jeg så ikke tænker 
på mig selv som syg”. 

”Jeg er tit på sygehuset eller hos min læge, for der bliver 
jo ikke lige tænkt på at klare flere ting samme dag. Det er 
ligesom om de føler, at ’ja, ja, I er jo syge, og så har I tid 
nok’. Men jeg har rigeligt at se til, og jeg får ikke 
sygedagpenge eller noget, så det koster mig at sidde der 
og vente. Jeg synes, det er manglende respekt for mig 
som patient”. 



3. Møder i sundhedsvæsenet – divergerende prioriteringer og 
mål

Uddrag af 
feltnoter

”Jeg er med Else til undersøgelse for en begyndende hjertesygdom,
formentlig relateret til hendes gigt, fortæller sygeplejersken.
Sygeplejersken siger, at det vil forebygge udvikling af hjerte-
karsygdommen, hvis Else motionerer lidt mere samt nedsætter sit forbrug
af salt. Else siger, at det vil hun gerne, men det er svært for hende at
motionere regelmæssigt på grund af gigtsmerter. Desuden har hendes
praktiserende læge sagt, at hendes saltbalance ikke stemmer, og at hun
derfor skal spise mere salt. ”Hvad skal jeg så gøre?” spørger Else. ”Ja, det
er ikke nemt”, svarer sygeplejersken. Og Else forfølger det ikke.”
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Forskellige mål ?
Uddrag af 
feltnoter

”Jeg er sammen med Michael på hospitalet til gigtkontrol. Mens vi venter på
at blive kaldt ind til lægen, er der tid til at drøfte, hvordan det går. Michael
fortæller mig, at han rigtig gerne vil tabe sig. Han tror, han vil få det
bedre og få mere energi til sit arbejde, hvis det kan lykkes ham at smide
nogle af de overflødige kilo. Han har prøvet både med mad og med motion
– f.eks. aftalt med sin kone, at de skal cykle en tur hver aften efter
aftensmaden. Men han kan alligevel ikke rigtig overskue det efter en lang
arbejdsdag, og det lykkes bare ikke at tabe sig.
Vi bliver kaldt ind til lægen, som forklarer, hvorledes det står til iflg. de
forskellige diagnostiske tests, Michael fik lavet i går. Til sidst siger lægen,
mens han kigger på skærmen, ”ja, og så ville du jo have godt af at tabe
dig, men det ved du jo godt”. ”Ja, ja”, siger Michael, og så bliver der ikke
talt mere om det.
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