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Nysgerrige på begrebet patientinddragelse

 Samtidens mantra inden for den sundhedsfaglige debat

 Præsenteres som en grundlæggende demokratisk og juridisk 

rettighed (Holen, 2015; Vrangbæk & Christensen, 2005)

 Artikuleres som noget positivt:

 Fremmer livskvalitet, da inddragelse fremmer følelsen af ejerskab, 
kontrol og håndterbarhed af egne symptomer, sygdom og 

lidelse, behandlingsforløb = Fremmer behandlingsprocesser 

(Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005; Castro, 

Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus & Hecke, 2016; Coulter & 

Ellins, 2007)

 Reducerer utilsigtede hændelser, da patienten får overblik over 
eget forløb (Storm & Davidson, 2010)

 Leder til mere effektive processer og forløb = reducerer 

økonomiske omkostninger (Elstad & Eide, 2009)
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Patientinddragelse fortsat

 Er ikke entydigt defineret (Færch & Harder, 2009; Holen, 2015)

 Professionelle, patienter, organisationer, institutioner m.m. har 
hver sig egen definition/individuelle tolkning

 Flere diskurser eksisterer side ved side (Færch & Harder, 2009; Holen, 

2015)

 Mange synonymer anvendes (Færch & Harder, 2009; Glasdam, 

Oeye & Thrysoee, 2015; Thorgård, 2012)

 Ingen særlig viden om, hvordan patientinddragelse udfolder sig 

inden for psykiatrisk praksis – særligt interessant, da patientens 
autonomi kan være udfordret
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Formål

At undersøge, hvordan diskurser om 

patientinddragelse artikuleres i dokumenter, der 

rammesætter dansk psykiatri og i 

patientjournaler (som præsenterer 

sygeplejerskers skriftlige kommunikation om 

psykiatrisk praksis)
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Metodologiske overvejelser

 Design: En undersøgende kritisk dokumentanalyse

 Inspiration er hentet fra Faircloughs kritiske diskursanalyse 
(Fairclough, 1992)

 Tekst analyse

 Diskursiv praksis

 Social praksis

 Den sociale realitet centrerer sig omkring patientinddragelse, 
sygeplejepraksis og psykiatrien, der ses som sociale 
konstruktioner, hvor subjektet ses som sociale praksisser udtrykt 
gennem konstruerede, modtagne og fortolkede tekster. 
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Det empiriske materiale
 Makro niveau: 2 politiske dokumenter 

 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (2010)

 Bekendtgørelse af Sundhedsloven (2010)

 Meso niveau: 6 ministerielle og sub-officielle dokumenter 

 National kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015 – 2018 (2015) 

 Jo før – jo bedre: Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode levevilkår for 

alle (2014)

 Mere borger mindre patient: Et stærkt fælles sundhedsvæsens patient (2013)

 National strategi for psykiatri (2009)

 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

(2013)

 Ligeværd: Nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (2014) 

 Mikro niveau: 10 patientjournaler fra psykiatriske ambulatoriers sygeplejerske 

notater
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Tekstanalysens fund
 Makro:

 Lineær, hierarkisk, rationel og biomedicinsk sprogbrug (årsag – effekt)

 Lægen er den primære fokusperson, sygeplejersker, andre professionelle, pårørende stort set 
ikke nævnt - paternalisme

 Nutid, aktive og direkte ord, normative formuleringer

 Begrænset plads for professionelles skøn, forventninger, visioner

 Meso:

 Patientinddragelse ny politisk visionær strategi, ambitiøst, lovende

 Imperative, normative ord

 Uambitiøst meningsindhold: patienter inviteres til at skulle inddrages – særligt ift. informeret 
samtykke 

 Mikro:

 Standardiseret, struktureret og organiseret på forhånd med få felter til fritekst

 Biomedicinsk logik, smooth systematik, fokus på patientens evne til at følge lægens 
anbefalinger/behandlinger, en underliggende logik om, hvad der er væsenligt at 
dokumentere

 Skrevet i 3. person, symptomer, objektificeret, sygeplejerskerne underligger sig den 
biomedicinske tilgang

 Få eksempler på at gengive patientens ord og perspektiv

Gennemgående fund:

”The minsiter orders the healthcare

professionals to involve the patients in 

their course of treatment, and the 

patients are expected to participate

regardless of their illness” (Jørgensen & 

Præstegaard, 2017)
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Den diskursive praksis
 Makro:

 Juridisk diskurs

 Rationel/økonomisk management/hierarkisk/lineær diskurs

 Biomedicinsk, årsag – effekt diskurs

 Meso:

 Rationel/økonomisk management/hierarkisk/lineær diskurs

 Biomedicinsk, årsag – effekt diskurs

 Omsorgsetisk diskurs (som noget nyt)

 Paternalistisk diskurs

 Mikro:

 Rationel/økonomisk management/hierarkisk/lineær diskurs (lægen har 

altoverskyggende magt)

 Biomedicinsk, årsag – effekt diskurs

 Omsorgsetisk diskurs (mellem linjerne)
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Den sociale praksis

 Sociale relationer og strukturer, der relaterer til patientinddragelse i 

psykiatrien synes styret og kontrolleret af en overordnet neoliberal 

diskurs

 I psykiatrien er patientinddragelse en juridisk afkrævet praksis, hvor 

der en underliggende forventning om at reducere offentlige 

udgifter

 Fundene viser, at både patienter og professionelle forventes frivilligt 

at underligge sig, for derved at fremme smooth og konfliktfrie 

patientforløb

 Patientinddragelse italesættes og efterleves i lineære, hierarkiske 

strukturer og paternalistisk diskurser

 Patientinddragelse udfoldes i biomedicinske diskurser

 Under ovefladen udspiller der sig en omsorgsetisk diskurs
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Og, hvad kan vi så 

bruge det til??
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