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Resumé  
 
Opretholdelse af yngre personers livspraksis når de lider af Alzheimers sygdom i tidlig fase 

- et kritisk psykologisk perspektiv med udgangspunkt i et relationelt sygdomsbegreb 

Beskrivelse af forskningsinteressen 

Denne afhandling baseres på en kvalitativ forløbsundersøgelse af, hvordan yngre personer (< 

70 år), der nyligt har fået stillet diagnosen Alzheimers sygdom (AS) i tidlig fase, opretholder 

deres livspraksis. I aktuel, sundhedsprofessionel praksis indtager den biomedicinske forståelse 

af denne demenssygdom en central plads. I eksisterende forskning er der identificeret 

begrænsninger ved denne tilgang. Den undersøgelse, afhandlingen er funderet i, ligger i 

forlængelse af denne forskning ved at inddrage sygdomsbegrebet.  

 

Den diagnostiske udredningspraksis for AS er baseret på kriterier for sygdommen, som 

eksemplificerer et biomedicinsk sygdomsbegreb. Afhandlingen er bl.a. en undersøgelse af, 

hvorledes der med denne begrebsmæssige forudsætning sker en spaltning mellem sygdom og 

personens liv med sygdommen og hvilke konsekvenser dette kan have for behandling, pleje 

og rehabilitering set fra den lidende persons synsvinkel og fra sundhedsvæsenets synsvinkel. 

Samtidig undersøges om dette hidtil upåagtede og ikke-identificerde 1. persons perspektiv kan 

være ét aspekt af en relationel sygdomsforståelse. 

 

Beskrivelse af den videnskabsteoretiske og teoretiske tilgang til undersøgelsen 

Undersøgelsen er videnskabsteoretisk set forankret i ét humanistisk perspektiv på 

sundhedsforskning, som bl.a. omfatter et filosofisk udviklingsperspektiv på mennesket. Der 

inddrages et relationelt sygdomsbegreb, hvor ét aspekt er personens erfaringer1, 1. persons 

perspektivet. Det at anvende en relationel sygdomsforståelse i praksis baseres på den 

forståelse, at sygdom ikke eksisterer som selvstændigt objekt uafhængigt af patienten og af de 

relationer, han eller hun indgår i til omgivelser og til andre mennesker. For at udforske 1. 

persons perspektivet inddrages kategorier fra den kritiske psykologi. Denne teoretiske del 

udgør rammen for den empiriske og analytiske del af undersøgelsen. 

 
 

                                                 
1 Erfaring anvendes i betydningen, det der er: gennemlevet, gennemvandret, bundet til menneskelig aktivitet, 

praksis, handlen, til livshistorie. Erfaringer kan deles med andre – i varierende grad – via personens udtryk.  
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Beskrivelse af det empiriske materiale 

I undersøgelsen indgår fem yngre personer ramt af AS i let til moderat grad og en af deres 

nærstående. Der er udført 2 kvalitative interview med personen og nærstående efter diagnosen 

var stillet. Dertil har jeg haft adgang til at læse personens medicinske journal. 

 

Beskrivelse af analysen af det empiriske materiale 

I analysen af det empiriske materiale undersøges, hvilke muligheder og begrænsninger 

forvaltningen af den biomedicinske sygdomsforståelse af AS giver personen ramt af AS for at 

håndtere sit liv med sygdommen. På samme gang undersøges, ligeledes ud fra 1. persons 

perspektivet, betydningen af at bruge en relationel sygdomsforståelse. Jeg afgrænser til at 

undersøge ét aspekt - en subjekt-orienteret udformning af standpunktet sygdom som erfaring. 

På baggrund af analysen af det empiriske materiale uddrages 5 temaer:  

1. Præsentation af interviewpersoner - aspekter af livsløb og livsførelse i forandring. 

2. Svækkelse af praktiske greb i livsførelsen. 

3. Dommen – Alzheimers sygdom. 

4. Vægter at forfægte en selvstændig, daglig livsførelse.  

5. Dagligliv undervejs. 

I analysen har jeg fokuseret på 1. persons perspektivet. Personens perspektiv og handlegrunde 

bliver forståelige ved at se dem på baggrund af hans eller hendes livsløb og aktuelle situation, 

samt i forhold til handlesammenhænge i deltagerbanen og de anliggender, han eller hun følger 

og forfølger i og på tværs af denne. Det har været centralt at undersøge forskelle og ligheder 

mellem de fem personer og deres respektive familier, som værende begrundet i 

forskellige/lignende personlige forhold til en forskellig/lignende situation. Tolkningsmæssigt 

er personens situerede perspektiv fastholdt. Det indgår også, at analysen af personernes 

perspektiver og handlegrunde bruges som led i en afklaring af, hvad der kan være almene 

træk ved måder at håndtere livsførelse på i livet med sygdommen.  

 

Beskrivelse af analyse fund 

Fra et 1. persons perspektiv er den praktiske duelighed af den diagnostiske udredning 

begrænset. De fem personer får stillet samme diagnose, de tilbydes og takker ja til en 

symptomatisk, medicinsk behandling. De får ikke hjælp til at konkretisere, hvad diagnosen 

AS kan betyde for dem eller til at situere, hvordan svækkelser, afdækket ved udredningen, kan 
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gribe ind i deres livsførelse. Den biomedicinske sygdomsforståelse bidrager ikke til konkrete 

muligheder for at udvikle personlige forudsætninger og potentialer mhp. at bevare evt. øge 

handlemuligheder.  

 

Personerne selv kan siges at indoptage det diagnostiske blik, hvilket afspejler en form for 

kerneblindhed. De har ikke erfaringer fra andre måder for diagnostisk udredning. De har 

eksempelvis ikke en forventning om at få anerkendelse for bevarede handleevner eller 

praktisk og situeret former for hjælp til måder for, hvordan de selv, evt. med hjælp, kan 

kompensere for deres svækkelser. Personen (og nærstående) resignerer.  

 

Et centralt fund i analysen, som træder frem som fælles træk for alle, er de betydninger, det 

har at følge og forfølge det overordnede anliggende til stadighed - under sygdommens 

progression at reetablere og dermed bevare en selvstændig livsførelse.  

 

Den enkeltes drivkraft er at få det bedste ud af livet ved egen og nærståendes styrke.  At 

bevare en selvstændig livsførelse heri ligger fra et 1. persons perspektiv motivationen – og her 

rummes grundlaget for, hvad den enkelte forstår som relevante muligheder for rehabilitering. 

Med deres respektive livsførelse viser de måder for relevant støtte og hjælp – rehabilitering 

med udgangspunkt i deres livsførelse.  

 

Personen selv og nærstående kompenserer for personens svækkelser. Disse former for 

kompenseringer er baseret på en implicit dagligdagsforståelse af rehabilitering indlejret i de 

nære relationer. Det tyder på, at nærståendes måder at kompensere på, samt personens 

relationer til nærstående og omgivelser, ofte bidrager til en form for stabilisering af 

sygdommen. Men der er også situationer, hvor disse måder og relationer uforvarende bidrager 

til en forværring af personens svækkelser.  

 

Fra 1. persons perspektivet tydeliggøres at det, der er fokus for personen, er at føre et 

sammenhængende liv. Nøjsomhed, skæbne, byrde, tragedie – er der som en del af hver 

enkeltes gennemlevelse af sin lidelse, men ønsket er, at det ikke skal fylde. Det er bl.a. det, de 

ønsker hjælp til at få til at træde i baggrunden. Det - på trods af sygdommens progression - at 

kunne reetablere livsførelsen, bidrager til at holde angsten i skak og at bevare et håb.  
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Hvis vi som sundhedsprofessionelle retter fokus mod den socialt, indlejrede rehabilitering, får 

vi samtidig øje for, hvordan vi kan bidrage til deres rehabilitering på måder, det tyder på, de 

vil erfare som relevante. Det er nødvendigt – viser min undersøgelse – at 

sundhedsprofessionelle kan koble mellem den enkeltes svækkelser afdækket ved den 

diagnostiske udredning og hvordan disse kan gribe ind i (1) hans eller hendes livsførelse 

aktuelt, (2) i mulighederne for at følge og forfølge anliggender, herunder mulighederne for at 

deltage i handlesammenhænge i det omgivende samfund. Sygdommen er ikke isoleret til den 

enkelte person, men skal forstås i forhold til, hvordan han eller hun fungerer i de 

handlesammenhænge, han eller hun deltager i. Det er i den enkeltes livsførelse, i forhold til de 

givne praksisstrukturer, sygdommen får konkrete betydninger. Hver enkelt skal som følge 

udvikle sin livsforståelse i forhold til de givne, aktuelle praksisstrukturer.  

 

Der er sider af det at leve med AS, som aktuelt kun i meget begrænset grad tænkes ind i den 

medicinske praksis, den sygdoms-orienterede praksis. Sider, det tyder på, kunne bidrage til at 

udvikle denne praksis.  

 

Analyserne viser, at den biomedicinske forståelse af AS, som er implicit i den bestående 

sygdoms-orienterede praksis, er utilstrækkelig. Det har bl.a. sammenhæng med, spaltningen 

mellem sygdommen og personens liv med sygdommen, sygdoms-lidelsen. Denne spaltning 

medfører, at den diagnostiske udredning samt tilbud om behandling, pleje og rehabilitering 

har begrænset betydning ud fra det, der er personens overordnede anliggende – at bevare 

livsførelsen. Dermed er sygdomsforståelsen også utilstrækkelig vurderet i forhold til det 

overordnede politiske formål med sundhedsvæsenet – at fremme sundhed og forebygge 

lidelse i respekt for den enkeltes integritet og selvbestemmelse. 

 

AS kan beskrives på anden måde ud fra en – multifaktoriel – relationel sygdomsforståelse. 

Det kan bidrage til, at sundhedsprofessionelles sygdomsforståelse af AS og dermed tilbud om 

behandling, pleje og rehabilitering ændres. Formodentlig kan sådanne ændringer påvirke 

personens handlen og dermed erfaringer af livet med AS. Da personens erfaringer er ét aspekt 

af sygdomsforståelsen, ændres sygdommen – måske. 

 

En multifaktoriel, relationel sygdomsforståelse afspejler respekt for - og anerkendelse af 1. - 

og 3. persons perspektiverne, for at et dialog baseret samarbejde kan forbedre grundlaget for, 
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at lægen kan nå sit mål og at personen ramt af AS kan få en situeret form for rehabilitering 

herunder anerkendelse for bevarede handleevner. Analyserne viser, at en sådan form for 

rehabilitering kan bidrage yderligere til at stabilisere sygdommen, en stabilisering udefra.  

 

Hvis vi vil udvikle dette område, tydeliggør mit projekt, at én mulighed er en 

grundlagsdiskussion om, hvilket sygdomsbegreb den diagnostiske udrednings-, behandlings- 

pleje- og rehabiliteringspraksis skal baseres på. Én mulighed er at udvikle henholdsvis den 

sygdoms-orienterede – og situations-orienterede praksis til også at være subjekt-orienteret. 

Herunder anvende en relationel sygdomsforståelse med inddragelse af kritisk psykologi for at 

fokusere analysen af personens erfaringer af sygdommen. Med en sådan tilgang tyder det på, 

at sundhedsprofessionelle kan bidrage til at støtte den enkelte med at bevare sin sundhed.  

 

Projektet kan bidrage til at begrunde, at det med udgangspunkt i humanistisk 

sundhedsforskning med et filosofisk baseret udviklingsperspektiv på mennesket er muligt at 

overvinde en modsætning mellem sygdommen og personens liv med sygdommen. Baseret 

herpå er en vision yderligere undersøgelse af brug af det person-orienterede sygdomsbegreb, 

et relationelt sygdomsbegreb, hvor der gøres brug af kategorier fra kritisk psykologi. Det 

indebærer en multidisciplinær sundhedsprofessionel udredning, med udgangspunkt i patienten 

og hans eller hendes situation. En udredning baseret på to trin. Trin et: diagnostisk udredning. 

For de, der får diagnosen AS, er trin to: udredning mhp. rehabilitering. Denne udredning kan 

baseres på et interdisciplinært samarbejde mellem relevante sundhedsprofessionelle og 

personen og hans eller hendes nærstående. Kernen er at opløse spaltningen mellem sygdom 

og sygdoms-lidelsen. 

 

Beskrivelse af den økonomisk støtte 

Økonomisk er projektet baseret på samfinansiering. Jeg vil gerne takke følgende for bidrag 

hertil: Vendsyssel Sygeplejeskole, Sundheds CVU Aalborg, Professionshøjskolen University 

College Nordjylland, Nordjyllands Amts Forskningsudvalg, Dansk Sygeplejeråd, Novo 

Nordisk Fonden, Udvalget for Sygeplejeforskning samt EGV Fonden - Ensomme Gamles 

Værn.  
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Summary in English  
 
Maintaining younger people’s conduct of life when they suffer from early stage Alzheimer's 

disease: A critical psychological perspective based on a relational concept of disease 

 

Description of the research interest 
This thesis is based on a qualitative follow-up study on how younger people (< 70 years of 

age), who have recently been diagnosed with early stage Alzheimer's disease (AD), maintain 

their life practice. The biomedical understanding of this type of dementia occupies a central 

role in current health practice. Existing research has identified limitations to this approach. 

This research is grounded in the continuation of existing research by incorporating the 

concept of disease.  

 

The diagnostic practice of AD is based on the criteria that exemplify the biomedical concept 

of disease. The thesis examines how this conceptual precondition is a division between the 

disease and the person’s life with the disease and what consequences this may have on 

treatment, care and rehabilitation from the suffering person’s perspective and from the health 

care system’s perspective. At the same time, the thesis examines if the so far non-identified 

first person’s perspective may be one aspect of a relational understanding of disease. 

 

Description of the theory of science and the theoretical approach to the research  

From a theory of science point of view, this thesis is anchored in a humanistic perspective on 

health research. This includes a philosophical perspective on human development. It involves 

a relational concept of disease, where one aspect is the person's lived experience2; the first-

person perspective. The use of a relational understanding to disease is based on the 

understanding that disease does not exist as an object that is independent from the patient, 

contexts, other people, or relationships he or she is part of. In order to explore the first-person 

perspective, categories of critical psychology are included. This theoretical foundation 

constitutes the framework for the empirical and analytical part of the study.   

 

 

                                                 
2 The Danish word ”erfaring” has been translated into “lived experience” to obtain common language translation. 
This is inaccurate because experience is used in the sense that it is: experienced, tied to human activity, practice, 
action and history of life. Experiences can be shared with others - to varying extents - through the person's 
expression. 
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Description of the empirical material  

Five younger persons with mild to moderate AD and one of their close relatives were included 

in this study. I conducted two qualitative interviews with each participant and their relative 

within 18 months; the first within 18 months after the time of diagnosis. I also had access to 

the participants’ medical journal.  

 

Description of the analysis of the empirical material  
In the analysis of the empirical material, I examined the possibilities and limitations the 

biomedical understanding of disease AD gives the person suffering from AD in managing his 

life with the disease. The meaning of using a relational understanding of disease is also 

examined from the first person’s perspective. I choose to confine my examination to one 

aspect – a subject-oriented perspective on the standpoint illness as experience. Five themes 

emerged based on the analysis: 

1. Presentation of participants – aspects of life-course and conduct of life in transition  

2. Impaired practical grasps of the conduct of life 

3. The verdict – Alzheimer’s disease  

4. Choosing to maintain an independent daily conduct of life 

5. Everyday life in transit 

I have focused on the first-person perspective in the analysis. The person’s perspective and 

grounds for action become comprehensible by viewing them based on his or her life-course 

and current situation. It is also based on the contexts of action in the personal trajectories of 

participation and the concerns he or she just follows suit or pursuits in and across this. It has 

been essential to examine the differences and similarities between the five persons and their 

relatives as founded in different/similar personal relations in the different/similar situation. 

The participant’s situated perspective is maintained in the interpretation. The analysis of the 

persons’ perspectives and grounds for action is also used to clarify the universal features of 

managing the conduct of life with the disease.  

 

Results 

The practical ability of the diagnostic examinations is limited from a first-person perspective. 

The five participants all have the same diagnosis. They are offered and consent to 
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symptomatic medical treatment. They do not receive assistance in making the meaning of the 

AD diagnosis more specific to them. Neither are they provided with information on how the 

impairments that were identified through medical examinations can interfere with their 

conduct of life. The biomedical understanding of disease does not contribute to specific 

options for developing personal competences and potentials in order to maintain or increase 

the possibilities for action.  

 

The persons seem to absorb the diagnostic view, which reflect a kind of blindness towards the 

core. They do not have experiences from other forms of diagnostic examinations. For 

example, they do not expect to be recognised for their intact action potencies or practical and 

situated ways in which they (or with assistance) can help in compensating for their 

impairments. The person (and their relatives) resigns.  

 

A general and important finding from this research is the meanings that involve constantly 

just following suit and pursuing the overall concern: to re-establish and maintain an 

independent conduct of life during disease progression.  

 

The individual’s incentive is to get the best out of his or her life by their own and their 

relative’s strength. From the first-person perspective, motivation was a means of maintaining 

an independent conduct of life. This involves the foundation of what the individual perceives 

as relevant options for rehabilitation. The individuals show means of relevant support and 

assistance from their conduct of lives respectively: rehabilitation that is based on their conduct 

of life.  

 

The individual and the relatives compensate for the individual’s impairments. These 

compensations are based on an implicit everyday life understanding of rehabilitation 

imbedded in the close relations. This suggests that the relative’s means of compensation, as 

well as the individual’s relations with relatives and surroundings, often contribute to 

stabilisation of the disease. However, there are also situations where these means of 

compensation and relations unwittingly contribute to worsening their impairments.  

 

The first-person perspective elucidates that the individual’s focus is to keep a coherent life. 

The participants all acknowledge that modesty, destiny, burden and tragedy are part of each 
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their experiences from their disease and suffering, but that it must not take control. 

Participants express that they need help to make such experiences less visible. They wish, 

despite the progression of the disease, to be able to re-establish their conduct of life in order to 

keep anxiety under control and maintaining hope. 

 

If we as health professionals focus on the socially embedded rehabilitation, we will, at the 

same time notice how we can contribute to their rehabilitation. Rehabilitation in ways the 

individuals find relevant. My research shows that it is necessary for health professionals to 

distinguish between the individual's impairments identified through the diagnostic process and 

how these can interfere with (1) his or her current conduct of life, (2) the possibilities to just 

follow suit and pursue concerns including opportunities to participate in action contexts in 

society. The disease is not isolated from the individual, but must be understood in relation to 

how he or she functions in the action contexts he or she participates in. It is in the individual's 

conduct of life, in relation to the giving practice structures, that the disease will have actual 

meanings. Thus, each individual must develop his or her conduct of life based on the given 

current practice structures. 

  

Based on the above, this research revealed that there are certain aspects of living with AD that 

only to a limited extent is part of medical practice (the disease-oriented practice). It seems as 

such aspects could be useful in developing this practice further.  

 

The analyses show that the biomedical understanding of AD, being implicit in the existing 

disease-oriented practice, is inadequate. This is owed to the division between the disease and 

the person's life with the disease: the suffering from the disease. This implies that the 

diagnostic examination, including treatment, care and rehabilitation, is of limited importance 

with regard to the person’s overall matter – to maintain the conduct of life. Thus, the concept 

of disease is also inadequate in relation to the overall political objectives for the health care 

system – to promote health and prevent suffering with respect for the individual’s integrity 

and autonomy.  

 

AD can be described differently: from a multi-factorial and relational understanding of 

disease. This can contribute to changing the health professionals’ understanding of AD and 

thereby the treatment, care, and rehabilitation. Presumably, such changes may affect the 
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person's behaviour and thereby the lived experienced of life with AD. This may change the 

disease, because the person's lived experiences is one aspect of understanding the disease. 

 

A multi-factorial and relational understanding of disease reflects respect for and recognition 

of the first and third-person perspectives. This involves a dialogue-based collaboration that 

can improve the basis for the medical doctor’s diagnostic examination (including monitoring 

progression), and the person diagnosed with AD can experience a situated form of 

rehabilitation that includes recognition of the maintained action potencies. The findings of this 

research show that this type of rehabilitation can contribute to stabilising the disease further 

(external stabilisation). 

 

Based on this research, it is possible to develop this area further. One option is a foundational 

discussion on which concept of disease the diagnostic examination, treatment and 

rehabilitation should be based. Another option is to develop the disease-oriented and 

situation-oriented practices towards subject-oriented practices. This could include a relational 

understanding of disease with involvement of critical psychology to focus on the individual’s 

lived experiences of the disease. This approach suggests that health professionals can help to 

support the individual to maintain his or her health.  

 

This research contributes to the argument that it is possible to overcome the contradiction 

between the disease and the person's life with the disease based on humanistic health research 

from a philosophical perspective on human development. Further research could investigate 

the person-oriented concept of disease; a relational concept of disease using the categories of 

critical psychology. This involves that the patient is examined by multidisciplinary health 

professionals based on the patient and his or her situation. This is based on two steps: 1) 

Diagnostic examination. 2) If diagnosed with AD, examination for rehabilitation purposes. 

Such examination process should be based on an interdisciplinary collaboration between 

relevant health professionals and the person and his or her relatives. The essence is to dissolve 

the division between disease and suffering from the disease. 
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Kapitel 1: Problemstilling  
 
1.1 Indledning 
I de seneste år er der sundhedsprofessionelt og sundhedspolitisk kommet øget fokus på 

betydningen af, at de personer, der selv evt. støttet af andre, har mistanke om, at de kan være 

ramt af en demenslidelse tilbydes, diagnostisk udredning. Det hænger bl.a. sammen med den 

medicinske udvikling, som gør det muligt at behandle nogle former for demenslidelser, 

herunder Alzheimers sygdom3 (AS). Det har endvidere betydning, at risikoen for udvikling af 

disse lidelser øges med alderen. Dermed rammes flere af demenslidelse grundet den 

demografiske udvikling. En interessant problematik er den herskende biomedicinske 

sygdomsforståelse, der ligger til grund for den diagnostiske udredning. Problematikken er 

interessant, da denne sygdomsforståelse har afgørende betydning for det offentliges 

behandlings- og plejetilbud. Nationalt og internationalt pågår en kritisk diskussion af den 

biomedicinske sygdomsforståelse. Den vender jeg tilbage til (afs. 1.6). I det følgende afsnit vil 

jeg redegøre for den biomedicinske sygdomsforståelse, der ligger til grund for klinikerens 

diagnostiske udredning og behandlingstilbud, afgrænset til AS i let til moderat grad. 

 

1.2 Den medicinske sygdomsforståelse af AS 
I dette afsnit beskrives overordnet et medicinsk perspektiv på AS4. Afsnittet danner grundlag 

for en diskussion af den neurologiske og neuropsykologiske tilgang til diagnostisk udredning5 

og af tilbud om pleje på baggrund af denne udredning – set fra personen ramt af AS - fra hans 

eller hendes eget standpunkt. Tilgangen til diagnostisk udredning og opfølgning har 

sammenhæng med sygdomsbegrebet. Sigtet med dette afsnit er derfor også at redegøre for - 

og problematisere det videnskabsteoretiske grundlag for: 1) det herskende sygdomsbegreb i 

klinisk praksis og 2) et muligt fremtidigt sygdomsbegreb for AS i forskning og klinisk 

praksis. I forlængelse heraf beskrives sundhedsvæsenets plejetilbud. Der afsluttes med en 

                                                 
3 For at tilstræbe entydighed og læservenlighed anvendes i det følgende: Demenssyndrom, hvor det ikke er 

afklaret, hvilken sygdom syndromet har sammenhæng med. AS anvendes hvor det er afklaret, at syndromet har 
sammenhænge med AS. Ved referencer anvendes forfatterens/forfatternes valgte begreb(er), oftest anvendes her 
demens synonymt med demenssyndrom. 
4 En uddybende beskrivelse af den medicinske sygdomsforståelse af AS er vedlagt (Bilag 2.1) 
5 I afhandlingen anvendes behandling, pleje og amtslige og kommunale tilbud på følgende måder. 
Behandling relaterer til lægens ansvarsområder og omfatter: undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling 
(her medicinsk behandling) samt kontrol af denne behandling. 
Pleje relaterer til sundhedsfaglig pleje herunder forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte person 
som er ramt af AS. Plejen varetages af personale med sundhedsfaglige uddannelser, eksempelvis: 
hjemmehjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker. 
Amtslige - og kommunale tilbud relaterer til tilbud for personer ramt af demenssyndrom. 
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sammenfatning med fokus på begrænsninger ved den biomedicinske sygdomsforståelse af AS 

og sundhedsvæsenets tilbud om pleje. 

 
1.2.1 Diagnostiske kriterier for AS 
AS beskrives som værende en primær degenerativ cerebral lidelse, med karakteristiske 

neuropatologiske og neurokemiske forandringer, der udvikles over adskillige år (WHO 1994). 

Forandringerne er bl.a.: varierende grader af kortikal atrofi, degeneration, selektivt i 

hippocampus (Nordberg, Winblad (red.) 1996, West, Coleman, Flood & Troncosco 1994 i 

Waldemar 1998) nedsat synapse tæthed, dysfunktion af neuroner, nedsat koncentration af 

neurotransmittere samt udvikling af neurofibrillære tangles og neuristiske plaques, amyloid 

angiopati samt tegn på inflammation (Whitehouse (red.) 1993 i Waldemar 1998)6.  

 

Der skelnes mellem to former af AS: en sporadisk – og en arvelig form, mere præcist en 

familiær autosomal dominant form (Waldemar 1998). AS rammer oftest sporadisk (Waldemar 

1998, Hannay, et al. 2004), hvilket vil sige, uafhængig af tid og sted og oftest personer over 

65 år (ibid.). Foruden alder er visse genetiske træk dokumenterede risikofaktorer. Disse 

omfatter: apolipoprotein genotype e4, tilfælde af AS blandt nære slægtninge og Downs 

syndrom (Waldemar 1998). Den familiære autosomale dominante form af AS rammer ca. 1-3 

%, ofte før de er 65 år (Waldemar 1998, Waldemar 2004).  

 

Årsagen/årsagerne til neuropatologiske og neurokemiske forandringer er ikke afklaret (WHO 

1994). Som følge heraf er der ikke udviklet helbredende og/eller forebyggende behandling. 

 

I den diagnostiske udredning anvendes i den kontinentale del af Europa hovedsaglig 

Verdenssundhedsorganisationens (WHO): International Classification of Diseases – på dansk 

klassifikation og diagnostiske kriterier (ibid.). (Efterfølgende forkortet til ICD-10 kriterierne). 

I afhandlingen tages udgangspunkt i disse kriterier, da de jf.: ”Referenceprogrammet for 

demensudredning” anbefales anvendt i klinisk praksis (Waldemar 1998). Kriterierne ligger 

også til grund for de sundhedspolitiske anbefalinger for tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets 

indsats i forhold til personer med et demenssyndrom (Sundhedsstyrelsen 2001).  

 

                                                 
6 Om referencer og citater. I respekt for de forfattere, der refereres, anvendes i referencerne til disse, deres 
begreber og markeringer af tekst eksempelvis kursivering af ord. Hvor et citat er forkortet, for at tydeliggøre den 
mening, der refereres, er dette markeret: … .  
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Diagnosen AS er klinisk, når den stilles ud fra disse kriterier. Kriterierne for AS omfatter: 

A: De generelle demenskriterier skal være opfyldte (se nedenfor) 
B: Anden hjerneorganisk eller psykoaktiv stofbetinget ætiologi udelukket 

- for demens ved Alzheimers sygdom med tidlig begyndelse desuden: 
A. Alder < 65 år 
B. > 1 af følgende: 

(1) hurtig indsættelse og progression 
(2) multiple kortikale forstyrrelser (afasi, agrafi, alexi, akalkuli, apraxi)7 

 
- for demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse desuden: 

A. Alder > 65 år 
B. > 1 af følgende 

(1) langsom gradvis indsættende og progression 

(2) hukommelsesforstyrrelser mest fremtrædende 
    (WHO 1994, s. 42-43). 

De generelle demenskriterier omfatter:  

”I (1) Svækkelse af hukommelsen, især for nyere data 
    (2) Svækkelse af andre kognitive funktioner 
      (abstraktion, dømmekraft, tænkning, planlægning) 
  Mild: 
   interfererer med normale dagliglivs aktiviteter 
  Moderat: 
   kan ikke klare sig uden hjælp fra andre 
  Svær: 
   kontinuerlig pleje og overvågning nødvendig 
II Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang tilstrækkelig til at bedømme I 
III Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med > 1af følgende: 
 (1) emotionel labilitet 
 (2) irritabilitet 
 (3) apati 
 (4) forgrovet social adfærd 
IV Varighed > 6 måneder” 

     (WHO 1994, s. 41-42). 

 

Sygdomsforløb vil variere fra person til person mht.: varighed, grader og typer af funktionstab 

(Sundhedsstyrelsen 2001). I kriterierne for AS indgår en generel viden om den enkeltes 

mulige svækkelser8. Dertil kendes mange forskellige kliniske symptomer på AS (Bilag 2.1). 

                                                 
7 Afasi: ”… forstyrrelse i sprogfunktionen (pga. neurologisk sygdom eller hjerneskade), hvorved evnen til at 
opfatte og analysere talt og skrevet sprog (sensorisk, impressiv, receptiv afasi) og til at formulere et tankeindhold 
og give dette sprogligt udtryk (motorisk, ekspressiv afasi) helt el. delvis går tabt” (Nørby 2009, s. 93). 
Agrafi: ”… nedsat el. ophævet evne til at udtrykke sig skriftligt” (ibid., s. 42). 
Aleksi: ”… forstyrret evne til at læse (højt) og/el. forstå det skrevne sprog; …” (ibid., s. 49). 
Akalkuli: ”… ophævet regnefærdighed; …” (ibid., s. 19). 
Apraksi: ”… defekt udførelse af formålsbestemte handlinger trods normal kraft, føleevne og koordination” 
(ibid., s. 97).   
Funktioner betegnes ofte som ophørte, f.eks. apraksi. Med sygdommens progression sker en processuel 
svækkelse, hvilket kunne tydeliggøres ved at anvende dys- i stedet for a- her eksempelvis dyspraksi.  

 
8 Begrebet ”svækkelse” anvendes som udtryk for svækkelse af kognitive funktionsevner, som griber ind i 
personens evner til at handle. Med begrebet ønskes at tydeliggøre, at ændringer sker processuelt. Der er ikke 
moralske medbetydninger i anvendelsen af begrebet.  
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Den enkeltes - og nærståendes9 erfaringer er central for at stille den kliniske diagnose. Hver 

enkelt person, der er ramt10, udtrykker dette på sin særlige måde11. Læge Nils Christian 

Gulmann understreger at:  

                                                                                                                                                         
Efterfølgende skelnes i forhold til personens svækkelser mellem tre former, heraf er to på abstrakt niveau og et 
på konkret niveau. 
Abstrakte niveauer: 
Kognitive biologiske svækkelser (eksempelvis: biokemiske, strukturelle, metaboliske, genetiske forandringer – i 
hjernen) – de er irreversible og progressive. 
Svækkelserne undersøges via bl.a.: objektive målinger, visualiseringer, mikroskopi – mens personen lever 
og/eller efter at han eller hun er død. 
 
Svækkelse af kognitive separate funktioner bruges om de elementer af kognitive funktioner, der er svækkede. De 
undersøges via bl.a. specifikke tests, baseret på forestillingen om objektiv undersøgelse, på forestillingen om, at i 
en ”laboratorie-situation” undersøges hjernen objektivt og kontekstuafhængigt. 
 
Konkret niveau: 
Svækkelse af kognitive funktionsevner. Bruges om det konkrete niveau. Om svækkelse af flere separate 
kognitive funktioner der tilsammen kommer til udtryk i praksis og hvor den måde, hvorpå det kommer til udtryk, 
er afhængig af personens psyko-, sociale – og kulturelle kontekst. De kan undersøges via bl.a.: samtaler, 
observationer, handlinger sammen med personen i hans eller hendes vante kontekster.  

 
9
 Socialantropolog, mag.art. Pia Løvschal-Nielsen definerer ”pårørende” på følgende måde: 

”En pårørende er en person, som har en særlig relation med et andet menneske (det kan fx være en person med 
funktionstab, en ældre, et barn, en syg), som på grund af et behov for en særlig indsats har berøring med et 

professionelt system (fx det offentlige system)” (Løvschal-Nielsen 2008, s. 138). 

Løvschal-Nielsens pointe er, at betegnelsen pårørende kræver en indirekte forbindelse til et professionelt system 
via et andet menneske, og at det er en professionel betegnelse, der hører hjemme i den professionelle verden. 
Betegnelsen er udtryk for et professionelt perspektiv, der beskriver sociale relationer mellem personer. I et ikke-
professionelt perspektiv er de samme personer familie, naboer, venner, og relationerne hviler i sådanne 
sammenhænge på andet og mere ned personens behov for støtte og omsorg. Ud fra et kulturhistorisk perspektiv 
er betegnelsen pårørende ”kulturligt” skabt og skal ses i sammenhænge med forskellige strukturer i 
civilsamfundet i en given tidsperiode. Tidligere var omsorg og støtte næsten udelukkende et anliggende for 
familie og naboer, kirken og klostre. Fra første halvdel af det 19. århundrede begyndte det at blive en 
samfundsopgave, og efterhånden blev omsorg totalt samfundsbaseret. Fra 1950’erne blev omsorg, primært 
baseret på professionelle systemer, men nu i tættere kontakt til personens private relationer og dermed rettet mod 
en fælles indsats. I forhold til rehabilitering er pointen ifølge Løvschal-Nielsen, at de nuværende 
omsorgsstrukturer og begrebet pårørende, fordrer, at pårørende og professionelle yder en fælles indsats (ibid.). 
Da jeg ønsker at tilvejebringe viden om en i personens nærmeste familie – hans eller hendes perspektiv, et ikke-
professionelt perspektiv, anvendes betegnelserne nærstående eller nærmeste.   
 
10 Varianter af følgende ord bruges bevidst og synonymt: ’Personen ramt af AS’, ’demenslidende’, ’personen der 
lider af AS’, personen’ – hvis det er tydeligt ud fra konteksten, at der refereres til en person ramt af AS. Ordene 
bruges for at fremhæve, at den enkelte person er så meget mere og andet end sin sygdom, fortsat aktivt 
handlende. Fokus er den enkeltes subjektive erfaringer. Med sprogbrugen ønsker jeg at bidrage til at fastholde, at 
livet med AS er en proces. Som Swane understreger, rummer ord som eksempelvis Alzheimerpatienten, eller 
Alzheimere fra et humanvidenskabeligt perspektiv, problemer: ”… de virker objektiverende, fastlåsende og 
kategoriserende. Objektiverende, fordi en sygdomsbetegnelse gøres til synonym for hele mennesket. 
Fastlåsende, fordi ordene snarere signalerer en tilstand end den proces, som demens er. Kategoriserende, idet 
sygdomsbetegnelsen identificerer personer med denne lidelse som en gruppe, frem for at de betragtes som 
individuelle personligheder” (Swane 1996, s. 19). 
Om brugen af begrebet: ”lidende”. På linie med Juul Jensen mener jeg, at det enkelte menneske er svagt og 
sårbart (Juul Jensen 1986). Den lidende skal forstås som det menneske, der søger lindring for sin sygdom (ibid.). 
– i begrebet ligger ikke implicit noget om personens muligheder for at handle.  
11 Kort om terminologien. Begrebet ”signaler” anvendes om personens subjektive erfaringer, når han eller hun er 

usikker på, hvad disse har sammenhæng med. Eksempler: Glemt hvor nøglerne ligger. Glemt hvor bilen blev 
parkeret i parkeringshuset. Glemt en aftale. Mistet orienteringen i kendte omgivelser. Signalerne afføder 
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”… demenssymptomer ikke kan anskues i et socialt tomrum. Symptomerne er det unikke 
individs reaktion på demenshandicappet. Demensforløbet vil være præget af den ramtes 
livshistorie, intelligens, personlighedstræk og legemlige helbred, foruden af sociale rammer, 
andre personers holdning, lovgivning og arkitektur” (Gulmann 2001, s. 72).  

 
Den medicinske udvikling går dog ikke i retning af at komme nærmere en forståelse af 

personens subjektive og objektive symptomer på AS i forhold til hans eller hendes 

hverdagsliv. Den norske psykiater Knut Engedal understreger, at der er behov for at finde 

biologiske markører for de forskellige degenerative sygdomme, som forårsager demens 

(Kabel 2002). Denne udvikling bliver især tydelig indenfor den medicinske forskning. Det 

vender jeg tilbage til nedenfor. 

 
1.1.3 Medicinsk symptomatisk behandling 
Der er aktuelt ingen kurativ behandling af AS (Sundhedsstyrelsen 2001). I Danmark har det 

siden 1997 være muligt at tilbyde symptomatisk, medicinsk behandling til personer ramt af 

AS i let til moderat grad. Præparaterne, kolinesterasehæmmere, hæmmer nedbrydningen af 

acetylkolin i hjernen (Sundhedsstyrelsen 2001, Johannsen 2006). Der er vist signifikant effekt 

på globale funktioner (en samlet vurdering af hvordan patienten klarer sig) og signifikant 

forbedring af kognitionen i gennemsnit de første seks måneder, hvorefter sygdommen 

progredierer. I gennemsnit krydser patienterne udgangsværdien efter 9-12 måneder. I forhold 

til aktiviteter i dagliglivet sker der ifølge læge Peter Johannsen gennemsnitlig en stabilisering, 

som er signifikant i forhold til de, der får placebo. I forhold til adfærdsforstyrrelser er 

resultaterne ikke entydige (Johannsen 2006).  

 

 

 

                                                                                                                                                         
spørgsmål som: Er det enkeltstående tilfælde? Sammenfald af hændelser? Har det sammenhæng med aldringen? 
– med sygdom? Eller kan der være en anden forklaring?  
Nogle signaler relaterer personen selv og/eller nærstående efterhånden til sygdom. Inspireret af den amerikanske 
læge Alvan R. Feinstens stringente terminologi om kliniske data, anvendes følgende begreber.  
Feinstein bruger ”symptom” om patientens subjektive følelser eller fornemmelser (”sensations”) (føle sig 
glemsom) eller om andre observationer patienten rapporterer om sin krop og dens produkter. Om de symptomer, 
der kan bekræftes af andre, bruges begrebet: ”objektive” symptomer (Feinstein 1967). 
Feinstein anvender også begrebet ”tegn” (”sign”). Det refererer til lægens observationer, det er subjektive tegn, 
subjektet er her lægen. Subjektive tegn er her objektive symptomer - noget klinikeren observerer (ibid.). 
Eksempel: Lægen observerer i forbindelse med den diagnostiske udredning, at patienten har svært ved at forstå 
abstrakte ord. 
Objektive symptomer er således lægens eller andres bekræftelse af patientens subjektive symptomer, eller 
lægens subjektive observationer af tegn. 
For patienten bliver nogle objektive og/eller subjektive symptomer til det, Feinstein betegner som iatrotrope 
symptomer, dvs. de bevirker, at patienten henvender sig til lægen (ibid.) - eller nærstående tager initiativ til, at 
personen søger læge. 
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1.1.4 Den medicinske udvikling – fra moderat - mod radikal essentialisme.  
I forskning anvendes bl.a. kriterierne fra National Institute of Neurological and 

Communicative Diseases and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association 

(NINCDS-ADRDA)12. Her skelnes bl.a. mellem en sikker – og en sandsynlig diagnose AS: 

 

Diagnosen: sikker Alzheimers sygdom (“definite Alzheimer’s disease”)  

1 de diagnostiske kriterier for sandsynlig AS er opfyldt (se nedenfor) 

2 diagnosen AS bekræftes neuropatologisk ved biopsi eller autopsi 

(Waldemar 1998, s. 57).  

Diagnosen: sandsynlig Alzheimers sygdom (”probable disease”) – de kliniske kriterier er: 

1 demens dokumenteret ved neuropsykologisk testning 

2  reduceret hukommelsesfunktion 

3  mindst én anden kognitiv deficit 

4 progression af kognitive deficits  

5  ingen bevidsthedsforstyrrelse 

6 debut mellem 40- og 90 års alderen 

7 fravær af systemisk sygdom eller hjernesygdomme, der i sig selv kunne være årsag til kognitive 
deficits 

(ibid.).  

AS er neuropatologisk kendetegnet ved, at der ved undersøgelse af hjernevæv ved biopsi eller 

obduktion er fundet ophobning af neurofibrillære tangles og amyloide plaques (Samuel, et al. 

2002, Zubenko 1997 i Hannay, et al. 2004). Den amerikanske neurolog David Snowdon13 har 

ved obduktion af meget gamle personer, som var kognitivt velfungerende, mens de var her, 

fundet et højt niveau af både neurofibrilære tangles og amyloide plaques (Snowdon 1997 i 

Hannay, et al. 2004). Dvs. alene ud fra fund af tangles og plaques kan det ikke afklares, 

hvorvidt personen er ramt af AS. Det understreges, at på trods af denne viden er plaques og 

tangles hos patienter under 70 år stærkt forbundet med AS (Hannay, et al. 2004).  Hidtil er en 

definitiv diagnose AS kun stillet på baggrund af biopsi eller obduktion (Khachaturian 1985 i 

Hannay, et al. 2004). Det understreges også, at det ikke er afklaret, hvorvidt AS udvikles 

grundet neurofibrillære tangles og amyloide plaques eller disse udgør biprodukter i 

sygdomsprocessen (Andreasen 2001,  Mesulam 2000a i  Hannay, et al. 2004). 

 

Disse forandringer i hjernevævet, biologiske markører, er indikatorer for fysiologiske 

processer, som formodes at have sammenhæng med AS. Det tyder dog på, bl.a. ud fra de fund 

                                                 
12 Kriterierne anvendes i forskningsprojekter om bl.a. AS kombineret med kriterierne i DSM-IV, da de er mere 
entydige (DSM: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, er beskrevet af The American Psychiatric 
Association og anvendes hovedsagelig i USA og Canada (Finne-Soveri 1998). I NINCDS-ADRDA-kriterierne 
skelnes mellem tre grader af sikkerhed for diagnosen AS: Sandsynlig AS (”probable Alzheimer’s disease”). 
Mulig AS (”possible Alzheimer’s disease) – hvor debut, forløbet og det kliniske udtryk er ukarakteristisk. Sikker 
AS (”definite Alzheimer’s disease”), uddybet i (Waldemar 1998). 
13 Den amerikanske neurolog David Snowdon var leder for forskningsprojektet: “The Nun Study” (Bilag 2.1). 
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Snowdon beskriver, at der ikke er et en-til-en forhold mellem neuropatologi og objektive 

kliniske symptomer på AS. 

 

Den forståelse, der ligger til grund for at stille en sikker diagnose kan karakteriseres som en 

moderat form for essentialisme. Det at søge efter noget biologisk fælles bag alle de varierende 

sygdomsforløb, karakteriserer filosof Uffe Juul Jensen som essentialisme (Juul Jensen 1986). 

I forhold til AS forekommer det relevant aktuelt at skelne mellem en moderat - og en mere 

radikal form. Den radikale form nærmer sig at være i overensstemmelse med det som Juul 

Jensen beskriver som det essentialistiske ideal: At stille en specifik histologisk diagnose. Dvs. 

der kan opstilles karakteristika, som er nødvendige og tilstrækkelige betingelser for, at 

sygdomsenheden er til stede (ibid.).  

 

Det moderate ligger i, at der kan opstilles karakteristika som er nødvendige for at stille en 

histologisk diagnose, men ikke tilstrækkelige betingelser for, at sygdomsenheden er til stede. 

Dertil er der ikke et bestemt sæt af karakteristika, som er tilstrækkelige. En specifik 

histologisk diagnose på baggrund af biopsi eller autopsi er nødvendig, men ikke tilstrækkelig, 

da de diagnostiske kriterier for sandsynlig AS også skal være opfyldt. Diagnosen baseres 

således på både histologisk undersøgelse og klinisk vurdering. Dertil kommer, at de 

nødvendige karakteristika sjældent dokumenteres. Det understreges nemlig at en specifik 

histologisk diagnose ud fra biopsi af hjernevæv kun bør udføres hvis der er mistanke om en 

behandlelig sygdom, som ikke kan diagnostiseres på anden måde. I de tilfælde hvor der er 

mistanke om autosomal, dominat arvelig demenssygdom kan det være relevant med genetisk 

udredning (Sundhedsstyrelsen 2008).  

 

Det tyder dog på, at udviklingen går i retning af en mere radikal form for essentialisme. 

Hvilket også kan forstås i forhold til internationale krav om evidensbasering. 

 

1.2.2 Den europæiske udvikling inden for diagnostik og behandling af AS  
Hvad karakteriserer den medicinske udvikling af forståelsen af AS? Ét konkret eksempel på 

hvordan det kommer til udtryk, er en europæisk guideline (”guideline”) for diagnostik og 

behandling af AS. Den er udsendt af: The European Federation of Neurological Societies 

(EFNS) og er en revidering af den første guideline EFNS udsendte i 2000. Revideringen er 

foretaget grundet vidensudviklingen herunder nye metoder for diagnostik og behandling. I 

arbejdet deltog repræsentanter for neurologer, geriatere, gerontopsykiatere og 
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patientorganisationen Alzheimer Europe. Fokus er på diagnostik og behandling af patienter, 

der udredes ved specialister (Waldemar, et al. 2007a).  

 

EFNS udarbejder standarder for behandling af neurologiske sygdomme. I 2004 blev der 

udgivet en revideret, opdateret udgave af en vejledning om udarbejdelse af guidelines. Det 

fremgår heraf, at formålet med sådanne guidelines er at tilvejebringe evidensbaseret 

vejledning for kliniske neurologer og andre sundhedsprofessionelle. I vejledningen beskrives 

definitioner og krav til dels klasser for evidens dels niveauer for anbefalinger. Disse er en let 

modificering af definitioner og krav fra American Academy of Neurology (AAN). EFNS har 

bl.a. udarbejdet, hvad de karakteriserer som et: ”Evidence classification scheme for a 

therapeutic intervention”
14 (Brainin, et al. 2004).  

 

Den forståelse af ”evidensbaseret” EFNS tager udgangspunkt i og som kommer til udtryk i 

dette skema, indbefatter, ud fra et bredere syn på evidensbasering, som Juul Jensen påpeger, 

en modsætning, da ”evidensbaseret” henviser til:  

”… en medicinsk forskning, hvor de generelle hypoteser om, hvad der er årsager til bestemte 
sygdomme, og hvad der – generelt – er en effektiv behandling af en bestemt sygdom, er 
underbygget efter bestemte anerkendte videnskabelige kriterier. … Men det er interessen for, 
hvordan vi kan bedre behandlingen af det enkelte menneske eller bestemte grupper af 

                                                 
14

 ”Evidence classification scheme for a therapeutic intervention 

Class I: An adequately powered prospective, randomized, controlled clinical trial with masked outcome 
assessment in a representative population or an adequately powered systematic review of prospective 
randomized controlled clinical trials with masked outcome assessment in representative populations. The 
following are required: 

(a) randomization concealment 
(b) primary outcome(s) is/are clearly defined 
(c) exclusion/inclusion criteria are clearly defined 
(d) adequate accounting for dropouts and crossovers with numbers sufficiently low to have minimal 

potential for bias 
(e) relevant baseline characteristics are presented and substantially equivalent among treatment groups or 

there is appropriate statistical adjustment for differences 
Class II: Prospective matched-group cohort study in a representative population with masked outcome 
assessment that meets a-e above or a randomized, controlled trial in a representative population that lacks one 
criteria a-e 
Class III: All other controlled trials (including well-defined natural history controls or patients serving as own 
controls) in a representative population, where outcome assessment is independent of patient treatment 
Class IV: Evidence from uncontrolled studies, case series, case reports, or expert opinion 
Rating of recommendations 
Level A rating (established as effective, ineffective, or harmful) requires at least one convincing class I study or 
at least two consistent, convincing class II studies 
Level B rating (probably effective, ineffective, or harmful) requires at least one convincing class II study or 
overwhelming class III evidence 
Level C (possibly effective, ineffective, or harmful) rating requires at least two convincing class III studies” 
(Brainin, et al. 2004, s. 578). 
 



 
 

9 
 

mennesker, som er drivkraften i den bredere interesse for evidensbasering” (Juul Jensen 2004, s. 
19).  

 

Fra et 1. persons perspektiv indebærer den forståelse af evidens, der i henhold til vejledningen 

fra EFNS skal ligge til grund for udarbejdelse af en guideline, ikke nødvendigvis, at den 

enkelte person får tilbudt den bedste behandling, givet den situation han eller hun er i. Det har 

sammenhæng med, at det ikke er muligt at konkludere: ”…, at generelle hypoteser om 

behandlingseffekt, som vi har dokumentation (videnskabelige evidens) for, også i sig selv er 

”den bedst tilgængelige evidens” for, hvordan et bestemt menneske skal behandles i en given 

situation” (ibid. , s. 19). 

 

En problematik som i denne guideline beskrives på følgende måde: ”This guideline may not 

be appropriate in all circumstances, and decisions to apply the recommendations must be 

made in the light of the clinical presentation of the individual patient and of available 

resources” (Waldemar, et al. 2007a, s. e2).  

 

Om end patientorganisationen Alzheimer Europe var repræsenteret i EFNS’s arbejdsgruppe, 

der foretog revideringen, rejstes ikke yderligere diskussion af denne problematik. Det uddybes 

således ikke, hvad der kan udgøre grundlag for at træffe beslutninger i forhold til den enkelte 

patients situation.  

 

I den konkrete guideline for diagnostik og behandling af AS er der bl.a. formuleret 

anbefalinger vedrørende: diagnostisk udredning, information om diagnosen, medicinsk 

behandling af AS, behandling af adfærds- og psykologiske symptomer, rådgivning og støtte 

til omsorgsgivere, juridiske forhold og bilkørsel. I forhold til den diagnostiske udredning er 

der bl.a. en anbefaling om at vurdere, hvordan personen klarer sit dagligliv, men det er alene 

mhp. at stille diagnosen og baseret på et 3. persons perspektiv – personens omsorgsgiver:  

“Recommendations: assessment of activities of daily living 
Impairment of activities of daily living due to cognitive impairment is an essential part of the 
criteria for dementia and should be assessed in the diagnostic evaluation (Level A). A semi-
structured interview from the caregiver is the most practical way to obtain relevant information, 
and a panel of validated scales are available (Good practice Point)” (Waldemar, et al. 2007a, s. 
e5). 

 

Anbefalingen “Good Practice Point” er anvendt, hvor det ikke har været muligt at finde 

evidens og er baseret på erfaringer og konsensus i arbejdsgruppen (ibid.). 
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Der er alene fokus på at tilvejebringe viden om personens velbevarede funtionsevner i forhold 

til juridiske spørgsmål. En af anbefalingerne er, at: ”A diagnosis of dementia is not 

synonymous with mental incapacity, as a determination of capacity should always involve a 

”functional” analysis: does the person possess the skills and abilities to perform a specific act 

in its specific context? (Good Practice Point)” (ibid., s. e17). Som eksempler nævnes: evnen 

til at føre bil, udarbejde testamente og varetage økonomiske transaktioner (ibid.). Der er ingen 

anbefalinger i forhold til, hvad der kan udgøre grundlaget for en sådan analyse.  

 

Det pointeres, at vægten i denne guideline er anbefalinger relateret til medicinsk behandling, 

at vigtige aspekter af omsorgen, bl.a. kognitiv rehabilitering, ikke er dækket. Der anføres, men 

ikke i form af anbefalinger, at grundet de komplekse behov hos patienter og omsorgsgivere, 

bør lægelige specialister samarbejde med andre omsorgsprofessionelle, bl.a. bør lægen 

planlægge opfølgende besøg mhp. at:  

• vurdere kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige symptomer og foretage en 

funktions-status 

• evaluere behandlings-indikationer og følge farmakologisk og non-farmakologisk 

behandlings effekt  

• identificere og behandle ledsage-tilstande og komplikationer  

• vurdere omsorgsgivers situation 

• vurdere mulighed for omsorg og støtte  

• tilvejebringe kontinuerlige råd og vejledning til patient og omsorgsgiver  

• administrere passende interventioner i forhold til patient og omsorgsgiver.   

Det anføres, at eftersom demensdiagnosen ofte stilles tidligt i sygdomsforløbet, bør 

interventionsprogrammer omfatte støtte, rådgivning og uddannelsesaktiviteter for patienten, 

men at der ikke foreligger behørigt designede, kvantitative undersøgelser af resultaterne af 

sådanne former for intervention rettet mod personer med demens i mild grad. Det 

konkluderes, at neurologer, gerontopsykiatere og geriatere burde udvikle og lede 

multidisciplinære teams med ansvar for klinisk praksis og forskning i demens (ibid.).  

 

Denne guideline giver grundlag for at rejse spørgsmål ved om videnskabelige traditioner 

udgør en barriere i forhold til at skabe viden, der kan ligge til grund for dels brugen af denne 

guideline i forhold til den diagnostiske udredning af den enkelte patient, dels udarbejdelse af 
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anbefalinger om opfølgning for de, der får stillet diagnosen AS. Spørgsmålene opstår af to 

grunde, som i det væsentligste er udtryk for to sider af samme sag.  

 

Den første grund: Der er metodiske krav til de undersøgelsesdesigns, der kan ligge til grund 

for den viden anbefalinger baseres på. Eksempelvis i forhold til at skabe viden om, hvordan 

den enkelte patient skal udredes og efterfølgende støttes og hjælpes, hvis han eller hun får 

stillet diagnosen AS. Det skal være designs, der anvendes indenfor biomedicinen, dvs. 

kvantitative designs, hvor det randomiserede design tillægges højeste grad af evidens. Af 

beskrivelsen (fodnote 14) fremgår, at kvalitative undersøgelser kan indgå under Class IV, men 

af hierarkiseringen af anbefalinger fremgår, at ingen af disse kan baseres alene på kvalitative 

undersøgelser. Det tyder således på, at 1. persons perspektivet tillægges meget begrænset 

betydning for vidensudviklingen og dermed for udviklingen af klinisk praksis. En praksis, 

hvor evidens for den enkelte patients behandling er i fokus. Denne tilgang til evidensbasering 

kan have sammenhæng med sygdomsbegrebet, den biomedicinske essentialistiske forståelse 

af AS, baseret på et 3. persons perspektiv.   

 

Den anden grund: Der er anerkendelse af betydningerne af at følge den non-farmakologiske 

behandlings effekt. Hvordan kan det forstås, at denne indsats defineres ved det, den ikke er og 

ikke ved det, den er? Det kan være udtryk for, at der anlægges et medicinsk perspektiv. 

Demenssyndrom og AS forstås som neuropatologiske forandringer i hjernen, der manifesterer 

sig i en række symptomer, der helt overvejende kan observeres eller testes uafhængig af 

personens perspektiv, relationer og livssammenhænge. Andre perspektiver får påhæftet 

præfixen ”non-”, underforstået ikke-medicinsk og således underordnet det medicinske 

perspektiv. Det synes her at være et eksempel på, hvad der kan karakteriseres som et bestemt 

retorisk virkemiddel. Modsætningspar (her farmakologisk – non-farmakologisk) benyttes til at 

indikere, at forskningsresultater er ”irrationelle”, ”ikke-repræsentative”, ”subjektive” i 

modsætning til rationelle, generaliserbare og objektive. Ifølge forsker Lene Koch refereres 

med argumentationsformen således til et bestemt værdihierarki og videnskabelige dogmer 

(Koch 2007).  

 

Videnskabelige traditioner har hver deres begrænsninger – også den biomedicinske. Juul 

Jensen har peget på, at: ”Det er en vigtig del af en videnskabelig holdning altid at være 

opmærksom på grænserne for ens egen formåen og ikke ophøje egne metodeprincipper til 
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almengyldige normer for al videnskabelighed og rationalitet” (Juul Jensen 2004, s. 28). Ét 

muligt fremtidsperspektiv er, at den foreslåede multidisciplinære tilgang kan bidrage til de 

involverede sundhedsprofessionelles erkendelse af: ”… den begrænsede rækkevidde af 

metoder udviklet og raffineret for at søge evidens i forhold til discipliners og professioners 

afgrænsede problemfelter” (ibid., s. 28). 

 

Jeg vil afrunde dette afsnit med kort at skitsere mulige perspektiver på den fremtidige 

diagnostik og dermed forståelse af AS. 

 

1.2.3 Medicinske perspektiver på fremtidig diagnostik af AS 
Lægerne Anette Lolk og Kjeld Andersen redegør for, at billeddiagnostiske teknikker, 

undersøgelser af cerebrospinalvæske og gener kan være metoder, som over de nærmeste år 

udvikles, så de kan anvendes i klinisk praksis og muliggøre en præcis diagnose i sygdommens 

tidlige fase og identificere personer i høj risiko. Endvidere forventer de, at der udvikles nye 

behandlingsmetoder (Lolk & Andersen 2004). Denne udvikling præger allerede forslag til nye 

forsknings-kriterier for AS. 

 

1.2.4 Reviderede ikke validerede internationale forsknings-kriterier for AS 
Den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling har gjort, hvad der beskrives som 

karakteristiske og pålidelige biomarkører, tilgængelige. Dette har medført, at en international 

arbejdsgruppe i 2005 reviderede forskningskriterierne for sandsynlig AS (Dubois, et al. 2007), 

som indgår i kriterierne NINCDS-ADRDA (McKhann). Kriterierne skal gøre det muligt at 

spore hele spektret af sygdommen, også de tidligste stadier. Sidstnævnte har betydning, bl.a. 

ud fra formodninger om, at tidlig intervention kan være mere effektiv end senere, fordi 

personens hjerne er mindre belastet af amyloid og abnormt fosforyleret tau protein og at det 

kan afkorte skadelige påvirkninger af sekundære hændelser grundet bl.a. inflammation og 

oxidering. Det vurderes, at kriterierne er opportune grundet udviklingen indenfor medicinske 

behandlingsmåder. I de reviderede forskningskriterier (ibid.) skelnes mellem kernekriterier og 

støttende kriterier: 

Diagnostiske kernekriterier 

A Tidlig og væsentlig svækkelse af episodisk hukommelse, der omfatter følgende træk: 
1. Gradvis og progredierende ændring af hukommelsesfunktionen gennem mere end seks måneder 

rapporteret af patient eller informanter. 
2. Objektive tegn på signifikant svækket episodisk hukommelse ved testning. Der vil som regel være tale 

om svækket genkaldelse, der ikke vil bedres væsentligt eller ikke normaliseres via cues eller 
genkendelses-tests og efter det forud er kontrolleret, at der er sket effektiv indlæring af informationen. 

3. Svækkelse af den episodiske hukommelse kan forekomme isoleret eller sammen med andre kognitive 
ændringer ved AS i tidlig fase, eller efterhånden som AS udvikler sig 
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Dertil mindst et eller flere af de støttende kriterier: B, C, D eller E som relaterer til biomarkører: 

B Atrofi af medial temporal struktur 

C Abnorm cerebrospinalvæske. Lav koncentration af Beta-amyloid, høj koncentration af total-tau eller 
forhøjet phospho-tau koncentration eller kombination af de tre 

D Specifikt metabolisk mønster. Reduktion af glukose metabolismen er det almindeligst beskrevne.  

E Påvist AS autosomal dominant mutation i den nærmeste familie  

 

Kriterier for sikker (”definite”) AS 

AS betragtes som sikker, hvis følgende er til stede: 

• Både klinisk og histopatologisk (hjernebiopsi eller autopsi) evidens for sygdommen, … begge kriterier 
skal være opfyldt 

• Både klinisk og genetisk evidens (mutation på kromosom1, 14 eller 2115) for AS; begge kriterier skal 
være opfyldt. 

Det fremgår ikke tydeligt, men det tyder på, at de hver for sig være grundlag for en sikker diagnose. 

 

Der er ingen empirisk basis – i 2005 – for at tildele forskellig vægt til de støttende 

biomarkører eller anbefale kombination af disse, eller alternativt fordre, at de alle er der.  

 

Det er ikke diskuteret, hvordan kriterierne kan indarbejdes i praksis. Hukommelses-

vanskelighederne er ikke defineret, graden af atrofi er ikke specificeret, det er ikke afklaret, 

hvilke regioner der er optimale diagnostisk i forhold molekylær billeddannelse. Grad af 

hypometabolisme er ikke specificeret, det er ikke afklaret, hvilken markør i cerebrospinal 

væske eller hvilken kombination af markører, der bør anvendes. 

 

Kriterierne skal valideres, da de også indikerer tilstedeværelse af neurodegenerative processer 

for AS hos de, som undersøges meget tidligt i sygdomsforløbet. Endelig fordrer anvendelse af 

kriterierne ekspertise, tekniske færdigheder og økonomiske ressourcer. Det anses som en 

styrke at kunne introducere neurobiologiske målinger til de klinisk baserede kriterier, men 

samtidig erkendes, at kriterierne repræsenterer et kulturelt skift fordrende øget biologisk fokus 

i forhold til tidligere. Arbejdsgruppen peger på, at der kan rejses det spørgsmål, som de også 

vurderer, er af filosofisk karakter, hvorvidt en tilgang primært baseret på anvendt klinisk 

bedømmelse eller en baseret på fuldt operationelle definitioner vil fungere bedre for 

forskningsdiagnosen for AS (Dubois, et al. 2007). Danske eksperter angiver, at det tyder på, 

kriterierne vil muliggøre en større diagnostisk sikkerhed. De formoder, kriterierne vil blive 

                                                 
15 Mutationerne medfører øget produktion af beta-amyloid eller andre molekylære former for beta-amyloid, som 
aggregerer hurtigere og fører til dannelse af ekstracellulære plaques. De patogenetiske mekanismer er dog ikke 
helt klarlagte (Waldemar 1998, Hemmingsen & Kragh-Sørensen 2008). 
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anvendt i fremtidig forskning og klinik, idet der dog tages forbehold for, de endnu ikke er 

validerede (Sundhedsstyrelsen 2008). Dermed rejses ét andet spørgsmål, nemlig hvilke 

betydninger det at anvende en diagnostisk tilgang til AS baseret på biomarkører i klinisk 

praksis kan have i forhold til den aktuelle tilgang, som er baseret på, at AS er et klinisk 

syndrom? Vil det påvirke betydningerne af at gøre brug af det kliniske faglige skøn, foretaget 

på baggrund af bl.a. patientens erfaringer af sygdommen? – og dermed påvirke betydningerne 

af at tilvejebringe patientens sygehistorie? Personens liv med sygdomme, 1. persons 

perspektivet, indgår alene i forhold til at vurdere hans eller hendes episodiske hukommelse.  

 

Det øgede biologiske fokus, forsøg på at finde indre abnormiteter, biomarkører, som 

kendetegner AS, tydeliggør en styrkelse af en medicinsk essentialistisk forståelse i den 

sygdoms-orienterede praksis16 (Juul Jensen 1986). Det støtter formodningen om, at det bliver 

muligt, via den teknologiske udvikling, at finde en biologisk essens som årsag til AS, og 

dermed entydigt at kunne skelne personer, der er normale, fra de der er ramt af AS.  

 

I de nye kriterier indgår biomarkører, som har sammenhænge med, men ikke er årsag til AS. 

Ved dokumentation for svækket episodisk hukommelse er fund af mindst 1 af de 3 markører 

nødvendig og tilstrækkelig for at stille diagnosen. Det tegner således til, at de diagnostiske 

kriterier for klinisk udredning går i retning af en stadig mere radikal form for essentialistisk 

forståelse af AS. 

 
Det, der karakteriserer disse perspektiver på fremtiden i forhold til AS, er, at den teknologiske 

udvikling anvendes som støtte til betydningen af, at forskning og diagnostisk udredning i 

klinisk praksis – specielt den sygdoms-orienterede praksis - forstås ud fra en biomedicinsk 

synsvinkel. Sygdommen forstås som en objektiv sygdomsenhed, noget inde i patienten, som 

disease (Juul Jensen 1995). Blandt repræsentanter for denne medicinske tilgang er der 

                                                 
16 Juul Jensen skelner analytisk i sin historiske, filosofiske og videnskabsteoretiske analyse af den medicinske 
professions sundheds- og behandlingspraksisser mellem 3 former for praksis: den situations-orienterede praksis, 
den sygdoms-orienterede praksis og den samfunds-orienterede praksis. Den situations-orienterede praksis er 
typisk for den primære sundhedstjeneste. Her er problemsituationen at begrunde, hvorvidt en patient skal 
behandles, hvilket kræver procedurer, der inddrager patienten og den situation han eller hun lever i. Den 
sygdoms-orienterede praksis er typisk for den specialiserede hospitals klinik. Her er problemsituationen at finde 
frem til og begrunde, hvordan patienten skal behandles. Den samfunds-orienterede praksis er typisk for 
institutioner, hvor der udøves en virksomhed rettet mod grupper og betingelser disse grupper er underkastet. Her 
er problemsituationen relateret til grupper, hvorvidt en gruppe patienter skal behandles og i givet fald, hvordan 
de skal behandles. I den konkrete behandlingspraksis er de tre praksisser sammenvævede og uadskillelige (Juul 
Jensen 1986). Begreberne bidrager til at forklare systematiske relationer mellem forskellige måder for handlen, 
standard procedurer og opgaver i konkrete sundhedspraksisser (Juul Jensen & Borg 2005). 
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opmærksomhed på, at der kan rejses filosofiske spørgsmål til denne udvikling. Spørgsmål 

som kunne nuancere mulige betydninger af denne udvikling for: forskningen, den kliniske 

diagnostik og personen, der får stillet diagnosen AS, men disse diskuteres ikke. 

 

1.2.5 Sammenfatning 
Den bestående diagnostiske udredningspraksis for AS er ikke kun et udtryk for at følge 

diagnostiske kriterier, men afspejler et biomedicinsk sygdomsbegreb legemliggjort i en 

praksis baseret på 3. persons perspektivet – et praksis-begreb17 (Juul Jensen 1986), baseret på 

det, der kan karakteriseres som en moderat form for medicinsk essentialisme. Det tyder på, at 

denne praksis styrkes de kommende år, grundet dels forståelsen af evidensbasering, dels 

anvendelsen af teknologi til udvikling af stadig mere forfinede undersøgelsesmetoder. Af 

denne udredningspraksis følger derfor en spaltning mellem sygdom og personens liv med 

sygdommen, hvor der generelt ikke fokuseres på personens liv med sygdommen. Et fokus på 

personens liv med sygdommen kunne også, som bl.a. Snowdon pointerer, måske afdække 

sociale grunde til, at nogle kan tolerere moderat til svær neuropatologi og bidrage til at skabe 

viden om modstand mod kliniske manifestationer af eksisterende neuropatologiske skader 

(Snowdon 2003). 

 

1.3 Den medicinske sygdomsforståelse af AS – ét filosofisk inspireret perspektiv 
Jeg vil kort sammenfatte den medicinske forståelse af AS med udgangspunkt i følgende 

spørgsmål: 

1. Hvad kigger læger normalt på ved den diagnostiske udredning? 

2. Hvad løser læger med den diagnostiske udredning? 

3. Hvordan er den praktiske duelighed af diagnosen AS fra lægers perspektiv? 

4. Hvad fokuserer læger ikke på? 

5. Hvordan er den praktiske duelighed af diagnosen AS fra patientens perspektiv? 

                                                 
17 Juul Jensen skelner mellem to betydninger af begreber: Ideal-begreber og praksis-begreber. 
” … et ideal-begreb om et eller andet ”x” vil sige på grundlag af en definition at være i stand til præcist at 
afgrænse en gruppe af fænomener, der alle sammen er x”. 
”… et praksisbegreb er at besidde bestemte praktiske færdigheder, at kunne udøve bestemte rutiner (typiske 
handlinger)” (Juul Jensen 1986, s. 175). 
I forhold til sygdomsbegreber: 
”… et praksisbegreb om sygdom vil sige at kunne udøve de procedurer og rutiner, der er typiske i en bestemt 
behandlingspraksis. At have et praksisbegreb om sygdom vil sige at være i stand til at definere sygdom (således 
som sygdom afgrænses i en bestemt praksis)” (ibid., s. 182). Om sammenhængen imellem de to begreber: 
idealbegreber forudsætter bestemte praksisbegreber, hvilket har følgende konsekvens: ”… en definition af 
sygdom (et ideal-begreb om sygdom) har gyldighed i forhold til en bestemt behandlingsmæssig praksis (til et 
bestemt praksisbegreb om sygdom)” (ibid., s. 182).   



 
 

16 
 

Denne sammenfatning baseres på et filosofisk inspireret perspektiv på begreber, eftersom det 

centrale er sammenhænge mellem begreber og praksis – herunder specielt begrebernes 

betydning for personen selv.  

 

1.3.1 Hvad kigger læger normalt på ved den diagnostiske udredning?  
Princippet i udredningen er at udelukke andre sygdomme og sandsynliggøre, at personen er 

ramt af AS. Udredningen baseres på et praksis-begreb om sygdom, AS som en organisk 

sygdom i hjernen. ICD-10 kriterierne omfatter kriterier for demenssyndromet og dertil nogle 

særskilte for AS. Det er kriterier, som vedrører ændringer og svækkelser af separate kognitive 

funktioner, hvoraf nogle objektivt kan observeres eller måles, altså kvantificeres. AS 

gradueres i forhold til, hvordan svækkelser rammer personens funktionsevner og dermed 

påvirker aspekter af hans eller hendes dagligliv. Der arbejdes med kausale 

årsagssammenhænge og sandsynligheder, mellem forskellige former for biologiske 

svækkelser, svækkelse af separate funktioner og svækkelse af funktionsevner – og omvendt.  

 

1.3.2 Hvad løser læger med den diagnostiske udredning? 
Lægen stiller en klinisk diagnose med den sikkerhed, det er muligt. Hver enkelt person 

grupperes i henhold til den diagnostiske klassifikation for AS.  

 

1.3.3 Hvordan er den praktiske duelighed af diagnosen AS fra lægers perspektiv.  
Udredningen er ikke kun udtryk for, at diagnostiske kriterier følges, men også udtryk for en 

bestemt forståelse af, hvad sygdommen er – AS forstås som en sygdom i hjernen. AS forstås 

som organiske forandringer i hjernen, hvilket kan karakteriseres som en form for moderat 

essentialistisk forståelse. Dvs. at AS forstås som en lidelse, der har bestemte væsentlige 

kendetegn, en essens. Aktuelt er det alene muligt for lægen at sandsynliggøre en essens, men 

udviklingen tegner til, at det bliver muligt i den diagnostiske udredning at anvende kriterier 

for AS, der beskriver de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for AS.  Denne udvikling, 

sammenholdt med at der allerede i dag kan tilbydes en specifik medicinsk behandling til 

personer ramt af AS, er i overensstemmelse med essentialismens princip og princippet om 

specifik behandling (Juul Jensen 1986).  

 

Er de ovenfor beskrevne vanskeligheder med at stille diagnosen så foreløbige? Opløses de, 

som nogle læger synes at antyde hvis/(når?) formodede biomarkører bliver afdækket? Bliver 

det så muligt at definere AS præcis ved karakteristika, der adskiller sygdommen fra andre og 
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med sikkerhed at afgøre, om en patient er ramt af AS? – som det essentialistiske princip 

implicerer (ibid.). Svaret må foreløbig stå hen. Uagtet det eventuelle svar vil en essentialistisk 

definition af AS tilsløre variabiliteten, at sygdommen kan forløbe forskelligt under forskellige 

betingelser hos forskellige individer (ibid.). Allerede den aktuelle klassificering af AS, som en 

organisk hjernesygdom, er med til at sløre variabiliteten, eftersom den er baseret på det 

essentialistiske princip. De praktiske betydninger heraf bliver tydelige, når læger, eksempelvis 

Hemmingsen & Kragh-Sørensen (Hemmingsen & Kragh-Sørensen 2008) og Dorte Lisbet 

Thudium (Thudium 1996), peger på de særlige vanskeligheder med at udskille personer, ramt 

i mild grad af AS fra såkaldte normale (Bilag 2.1). De efterlyser definition af, hvad der er 

normalt. 

 

Definitioner af normalfunktioner og tilstande har kun gyldighed for grupper udvalgt efter 

praktiske procedurer (Juul Jensen 1986). Det bliver til at forstå, via et eksempel af Juul 

Jensen, hvor han inddrager en skelnen mellem ideal- og praksisbegreber. En normalstilstand, 

fysiologisk, biokemisk eller specificeret på en tredje måde, defineres via praksis i form af et 

eksperiment eller en undersøgelse. Laboratorieteknikere, dvs. medicinere eller forskere, der 

f.eks. vil definere normale biokemiske tilstande, udvælger efter nogle kriterier mennesker, 

som selv angiver, de er godt tilpas. Denne måde for udvælgelse er udtryk for, at de har et 

praksis-begreb om sunde mennesker. Resultaterne af hans undersøgelse, definitioner på 

normale biokemiske tilstande, udgør idealbegreber, de har følgelig alene gyldighed, for de der 

deltog i undersøgelsen (ibid.). Behandlingsmæssig praksis reguleres ikke af idealer om 

sundhed, men af idealer eller standarder for det abnorme og sygelige (ibid.), som er baseret på 

praksisbegreber om sygdom og subjektivitet i form af lægens faglige skøn er et vilkår. På 

denne baggrund kunne én mulighed være at følge og undersøge personer ramt af AS i deres 

udviklingsforløb, hvorved de ville blive deres egen referenceramme, i stedet for som 

klassificering og diagnoser implicerer – at undersøge øjebliksbilleder. Om end neurologen 

(sandsynligvis) ikke har kendt personen, før han eller hun blev syg, så er det sandsynligt, at 

den praktiserende læge har. Juul Jensen beskriver, at herved bliver personen, som han eller 

hun normalt er, den standard, behandleren kan bruge i sin vurdering efterfølgende (ibid.). 

Kommer personen tidligt i sygdomsforløbet til neurologen, vil hans eller hendes situation 

formodentlig ligge nær standarden.  
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En sådan måde kan begrundes ved at bruge Juul Jensens filosofiske distinktion mellem 

klassifikationsenheder og udviklingsenheder (ibid.), herved kan det uddybes, hvorfor 

klassificering og diagnoser er med til at sløre variationer. Udgangspunktet for denne 

uddybning er, at det er et demenssyndrom, et kompleks af symptomer, som i varierende 

kombinationer kommer til udtryk hos forskellige patienter (ibid.). Der har vist sig 

karakteristiske udviklingsforløb, hvor dette kompleks af symptomer udgør 

kardinalsymptomerne, ud over AS er det vaskulær demens og frontallapsdemens (Waldemar 

1998). Dermed er demenssyndromet ved at blive en sygdomsart. Sygdomsarten er varierende 

sygdomsforløb, der henregnes til samme type eller art samlet gennem et længere historisk 

forløb ved at anvende bestemte standard procedurer. Artens rudimentære form er altså 

demenssyndromet. Via snit i arten på et givent tidspunkt, f.eks. i et forløb af AS, kan der 

tilvejebringes viden om afgrænsede aspekter. Denne viden kan betegnes på forskellige måde: 

ét øjebliksbillede, en sygdomsenhed, på engelsk ”diseases” eller en klassifikationsenhed (Juul 

Jensen 1986). Juul Jensen pointerer, at disse udtryk ikke skal lede til forestillinger om, at 

sygdommen er en enhed, der ligger skjult bag de varierende forløb, som i den essentialistiske 

forståelse. De er udtryk for ét øjebliksbillede (ibid.,). De varierende sygdomsforløb (AS, 

vaskulær demens, frontallapsdemens) indenfor demenssyndromet eller sygdomsarten, kaldes 

udviklingsenheder (ibid.). Undersøgelse af disse udviklingsenheder har dannet grundlag for 

differentierede behandlingsforslag (ibid.). På baggrund af denne forståelse er det væsentligt at 

fremhæve to forhold: At diagnoser ikke kan defineres essentialistisk, eftersom de henviser til 

sygdomsforløb og disse varierer hos patienter med samme diagnose (ibid.). At det faktisk ikke 

kun er væsentligt at følge de personer, hvor det er vanskeligt at afklare, hvorvidt de er ramt af 

AS eller ikke, der er gode grunde til at følge alle, mhp. at behandlingen til stadighed er med 

udgangspunkt i den enkeltes konkrete og aktuelle situation. Derved skabes en betydningsfuld 

viden om udviklingsforløb. Dog kun om en del af forløbet, - fra når personen henvender sig 

med ønske om udredning. Måske AS faktisk også er et syndrom(?) – måske AS kan 

differentieres i varierende sygdomsforløb. Variationerne kan i forhold til kriterierne for 

demenssyndrom relatere til: graden af svækket hukommelse, hvilke kognitive funktioner der 

er svækket og i hvilken grad. I forhold til kriterierne for AS, kan variationerne relatere til de 

kortikale forstyrrelser, dvs. hvilke, grad samt progression. 

 

1.3.4 Hvad fokuserer læger ikke på?  
I de diagnostiske kriterier indgår, hvordan personen klarer hverdagslivet, bl.a. med henblik på 

at kunne graduere sygdommen. Når hverdagslivet inddrages er fokus mulige svækkelser. Der 
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er tendens til, at personen dekontekstualiseres ved ikke at tillægge hans eller hendes relationer 

og sociale sammenhænge betydninger. En anden tendens er, at det kun vurderes aktuelt at 

udarbejde forløbsbeskrivelser i situationer, hvor det er vanskeligt at stille diagnosen, 

eksempelvis ved demens i mild grad jf. psykiaterne Haakon Lærum & Ole Bjørn Skausig 

(Lærum & Skausig 2002) ( Bilag 2.1). Det tyder således på, at personens liv med sygdommen 

primært har betydning i den udstrækning, at viden herom kan bidrage til at bekræfte 

diagnostiske kriterier. En tredje tendens er, at der ikke lægges vægt på at undersøge personens 

velbevarede separate funktioner og funktionsevner, eller hvordan personen ved brug af disse 

evt. kan kompensere for funktionsevner, der er ramt. 

 

1.3.5 Hvordan er den praktiske duelighed af diagnosen AS fra patienters perspektiv 
Hvilke muligheder giver det biomedicinske sygdomsbegreb personen ramt af AS for at 

håndtere sit liv med sygdommen? Hjælper det med det, han eller hun oplever og erfarer som 

udfordringer, som har sammenhæng med sygdommen? Dette spørgsmål er hidtil ikke 

systematisk undersøgt.  

 
1.4 Sundhedsvæsnet – om vilkår for yngre ramt af demenssygdom 
De seneste år har der sundhedspolitisk og blandt sundhedsprofessionelle været fokus på 

betydningerne af at forbedre dels tilbud om diagnostisk udredning for demenssyndrom og dels 

tilbud til de yngre som får diagnostiseret en demenssygdom. Som baggrund for at forstå det 

sundhedssystem, interviewpersonerne møder, skitseres kort og overordnet18 aspekter af 

udviklingen af sundhedsvæsenets tilbud om udredning og pleje for de der ramt af AS.  

 
1.4.1 Diagnostisk udredning og pleje - ét kort tilbageblik  
Sundhedspolitisk og blandt sundhedsprofessionelle har interessen for dels at prioritere 

diagnostisk udredning af personer ramt af et demenssyndrom dels tilbyde støtte og hjælp til de 

der får diagnosen på en demenssygdom en kort historie – godt 10 år. I 1998 blev det anslået, 

at < 10 % af personer med demens var udredt. Incidens for de > 65 år var da beregnet til ca. 

10.000, den samlede prævalens blev skønnet til ca. 100.000. Sundhedsprofessionelle pegede 

på følgende grunde til at få blev udredt: manglende viden om demens i befolkningen, 

svigtende sygdomserkendelse hos patienten, en mangelfuld viden – eller en nihilistisk 

holdning blandt sundhedspersonalet og manglende tilbud om udredning på specialistniveau 

                                                 
18

 Jeg har fravalgt at beskrive, hvordan udredningen for demenssygdomme er organiseret i Regionerne i dag og 

hvordan opfølgningen for de, der får stillet diagnosen på en demenssygdom  
er organiseret, og hvilke muligheder der er for støtte. Aktuelt er dette ikke systematisk undersøgt. 
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(Waldemar 1998). I 2004 blev prævalensen for demens beregnet til 65.959 hvor de 39.575 var 

ramt af AS (Waldemar, et al. 2007b). Det fremgår ikke, hvor mange der blev udredt.  

 

I slutningen af 1990’erne argumenterede først speciallæger, der traditionelt var og er 

involveret i udredningen, og praktiserende læger for at styrke den diagnostiske udredning 

herunder udredning tidligt i sygdomsforløbet. De primære argumenter var mulighederne for:  

1. at patienter ramt af AS kunne behandles medicinsk. Dette tilbud kom som nævnt i 

1997. 

2. at påvise og behandle potentielt, reversible årsager til demenssyndrom. 

3. at tilvejebringe grundlag for at informere patient og pårørende om bl.a. prognose, 

behandlingsmuligheder samt give dem et grundlag for at planlægge deres fremtid 

(Waldemar 1998, Sundhedsstyrelsen 2001, Rubak, et al. 1999). 

Argumenterne afspejler en holdningsændring, som en læge udtrykte på følgende måde: 

”Den lidt tøvende holdning til udredning med begrundelsen: ”Til hvad nytte?” – er i dag 

forkert” (Rubak, et al. 1999, s. 6).   

 

I Folkesundhedsprogrammet fremhæves: ”Referenceprogram for demensudredning”19 

(Waldemar 1998) og ”Identifikation og udredning af demens og demenslignende tilstande i 

almen praksis”20 (Rubak, et al. 1999), som tiltag der understøtter den politiske intention om at 

prioritere demens. Demens regnes her for en psykisk lidelse. Disse karakteriseres samlet som 

en af de otte folkesygdomme (Regeringen 2002). 

 

I 2001 kom en række sundhedspolitiske anbefalinger i form af en redegørelse fra: 

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende demens. Gruppen blev nedsat på baggrund af 

Finansloven i 1998, med det formål at udarbejde anbefalinger vedrørende organiseringen af 

sundhedsvæsenets indsats mhp. at forbedre mulighederne for diagnostisk udredning. Gruppen 

konkluderede på baggrund af Amtsrådsforeningens undersøgelser foretaget af i 2000 og 2001, 

at der i alle amter arbejdes med overordnede retningslinier for udredning og behandling 

(Sundhedsstyrelsen 2001). Der var dog betragtelige forskelle imellem amternes indsats. Disse 

                                                 
19 Udarbejdet af: Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, 
Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Intern Medicin og Selskabet Danske Neuropsykologer (Waldemar 
1998). 
20 Udarbejdet af: Dansk selskab for almen medicin (DSAM). Vejledning er opdateret bl.a. grundet: 1) et ønske 
fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2) et behov for øget viden om den generelle behandling, samt 3) den 
ændrede arbejdsfordeling mellem sygehussektoren og almen praksis (Rubak, et al. 2006). 
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forskelle blev også dokumenteret i en kortlægning over kommunernes indsats på 

demensområdet, foretaget af DemensKoordinatorerne i Danmark21 (DemensKoordinatorer i 

Danmark 2003).  

 

I forhold til den fremtidige tilrettelæggelse af indsats skelner arbejdsgruppen mellem 

behandling og non-farmakologisk behandling. I forhold til behandling fokuseres specifikt på 

organiseringen af udredningen. Det anbefales bl.a., at indsatsen styrkes i forhold til tidlig 

diagnostisering, så patienter, der formodes at kunne profitere af aktuelle medicinske 

behandlingsmuligheder, tilbydes disse tidligt i deres sygdomsforløb. Dette fokus på at bedre 

den diagnostiske udredning skal, som nævnt ovenfor, forstås i sammenhæng med erkendelsen 

af, at mange ikke var systematisk udredt og at en diagnose giver adgang til en mulig 

behandling. Samtidig blev det understreget, at der ikke var grundlag for systematisk 

opsporing bl.a. med henvisning til WHO’s kriterier for screening22 (Wilson & Jungner 1968). 

Gruppen anbefaler at den basale del af udredningen foretages i almen praksis og at der 

etableres samarbejde tværfagligt og tværsektorielt mellem almene praksisser i amtets 

kommuner og en demensenhed, som anbefales etableret i hvert amt. Til demensenheden skal 

være tilknyttet speciallæger (neurolog, psykiater, geriater) og der skal være muligheder for 

neuropsykologiske undersøgelser (Sundhedsstyrelsen 2001).  

 

Intentionerne om at styrke organiseringen af udredningen var også central i et 

udviklingsprojekt iværksat af Socialministeriet i 1999 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 

Frederiksborg Amt og kommunerne i dette amt. Baggrunden for projektet var en erkendelse 

af, at demensområdets kompleksitet indbefattede særlige udfordringer til organiseringen af 

                                                 
21 DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) er en landsdækkende interesseforening etableret i 1994. Den er for 

medarbejdere, der i det daglige arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og 
beskæftiger sig med demensproblematikker. Medlemmerne: a) har videreuddannelse som overbygning på en 
faglig uddannelse, heri skal indgå projekt i relation til demens eller b) er ansat i en stilling, som indeholder en 
demenskoordinatorfunktion. Foreningen har som formål at øge kvaliteten i omsorgen for de, der lider af demens 
(DemensKoordinatorer i Danmark 2007). 
 
22 Her beskrives ti principper for tidlig opsporing:1) sygdommen skal udgøre et vigtigt sundhedsproblem, 2) der 
bør være en accepteret behandling, 3) der bør eksistere faciliteter, som gør det muligt at foretage diagnostisk 
udredning og behandling, 4) det bør være muligt at erkende en latent eller tidligt symptomatisk fase af 
sygdommen, 5) der bør være passende tests eller undersøgelser, 6) test bør kunne accepteres af populationen, 7) 
den naturlige udviklings historie af helbredspåvirkningen, herunder udvikling fra latent til erklæret sygdom, bør 
forstås adækvat, 8) der bør være enighed om en politik mht., hvem der behandles som patienter, 9) omkostninger 
ved opsporing (herunder diagnostisering og behandling, bør økonomisk afbalanceres i forhold til mulige udgifter 
til medicinsk behandling som helhed, 10) opsporing bør være en kontinuerlig proces (Wilson & Jungner 1968). 
Det fremgår ikke af arbejdsgruppens arbejde, hvilken eller hvilke af de 10 principper der henvises til 
(Sundhedsstyrelsen 2001). 
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den offentlige indsats. Formålet med projektet var at udvikle en generel samarbejdsmodel for 

denne indsats (Socialministeriet 2001a). Konkret en model for: ”… et tværsektorielt og 

tværfagligt samarbejde mellem amt, kommuner og praktiserende læger/speciallæger i 

forbindelse med udredning af demens, opfølgning på udredningsresultater samt pleje og 

behandling af demente” (Socialministeriet 2001b, s. 10). Samarbejdsmodellens formål blev 

beskrevet således:  

”Samarbejdsmodellen skal sikre en klar og entydig ansvarsfordeling mellem 
samarbejdsparterne, således at der er placeret ansvar for alle forhold i den samlede indsats for de 
demente og deres pårørende. Samarbejdsmodellen skal sikre organisering og koordinering 
mellem parterne, en klar rollefordeling og tydelige grænseflader, der muliggør opfølgning 
mellem de involverede parter. Endvidere skal samarbejdsmodellen sikre, at demente og 
pårørende får kendskab til, hvilken type hjælp de kan få, samt forbedring af den hjælp, råd og 
vejledning, der stilles til rådighed” (ibid., s. 10). 

 
Modellen ses også som en måde, hvorpå amter og kommuner kan effektivisere og optimere 

brugen af ressourcer (Socialministeriet 2001a). Målet med modellen er at sikre, at patient- og 

plejeforløb23 bliver sammenhængene, så personer ramt af demens og pårørende konstant er 

informeret om, hvor de kan henvende sig for at få hjælp og behandling og hvem der har 

ansvaret. Modellen skal skabe rammer, så patient og pårørende er i centrum (ibid.). Det skal 

ses i forhold til, at det ellers var personen selv og hans eller hendes nærmeste, der efter den 

diagnostiske udredning skulle tage kontakt til deres kommunes socialforvaltning for at få 

indsigt i de aktuelle kommunale tilbud. Som det fremgår af Referenceprogrammet: 

”Principielt set fungerer det danske pleje- og omsorgssystem uafhængigt af lægefaglig 

vurdering og behandling” (Waldemar 1998, s. 37). Juridisk er der krav om, at patienten skal 

give sit samtykke, hvis en sundhedsperson ønsker at videregive oplysninger om hans eller 

hendes helbred til en anden sundhedsperson. Tidligere jf. Lov om patienters retsstilling, Lov 

nr. 482 af 1. juli 1998 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 1998), siden jf. Sundhedsloven, 

Lov nr. 546 af 24. juni 2005 (Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2005b), aktuelt 

(Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2008). For de personer, der indgår i dette projekt, 

skulle initiativet til at kontakte kommunen enten komme fra dem selv eller deres nærmeste. 

 

                                                 
23 Jf. Sundhedsstyrelsen kan et patientforløb beskrives som: ”… summen af alle de aktiviteter, kontakter og 
hændelser, som patienten oplever i mødet med sundhedsvæsenet i forbindelse med håndteringen af et givet 
sundhedsproblem. Fokuseringen på patientforløb er vigtig at fastholde for at sikre helhed og kontinuitet indenfor 
og imellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet” (Sundhedsstyrelsen 2002, s. 10).  
Patienter ramt af AS, vil til stadighed have behov, i varierende omfang, for kontakt til sundhedsvæsenet, 
eftersom som sygdommen er kronisk og progredierende. 
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Den politiske intention var, at den udviklede, generelle samarbejdsmodel blev brugt som en 

skabelon for konkrete samarbejdsmodeller i landets amter. Hvor lokale modeller skulle have 

hovedsigte dels på at sikre sammenhæng i den overordnede styring og tilrettelæggelse af 

parternes indsats, dels på at gøre rollefordelinger og samarbejdsrelationer mellem parterne 

klare og entydige (Socialministeriet 2001b). At modellen er en skabelon implicerer også, at 

det enkelte amt og kommunerne selv fastlægger mål og serviceniveau (Socialministeriet 

2001a). 

 

Politisk blev erfaringerne med at implementere samarbejdsmodellen i Frederiksborg Amt 

vurderet som positive. Socialministeriet gav i 2002-2003 amterne mulighed for at ansøge om 

økonomisk støtte til indførelse af modellen. Styrelsen for Social Service har med sin 

udgivelse: ”Samarbejdsmodellen efter kommunalreformen” (Styrelsen for Social Service 

2006), bidraget til, at den oparbejdede viden samt erfaringerne fra arbejdet med 

samarbejdsmodeller kunne overføres til kommuner og regioner i forbindelse med 

Strukturreformen. 

 

I 2008 undersøgte en ekspertgruppe i forbindelse med udarbejdelsen af en medicinsk 

teknologivurderingsrapport dette tiltag med at udbrede samarbejdsmodellen. Undersøgelsen 

viste, at 13 af de tidligere amter havde indført samarbejdsmodellen, i Nordjyllands Amt dog 

kun i tre kommuner. Der var fortaget syv evalueringer. Gruppen konkluderede, at det var 

vanskeligt på baggrund af disse at sammenfatte og generalisere resultaterne, idet de var 

foretaget af den lokale implementering af én specifik samarbejdsmodel. Dertil varierede de 

metodiske tilgange til evalueringerne og der var variationer i, hvad der blev evalueret 

(Sundhedsstyrelsen 2008). Jeg vender tilbage til MTV-rapporten (afs.10.1.2). 

 

Tilbage til Redegørelsen fra Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen forholder sig også til, hvad 

de betegner som non-farmakologisk behandling, den: ”… omhandler forskellige former for 

psykologisk forståelse og handling, hvor man anvender behandlingsbegrebet så bredt, at det 

både kan omfatte direkte og indirekte påvirkning af patienterne” (Sundhedsstyrelsen 2001, s. 

78). Det konkluderes, at der er viden om forskellige måder at støtte på, men de er ikke 

videnskabeligt evaluerede (ibid.). Gruppen skriver om den non-farmakologiske behandling, at 

der skal være tilbud om kvalificeret og tilstrækkelig psykosocial behandling, pleje og omsorg 

og anbefaler, at:  
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”Vurdering af behovet for omsorg og for støtte til løsning af opgaver i dagligdagen bør 
foretages individuelt. Det anbefales, at disse tilbud tager udgangspunkt i en systematisk 
vurdering af det sociale funktionsniveau. Det må i den forbindelse anbefales, at der foretages 
løbende justeringer af vurderingerne af det sociale funktionsniveau med fastlagte intervaller i et 
demensforløb. Formålet hermed er, at den demente får tilbudt støtte til justering af dagligdagen, 
så denne indeholder meningsfulde krav til aktivitet, som den demente kan klare, og at 
aktiviteterne indeholder de relevante og tilstrækkelige tilbud om støtte, omsorg og pleje, der på 
det givne tidspunkt er behov for” (ibid., s. 136-137).  

 

Det fremgår ikke: hvilke kvalifikationer det kræver at foretage en sådan vurdering, eller ud fra 

hvilket/hvilke fagligt/faglige perspektiv(er) denne vurdering kan foretages mest kvalificeret. 

Hvordan personens eget perspektiv indgår. Hvilke ressourcer der sundhedspolitisk er vilje til 

at bruge i forhold til dels at foretage disse løbende vurderinger dels handle på dem.  Set fra 

personen ramt af AS – hans eller hendes perspektiv – må det formodes, at sådanne løbende 

vurderinger og den efterfølgende konkrete brug af dem kan have altafgørende betydninger for 

livet med sygdommen.  

 

I materialet om samarbejdsmodellen er beskrevet måder for at afklare personens funktionstab 

(Socialministeriet 2001b), hvilket kunne karakteriseres som et behovs perspektiv. I lighed 

med den medicinske udredning, er fokus reduceret og rettes mod personens svækkede 

funktionsevner.  

 

1.4.1.1 Serviceloven – en juridisk ramme for mulig for støtte 
Kommunernes grundlag for at etablere tilbud til personer ramt af AS er bl.a. Serviceloven. I 

den periode, hvor de personer, der er inkluderet i dette projekt, fik stillet diagnosen AS, til jeg 

afsluttede samarbejdet med dem, dvs. fra juni 2003 – november 2005, blev Serviceloven 

ændret flere gange, men følgende var ens i lovteksterne: 

 

Formålet med den offentlige indsats beskrives således i kapitel 12: 

”§67. Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer, skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er 
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, 
aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige 
behov i egen bolig …” (Socialministeriet. 2002a, Socialministeriet. 2004, Socialministeriet. 

2003, Socialministeriet. 2005b, Socialministeriet. 2005a, Velfærdsministeriet. 2005). 
 
Der beskrives også en kommunal forpligtelse til rådgivning i kapitel 13: 
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”§ 68. Kommunen sørger for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbudet om rådgivning skal også 

omfatte opsøgende arbejde” (Socialministeriet. 2002a, Socialministeriet. 2004, 

Socialministeriet. 2003, Socialministeriet. 2005b, Socialministeriet. 2005a, Velfærdsministeriet. 

2005). 
 

Loven giver følgelig rammer for og grund til forventninger om dialog om problemstillinger 

og behov (Socialministeriet. 2002b), som personen vurderer, er relateret til livet med AS. Den 

giver mulighed for, at den enkelte kan få tilbud om dels støtte til udvikling og vedligeholdelse 

af færdigheder dels rådgivning. Det mhp. at mindske uoverensstemmelser mellem personens 

forudsætninger og måderne det omgivende samfund er indrettet på.  

 

Forudsætningen for, at neurologen og/eller praktiserende læge24 kan videregive oplysninger 

til kommunen om, at en person har fået stillet diagnosen AS, er som nævnt, at patienten giver 

sit samtykke hertil og at der etableres en form for formelt samarbejde. Får kommunen ikke 

disse oplysninger, er det ikke muligt at yde opsøgende rådgivningsarbejde. 

 

Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen påpeger, at de kommunale tilbud til personer ramt 

af demens afhænger af lokale forhold i de enkelte kommuner (Sundhedsstyrelsen 2001). Dvs. 

at det er en kommunal opgave at yde tilbud, hvor kommunerne selv fastlægger 

serviceniveauet. Hvordan erfares det fra personen ramt af AS – fra hans eller hendes 

perspektiv – at den service, der tilbydes er geografisk betinget - afhængig af bl.a.: 

bopælskommunens muligheder og prioriteringer, hvor mange yngre der er ramt af 

demenssygdom, af sundhedsprofessionelles faglige viden og vilje. Hvordan kan det forstås, at 

den komplekse opfølgning, i modsætning til den diagnostiske udredning, ikke er konkretiseret 

og præciseret? Formentlig er der flere grunde. Det er en eksplicit, sundhedspolitisk 

prioritering primært at få etableret en organisering af den diagnostiske udredning. Der 

mangler viden om yngre personer ramt af demenssyndrom baseret på deres eget perspektiv og 

som følge erfaringer og viden om måder for, hvordan de kan hjælpes i forhold til at leve et liv 

med AS. De der er ramt af sygdommen – og/eller deres familie – har i begrænset grad 

markeret sig i den offentlige debat med krav om tilbud om formel opfølgning. Arbejdsgruppe 

anfører, at centrale sundhedsmyndigheder vil følge og vurdere udviklingen på demensområdet 

(Sundhedsstyrelsen 2001). Der er dog ikke foretaget en systematisk evaluering af den 

kommunale indsats.  

                                                 
24 I den opdaterede vejledning fra DSAM anføres, at praktiserende læger kan overveje muligheden for at tage 
kontakt til kommunen (Rubak, et al. 2006). 
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1.4.2 Kroniske lidelsers indvirkning på sundhedsvæsenet 
Sundhedspolitiske er fokus rettet mod organiseringen af sundhedsvæsenets tilbud – i forhold 

til personer ramt af et demenssyndrom, hvoraf mange vil få diagnostiseret en kronisk sygdom. 

Dette fokus synes at være én konkretisering af Sundhedsstyrelsens arbejde med at formulere 

en strategi og få etableret en overordnet model for, hvordan sundhedsvæsenets indsat i forhold 

til personer med en kronisk sygdom kan styrkes. Arbejdet afspejler et begyndende brud med 

den hidtidige praksis, at pleje- og omsorgssystemet i princippet fungerer uafhængigt af den 

lægefaglige vurdering og behandling. Intentionen er, at praktiserende læger og 

primærsektoren i det hele taget skal være centrale, aktive parter og patienten med en kronisk 

sygdom en aktiv medspiller. Arbejdet med at styrke indsatsen begrundes med, at det ændrede 

sygdomsmønster i befolkningen, at flere lider af en kronisk sygdom, ikke har haft 

indvirkninger på, hvordan sundhedsvæsenet er indrettet og organiseret (Sundhedsstyrelsen 

2005c, Sundhedsstyrelsen 2005b). Denne udvikling kan ifølge psykolog Ole Dreier ses som 

udtryk for, at sundhedsvæsenet indretter sig på mere: ”… ”overkommelige” mål om opnåelige 

lindringer og bedringer i folks helbredstilstand, velbefindende og livskvalitet. Folks eget 

ansvar for at nå og bevare disse tilstande tillægges større betydninger” (Dreier 1995, s. 182). 

Dette sker ud fra en erkendelse af, at det sygdomsbehandlende rationales overordnede, 

kurative målsætning ikke kan indfries (ibid.). Trods intentioner om at patienten skal en være 

en aktiv medspiller, har der overvejende været fokus på udredningen en afgrænset del af 

patientforløbet. Der har været mindre fokus på den enkeltes liv med sygdommen, relationer, 

og livssammenhænge, herunder betydningerne af den enkeltes levekår og livsform (ibid.).  

 
1.4.3 Sammenfatning  
Sammenfattende synes det helt overvejende fokus - sundhedsfagligt og sunhedspolitisk - at 

være rettet mod etablering og organisering af den diagnostiske udredning og medicinske 

behandling på måder, så der bliver sammenhænge i denne del af patientforløbet. Der peges på 

betydninger af, at den enkelte person, som eksempelvis er ramt af AS, tilbydes hjælp til at 

leve sit liv med AS, men uden nationale konkrete faglige vejledninger for grundlaget for en 

sådan hjælp. Serviceniveauet fastlægges af den enkelte kommune.  

 

Det må vise sig, hvorvidt der som følge af Strukturreformen kommer flere tilbud, som de 

enkelte ramt af demenssyndrom anser for relevante, eftersom kommunerne er blevet større og 

hvorvidt forskelle i tilbud på landsplan udlignes. Det fremgår af: ”Aftalen om 

strukturreformen” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004), at kommunerne, i og med de 
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bliver større, vil være i stand til at løse flere opgaver. Det er blevet lovpligtigt at Regioner og 

kommuner skal samarbejde om at udarbejde obligatoriske, regionale sundhedsaftaler om bl.a. 

forebyggelse (Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2005a) (uddybes afs. 10.1.1). Dvs. det 

formelle grundlag for udvikling af samarbejdet er der.  

 

Den enkelte person, som er ramt af AS, skal tage initiativet til at etablere kontakt til 

kommunen. Der er ingen formelle, overordnede samarbejdsrelationer mellem den lægefaglige 

specialist der foretager udredningen og kommunerne. Sådanne samarbejdsrelationer beror på 

lokale aftaler og den enkelte person ramt af AS hans eller hendes accept.  

 

Det kan ses som udtryk for, at den diagnostiske udredning er baseret på den herskende 

biomedicinske sygdomsforståelse af AS. Den diagnostiske udredning og opfølgning for de, 

der får stillet diagnosen AS, forstås som to adskilte forløb, hvor samarbejdet mellem 

sekundær- og primærsektorer primært baseres på netop diagnosen AS – ikke på personens liv 

med sygdommen. 

 

Det sundhedspolitiske fokus bidrager yderligere til den spaltning mellem sygdom og 

personens liv med sygdom der, som beskrevet ovenfor, karakteriserer den diagnostiske 

udredning. For det første prioriteres at styrke indsatsen i forhold til udredning herunder 

organiseringen af denne, med udgangspunkt i den biomedicinske forståelse af sygdommen. 

For det andet er der mindre fokus på den enkeltes liv med sygdommen, hans ellers hendes 

livssammenhænge. Der er en intention om, at der i plejen skal tages højde for sygdommens 

variationer og progression, idet det anbefales, at der systematisk foretages vurderinger af den 

enkeltes sociale funktionsniveau. Dette konkretiseres dog ikke nærmere. Det står bl.a. hen, 

hvilke betydninger personens eget perspektiv, dvs. hans eller hendes oplevelser og erfaringer 

af livet med sygdommen, tillægges i forhold til en sådan vurdering.  

 

1.5 Sammenfatning: Sundhedsvæsenets tilbud  
I sundhedsvæsenets tilbud om diagnostiske udredning og pleje er der en overvejende tendens 

til spaltning mellem sygdom og personens liv med sygdommen. En sådan forståelse nærmer 

sig det Juul Jensen betegner som en ”disease” tænkning, idet personens erfaringsperspektiv - 

om ikke fortrænges - så reduceres til det, der er relevant vurderet ud fra kriterier for 

demenssyndrom og AS. Sygdommen er overvejende reduceret til afgrænsede svækkelser i 

hjernen, som (overvejende) forstås uafhængig af den enkeltes komplekse livssammenhæng. 
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En forståelse gjort mulig af en stadig mere teknologisk orienteret biomedicinsk praksis. Det 

giver anledning til grundig eftertanke, når Juul Jensen rejser det – måske(?) paradoksale 

spørgsmål: ”Betales de videnskabelige fremskridt med en de-humanisering, en tingsliggørelse 

ikke blot af sygdommen, men også af patienten?” (Juul Jensen 2006, s. 20). Jeg vil prøve at 

nærmer mig ét muligt svar på dette spørgsmål ved at tage udgangspunkt i, at diagnostisk 

udrednings-praksis har en anden side, som her søges belyst fra 1. persons perspektivet, 

personen, der via denne praksis, får stillet diagnosen AS. Min undersøgelse ligger i 

forlængelse af en allerede eksisterende kritisk diskussion af begrænsninger ved en 

biomedicinsk forståelse af AS. I næste afsnit undersøges, hvilke af de her beskrevne 

begrænsninger, der er belyst og forsøgt overkommet i den eksisterende forskning og hvad der 

evt. endnu står tilbage. 

 

1.6 Humanistisk sundhedsforskning - om den medicinske sygdomsforståelse   
Inden for humanistisk sundhedsforskning er begrænsninger ved den biomedicinske forståelse 

af demenssyndrom/AS beskrevet og der er vist måder for, hvordan nogle af disse kan 

overkommes. Relevant i denne sammenhæng er forskning, hvor der rejses spørgsmål ved 

utilstrækkeligheden af den biomedicinske forståelse, hvor fokus er personen ramt af AS evt. 

demenssyndrom og hvor der på forskellige måder, eksplicit argumenteres for, dels at denne 

viden om personen bør bidrage til at udvide den biomedicinske forståelse, dels måder herfor.  

 

En speciel litterær genre skal nævnes, selvbiografier fra yngre ramt af AS, hvor der er nyere 

eksempler fra Danmark (Ewaldsen & Lautrop 2002, Kabel 2001), Sverige (Andersson & 

Ingberg 2007) og USA (Taylor 2006, Henderson, et al. 1998). Via disse formidles væsentlige 

indblik i subjektive erfaringer. I denne sammenhæng er de utilstrækkelige, netop fordi de 

bliver ved erfaringerne. 

 

To forskere er relevante at inddrage, henholdsvis den engelske psykolog Tom Kitwood (1937-

1998) og den amerikanske psykolog og neuropsykolog Steven R. Sabat. Dette projekt tager 

udgangspunkt i en vurdering af deres argumenter for - og forskning i forhold til at udvide den 

biomedicinske forståelse af AS/demenssyndrom. Jeg vil i dette projekt forsøge at bringe deres 

kritiske diskussion videre. 

 

Næsten samtidig har Kitwood og Sabat i en række artikler henholdsvis fra 1987 - 1997 og fra 

1991 samt i bogform (Kitwood 1997, Sabat 2001), bidraget til markant at forandre forståelsen 
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af personer ramt af demensssyndrom/AS. Kitwood karakteriseres således som en af de første 

britiske psykologer, der kritisk undersøgte den organiske model for demens (Cheston & 

Bender 1999), og Sabat for at have ydet tilsvarende bidrag i USA (Williams 2002). I Danmark 

er Kitwood25 den, der oftest ses refereret og hans bog er oversat til dansk (Kitwood 1999).  

 

Kitwood undersøgte overvejende personer ramt af demenssyndrom i moderat til svær grad, 

der boede på institutioner. Han baserede sit empiriske materiale på 3. persons perspektiver 

(nær familie, formelle omsorgsgivere, egne observationer). Sabat baserede sit empiriske 

materiale på samtaler med 5 personer, der var udredt og havde fået stillet diagnosen AS i 

moderat til svær grad. De boede i eget hjem. 

 

Jeg vil beskrive følgende to interessante og væsentlige aspekter af den kritik Kitwood og 

Sabat rejser af den biomedicinske forståelse af demenssyndrom/AS, det er deres:  

• Kritik af den videnskabsteoretiske tilgang der helt overvejende har været anvendt til at 

skabe viden om personer ramt af demenssyndrom/AS, der relateres til henholdsvis 

standard-paradigmet og Classical Science.  

• Argumentation for konsekvenser af kritikken: For Kitwood et paradigmeskift til et 

person-centreret paradigme og for Sabat en form for paradigmeskift idet Romantic 

Science skal komplementere Clasical Science. 

Beskrivelsen er baseret på deres respektive bøger (Kitwood 1997) og (Sabat 2001), der til dels 

er opsummeringer af deres arbejder. I forhold til Kitwood, inddrages enkelte artikler, hvor 

uddybninger af bogen har været nødvendig. 

 
1.6.1 Kitwood og Sabat: Kritik af dels Standard-paradigmet dels Classical Science 
Kitwood og Sabat artikulerer kritik af den biomedicinske forståelse, som ligger til grund for 

den diagnostiske udredning af personer for demenssyndrom/AS. De anvender forskellige 

begreber for denne tilgang til forståelse. Kitwood: ”Technical” (Kitwood 1993b, Kitwood 

1988), ”the dominant discourse” (Kitwood 1993b), og senere ”standard paradigm” (Kitwood 

                                                 
25 I relation til udvikling af det person-centrerede paradigme (uddybes nedenfor) var Kitwood med til at udvikle 
og beskrive ”person-centred-care”. Et arbejde der førte til dannelsen af Bradford Dementis Group, hvis formål er 
udvikling af personcentreret omsorg. Kitwood var her med til at udvikle en observationsmetode til evaluering og 
kvalitetsudvikling af omsorgen i formelle institutioner, kaldet ”Dementia Care mapping” (DMC). Evalueringen 
baseres på via empati og observation at forsøge at tage personen ramt af demens - hans eller hendes standpunkt 
(Kitwood 1997).  
I Danmark har Danmarks Institut for Ældrepædagogik (Daniæ), en privat forskningsinstitution, der beskæftiger 
sig med forskning og udvikling indenfor ældreområdet, i samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet en 
uddannelse i DMC se evt. (Daniæ u.å.). 
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1997). Sabat: ”Clasical Science” (Sabat 2001). Begge erkender relevansen af denne forståelse 

(Kitwood 1997, Sabat 2001, Kitwood 1993b), men de pointerer, at den i sig selv er 

utilstrækkelig. 

 

På forskellige måder beskriver de samme begrænsninger, disse relaterer dels til, at den på det 

tidspunkt aktuelle medicinske viden ikke muliggjorde en streng neuropatologisk – 

biomedicinsk - forståelse af demenssyndrom/AS, dels til at en sådan var en reduceret 

forståelse af personer ramt af demenssyndrom/AS. Det, de vægter i forhold til sidstnævnte 

begrænsninger, er forskelligt og deres tilgang til at overkomme begrænsningerne er 

forskellige, det vender jeg tilbage. Først om de begrænsninger de fremhæver ved en streng 

biomedicinsk forståelse – på denne tilgangs egne betingelser, dvs. inden for denne tilgangs 

metodiske rammer. 

 

Kitwood skriver, at inden for standard-paradigmet forstås demens som en: ”…”organic 

mental disorder”” (Kitwood 1997, s. 1). Som følge deraf forstås personens mentale og 

emotionelle symptomer som direkte resultater af forandringer i hjernen (ibid.) og skematiske 

inddelinger af progressionen af demens giver indtryk af neurologisk determinisme (ibid.). 

Anvendelse af denne snævre organiske forståelse betegner Kitwood ”neuropatologisk 

ideologi” - et sæt meninger som systematisk har forvrænget sandheden (ibid.).  

 

Sabat rejser tilsvarende kritik af den videnskabsteoretiske tilgang, som han betegner: 

”Clasical Science”. De hertil relaterede metoder hindrer forståelsen af visse aspekter af 

personens kognitive evner (Sabat 2001).  

 

Inspirationen til sine begreber – her ”Clasical Science” – har Sabat hentet i diskussioner, som 

den russiske psykolog Aleksándr Romanovich Luria (1902-1977) førte i sine arbejder om to 

fundamentale tilgange til videnskabelige undersøgelser: Clasical Science og Romantic 

Science (Sabat 2001). Sabat retter sin kritik mod forskere. Kritikken er på linie med Kitwoods 

rettet mod, at de ramtes handlinger af forskere er blevet forstået som – reduceret til - udtryk 

for neuropatologiske forandringer i hjernen (ibid.) og hvor de som følge heraf har anvendt 

tilgangen Classical Science. En tilgang der implicerer, at forskerne antager at: ”… the 

behavioral and psychological dysfunctions we observe in AD sufferers are due principally to 

the presence of the disease, and are understood objectively via the use of standard tests” 
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(ibid., s. 10). Sabat karakteriserer forskernes arbejde inden for denne tradition via følgende 

citat af Luria: ”Classical scholars are those who look upon events in terms of their 

constituents parts. Step by step they single out important units and elements until they can 

formulate abstract, general laws” 26 (Luria,1987,p.x i Sabat 2001, s. 3). I forskningen har 

viden om den enkelte betydning, al den stund den bidrager til viden om statiske gennemsnit, 

men ved at opdele personen i elementer og undersøge disse via kvantitative metoder – oftest 

tests - : ”… we learn about the deficits of the ”average Alzheimer’s disese (AD) sufferer,” … 

There is no such thing as ”the average person.” There are only statistical averages” (Sabat 

2001, s. ix). Der skabes viden om statistiske gennemsnit, ikke om den enkelte person.  

 

Deres kritik kan forstås som udtryk for, at de vurderer, at AS ikke opfylder kravene til at være 

det, Kitwood kalder en ”klassisk sygdom”: At distinkte patologiske træk skal være tilstede 

hos alle, der har symptomer og hos ingen af dem, som ikke har symptomer (Kitwood 1997). 

De begrunder deres kritik ved at referere til andres - på det tidspunkt - aktuelle undersøgelser. 

Kort sammenfattet var kritikken:  

• Ved obduktion var det ikke altid muligt entydigt at skelne mellem de, der var 

diagnostiseret som værende ramt af demens/AS og de der var normale. Der var ikke 

altid entydige sammenhænge mellem, hvordan demens/AS viste sig klinisk og 

omfanget af neuropatologiske fund ved obduktion af personens hjerne (Kitwood 1997, 

Sabat 2001). 

Kitwood fremhævede dertil, at det via standard-paradigmet var vanskeligt at forklare: 

• hvordan der kunne skelnes mellem ”pseudodemens” og demens (Kitwood 1997). 

• hvorfor demens hos nogle udviklede sig over få måneder (ibid.).  

• fænomenet ”remens” – at personen genvinder evner, som ellers tilsyneladende var tabt 

(ibid.). 

Kitwood og Sabat fremhæver også, at der manglede grundlæggende viden: at der ikke var 

klare patologiske kriterier for demens (ibid.) og at det, specifikt i forhold til AS, var uafklaret, 

hvad der skete i hjernen, hvad årsagen var og hvorvidt myriaderne af symptomer alene havde 

sammenhæng med hjernepatologi (Sabat 2001). 

 

De slutninger Kitwood og Sabat drog var nær samstemmende. Kitwood kritiserer, at den 

tilgrundliggende kausalitetsteori oftest blev forstået som værende en enkel og lineær idé og 

                                                 
26 Jeg har ikke kunnet finde citatet i den angivne reference, men i (Luria, Cole & Cole 1979, s. 174). 
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symptomer som værende direkte resultater af forandringer i hjernen (Kitwood 1997). Kitwood 

illustrerede på følgende måde hypotesen til grund for den biomedicinske forståelse: 

 

”factor or factors X → neuropathic change → dementia” (Kitwood 1997, s. 35). 

 

Sabat drog den slutning, at der var alvorlige vanskeligheder med en streng neurofysiologisk 

forståelse af AS og dens symptomer (Sabat 2001). 

 

Den anden type begrænsninger, Kitwood og Sabat pegede på, var følger af de epistemologiske 

begrænsninger ved henholdsvis standard-paradigmet og Classical Science. Metoderne 

implicerer en reduceret forståelse af personer ramt af demenssyndrom/AS. Da Kitwoods og 

Sabats respektive vægtning her var forskellige, ligesom deres måder at overkomme 

begrænsningerne på, beskrives de hver for sig i det følgende. 

 

1.6.2 Kitwood: Person-centreret paradigme 
I 1993 beskrev Kitwood, at det var tid til, at det han betegnede som en ”dominant discourse” 

skulle erstattes af en ”personal discourse”:  

”… one which puts personhood at the centre and which spells out what this means for 
interpersonal psychology of caring. This discourse would not be subordinate to that produced by 
medical science; rather, medical science would occupy a certain space within a framework that 
puts the person first” (Kitwood 1993b, s. 158). 

 

Senere bruger Kitwood begrebet ”person-centred paradigm” (Kitwood 1997). Kitwood 

fremhævede, at nervesystemet er mere komplekst end den forståelse, standard-paradigmet var 

baseret på, idet der ikke var taget højde for, at hjernefunktion kunne oversættes til 

hjernestruktur, - at nervearkitekturen kan udvikles27 (ibid.). Kitwood karakteriserede denne og 

de ovenfor nævnte begrænsninger som anomalier. De udgjorde hans argumenter for at 

etablere et nyt paradigme, et person-centreret paradigme, som han mente allerede på intuitivt 

plan, var udgangspunkt for manges professionelles formelle omsorg i praksis (ibid.).  

 

Kitwood tog udgangspunkt i antagelsen, at enhver psykologisk begivenhed også er en 

begivenhed eller tilstand i hjernen, der skaber hjerneaktivitet (ibid.). To centrale pointer for 

Kitwood var således, at virkeligheden kan beskrives på to måder – psykologisk og 

                                                 
27 Kitwood har beskrevet denne sammenhæng sådan: ”… in the brain enduring function gradually becomes 
structure. Function might be regarded as “fast process of short duration”, and structure “slow process of long 
duration”” (Jahoda 1977 citeret i Kitwood 1989, s. 8). 
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neurologisk - og at hjernestrukturen påvirkes af neuropatologiske forandringer samt at: “Any 

psychological event or state is also a brain event or state, ”carried” by a brain whose structure 

has been determined by both developmental and pathological factors28” (ibid., s. 18. 

Betydningerne heraf er, at: 

”… we move towards a ”neurology of personhood”. All events in human interaction – great and 
small – have their counterpart at a neurological level. The sense of freedom which Buber29 
associates with I-Thou relating may correspond to a biochemical environment that is 
particularly conductive to nerve growth. A malignant social psychology30 may actually be 
damaging to nerve tissue. Dementia may be induced in part, by the stresses of life” (ibid., s. 19). 

 

Kitwood påpegede også, at de kliniske manifestationer for demens på et givent tidspunkt 

kunne forstås som repræsenterende en kompleks interaktion mellem 5 faktorer og illustrerede 

dette med ligningen: ”SD = P + B + H + NI + SP” (Kitwood 1993a, s. 541). SD: Demens. P: 

Medfødt personlighed, social læring. B: Biografi, specielt omskiftelser tidligere i livet, H: 

Fysiske sundhed. NI: Neurologisk svækkelse. SP: Socialpsykologi. Hvor Kitwood anså 

følgende tre faktorer som ”givne”: Personligheden er stort set formet, der kan tilkomme 

forandringer som følge af dekonstruktion herunder måske ødelæggelse af psykologisk forsvar. 

Den største del af biografien er skrevet. Neurologiske svækkelser er allerede tilstede, og 

biomedicinsk intervention kan så godt som ikke stoppe eller forandre disse. Kun de resterende 

2 faktorer er variable, som kan påvirkes. Det fysiske helbred kan ofte forbedres. Og så er der 

socialpsykologien.  Da socialpsykologiens betydning for personen stort set ikke var undersøgt 

på det tidspunkt (Kitwood 1993a) og sådanne påvirkninger lå indenfor menneskelig kontrol, 

ville Kitwood tilvejebringe viden herom mhp. at styrke personidentiteten og forhale følgerne 

af neurologiske svækkelser (Kitwood 1997). Baseret på 3. persons perspektiver, dvs. den 

nærmeste familie til personen ramt af demens/AS, udviklede Kitwood en teori om demensens 

dialektik (Kitwood 1990). Det er en teori om demensprocessen (Kitwood 1997). Med denne 

                                                 
28 Kitwood beskriver sin teori ud fra en formel. Udviklingen af denne formel er tidligere beskrevet – se evt. 
(Kitwood 1989). Han gør opmærksom på, at teorien ikke indbefatter alt om demensprocessen, hvilket måske 
heller ikke er muligt i en teori (Kitwood & Bredin 1992).  
29 Kitwood redegør for, at personens relationer er essentielle, for at forstå demens. Her henviser Kitwood til den 
østrigsfødte jødiske filosof Martin Buber (1878-1965). Buber beskriver det personlige forhold som værende 
grundlæggende og et Jeg-Du forhold. At være en person vil sige at blive tiltalt som Du (Kitwood 1997). At være 
en person er således betinget af sociale relationer og intersubjektivitet. 
30 Kitwood bruger begrebet: “malignant social psychology” om påvirkninger som kommer fra det, han betegner: 
”A malignant social-psychological environment” (Kitwood 1997, s. 51). Ondartet signalerer noget symptomatisk 
for omsorgsmiljøet og skadeligt for den personlige identitet og måske underminerende for det fysiske 
velbefindende. Men med ondartet – om den er aktiv eller udtryk for forsømmelse - antydes ikke onde hensigter, 
oftest udføres omsorgen med venlighed og gode hensigter. Ondartetheden relaterer Kitwood til et 
samfundsniveau, til den kulturelle arv (ibid.). Det kan bl.a. være udtryk for en form for manglende indsigt.  
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teori tydeliggør Kitwood, at demensprocessen varierer fra person til person og at den bl.a. kan 

påvirkes af personens socialpsykologiske miljø. 

 

Kitwood mente, at det person-centrerede paradigme dels er trofast over for neuroforskning og 

personen, dels viser, at kausaliteten er mangesidig og interaktionel (ibid.). 

 

1.6.3 Sabat: Classical Science komplementeret med Romantic Science 
Sabat var inspireret af Kitwoods forståelse af socialpsykologiens betydninger, han 

kommenterede Kitwoods antagelse om, at psykologiske påvirkninger kan være en del af 

ætiologien for demens/AS:  

”If there are, indeed, compelling reasons to understand and include personal, psychological 
factors in the etiology of dementia, it would seem logical that psychological factors might also 
be involved in continuing, or even exacerbating, the downward spiral that characterizes various 
abilities of those afflicted” (Sabat 2001, s. 13). 

 

Sabat synes at forstå Kitwoods forsøg på at sandsynliggøre, at psykologiske faktorer kan 

indgå i ætiologien for demenssyndrom som én mulighed. Han fastholder dog forståelsen, der 

ligger i Classical Science, som sit udgangspunkt, men bruger Kitwoods forståelse i sin 

argumentation for, at det som følge heraf er logisk, at psykologiske faktorer kan bidrage til 

den fortsatte og endog eskalerende svækkelse af personens evner. Sabat ville identificere 

problemer, hvis oprindelse ikke var sygdommen, men havde sammenhænge med 

dysfunktionelle sociale interaktioner, som blev næret af ikke-korrekte formodninger om 

personen. Han ville undersøge, hvordan socialpsykologiske problemer, som personen 

konfronterede, kunne påvirke hans eller hendes oplevelser, handlen og evner (ibid.). På linie 

med Kitwood var han således interesseret i specielt at undersøge betydninger af det, Kitwood 

betegnede ”malignant social-psychology”, til forskel fra Kitwood forholdt Sabat sig ikke til, 

hvorvidt sådanne socialpsykologiske påvirkninger kunne skade personens nervevæv. 

 

1.6.3.1Yderligere begrænsninger ved Classical Science 
Sabats fokus var det epistemologiske grundlag for at skabe viden om personer ramt af 

demenssyndrom/AS. De betydninger det kan have for bl.a. sundhedsprofessionelle og 

personen selv, når der alene skabes viden via Classical Science – både i forhold til den viden 

der skabes og den det ikke er muligt at skabe. 

 

Sabat pegede på, at metoderne i tilgangen Classical Science – her kunne præciseres, at det 

både er i forskning og i den diagnostiske udredning – påvirker, hvordan vi forstår personer, 
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der lider af AS mht. hvad vi kan lære og hvad vi ikke kan lære om dem (ibid.). Og i forhold til 

den diagnostiske udredning var Sabats pointe, at metoderne her medvirker til at skabe et 

stereotypt billede baseret på defekter og svækkelser, hvilket påvirker vores forståelse og 

behandling, der igen vil påvirke personernes adfærd (ibid). Tests, som anvendes i 

udredningen, er begrænset til alene at omfatte udvalgte kognitive og sociale evner (ibid). Som 

følge pegede han på den viden, det ikke er muligt at skabe, ved at citere Luria31: “One 

outcome of this approach is the reduction of living reality with all its richness of detail to 

abstract schemas. The properties of the living whole are lost, ...” (Luria,1987a,p.x i Sabat 

2001, s. 3). Sabat betegnede Classical Science som reduktionistisk på en måde, som er i 

modstrid med humane kulturer, da der i vores forståelse af personer, ramt af AS, ses bort fra 

kapaciteter hos personen, der traditionelt værdsættes, eksempelvis til at: opleve forlegenhed 

og føle bekymring for andres velbefindende (ibid.).  

 

Sabat tager således udgangspunkt i de epistemologiske antagelser til grund for henholdsvis 

Classical Science og Romantic Science. Metoder der relaterer til Classical Science - hindrer 

forståelsen af visse aspekter af personens kognitive evner, disse kan observeres og gøres 

forståelige ud fra metoder, der relaterer til Romantic Science (ibid.). På baggrund af sin 

forståelse af Classical Science og den som følge biomedicinske tilgang til forståelse af AS 

redegør Sabat for, at Classical Science må komplementeres med Romantic Science, Han 

karakteriserer det som værende en slags paradigmeskift, eftersom personen inddrages som 

subjekt (ibid.).  

 

1.6.3.2 Romantic Science  
Om forståelse af personens handlen skrev Sabat32:  

                                                 
31 Sabat angiver at citere (Luria,1987a,p.x.) (Sabat 2001, s. 3) dvs. ”The Man with a Shattered World”. Her har 
jeg ikke kunnet genfinde citatet. 
32 Ånden i dette syn afspejles i kommentarer fra Lipowski (1969) til et bredt begreb for ”disease” defineret i 

British Medical Dictionary (MacNalty,1963) – ifølge Sabat (Sabat 2001). Zbigniew J. Lipowski (1924-1997), 
læge, skriver følgende i den artikel, Sabat refererer: ”A broader concept of disease is implied in a difinition in a 
recently dictionary (6) [(6) = British Medical Dictionary (min tilføjelse)]: It is the “sum total of the reactions, 
psysical and mental, made by a person to a noxious agent entering his body from without or arising within. ...” In 
this definition disease is viewed as a state having no separate existence from a patient, a person. And a person is 
not only a biological organism, but encompasses the realm of feeling and of symbolic activities in the thought 
and language. Furthermore, he is a member of a social group with which he interacts. A concept of disease is 
incomplete unless it takes cognizance of these facts. How a person experience the patological process, what it 
means to him, and how this meaning influences his behavior and interaction with others are all integral 
components of disease viewed as a total human response” (Lipowski 1969, s. 1198). 
Lipowski relaterer til et bredere sygdomsbegreb, men det er ikke et sådant, der inspirerer Sabat, men ånden i det 
bredere begreb, mhp. at komplementere den biomedicinske viden. Sabat diskuterer ikke grundlaget for denne 
ånd – diskuterer ikke sygdomsbegrebet. 
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”… from a Romantic Science point of view, the behavior of the afflicted cannot be understood 
solely in terms of the effects of neuropathology, but must also include the effects of: (a) the 
behavior of others in the afflecited person’s socialworld, (b) the afflicted person’s reactions, 
both positive and negative, to the behavior of others, and (c) the afflicted person’s reactions to 
the effects of the disease on his or hers abilities” (Sabat 2001, s. 15).   

 

Sabat karakteriserede også her forskernes arbejde ved at citere Luria: ”… It is of utmost 

importance to romantics to preserve the wealth of living reality, and they aspire to a science 

that retains this richness”33  (Luria,1987b,p.6 i Sabat 2001, s. 14). “… preserve the wealth of 

living reality” indebærer altså at tilvejebringe personens subjektive erfaringer og kvaliteten af 

personens evner – herunder de kognitive og sociale velbevarede evner (Sabat 2001) set i 

forhold til at interagere med andre i den sociale struktur, han eller hun indgår i, i sit 

hverdagsliv. 

 

I Romantic Science er der ikke “standard” værktøj, der er: ”... careful, relentless observation 

of and interaction with the afflicted person as he or she attempts to navigate the social world. 

In the process, the psychological reality of the individual is kept in sharp focus” (ibid., s. 

171). Hertil valgte Sabat socialkonstruktivisme som videnskabsteoretisk tilgang, en gren han 

med reference til (Harré & van Langenhove,1999), betegnede diskursiv psykologi (ibid.). 

Forståelsen er her:  

”… bassed upon the idea that selfhood is manifested publicly in many types of discourse34 
which include, but are not limited to, the telling of autobiographical stories, assuming 
responsibility for one’s actions, expressions of doubt as well as interest in social situations, cries 
of unfairness, and the like” (ibid., s. 276).  

 

1.6.3.3 Én interessant og relevant omvej 
I forsøg på at uddybe forståelsen af Sabats valg af begreberne ”Classical Science” og 

”Romantic Science”, beskrives relativt kort betydninger Luria tillagde specielt sin tilgang 

Romantic Science, samt eksempler på, hvordan andre - her de to amerikanske psykologer 

Michael Cole og Jerome S. Bruner - har forholdt sig til tilgangen Romantic Science. 

 

                                                                                                                                                         
 
33 Sabat angiver at citere (Luria,1987b,p.6.) (Sabat 2001, s. 14-15), dvs. ”The Mind of a Mnemonist”, her har jeg 
ikke kunne genfinde citatet. Det findes i (Luria, Cole & Cole 1979, s. 174) 
34 Det engelske ord ”discourse” oversættes her med diskurs – og forstås bredere om den måde, hvorpå Sabat taler 
og interagerer med deltagerne på – over tid. Sabat bruger også begrebet ”conversation” – med det synes han at 
referere til en konkret samtale med en deltager, afgrænset i tid og rum. Det tyder på, der er følgende 
sammenhæng mellem diskurs og samtale: Diskursen influerer på - og viser sig i en den konkrete samtale. 
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Det er relevant, fordi det herved er muligt at tydeliggøre historiske, videnskabsteoretiske 

overvejelser og argumenter for, at en person ikke kun kan forstås biomedicinsk. Sabat 

placerer sin forskning ved brugen af disse begreber, så den ligger i forlængelse af 

diskussioner, der har været ført i over hundrede år. Hvilket siger noget om både relevansen af 

den diskussion og at den rækker ud over det at skabe viden om personer ramt af AS.  

 

Begreberne har Luria fra den tyske videnskabsmand Max Verworn (1861–1921). Verworn 

foreslog i begyndelsen af sidste århundrede, at videnskabsmænd kunne deles i to grupper efter 

deres grundlæggende indstilling til videnskab: Classical og Romantic. Han mente, at 

begreberne også afspejlede den personlige indstilling hos forskeren (Luria, Cole & Cole 

1979). Luria redegør for begreberne og baggrunden for dem i sin selvbiografi (ibid.). Her 

fremgår det ikke, om Verworn selv har udlagt begreberne. 

 

Luria anvender tilgangen Romantic Science i to bøger. “The Mind of a Mnemonist. A little 

Book about a Vast memory” (Luria 1987) - om journalisten S. V. Sherashevsky, som havde 

en usædvanlig hukommelse. “The Man with a Shattered World: a history of a brain wound” 

(Luria 1972) - om Zasetsky, en ingeniør, som under 2. verdenskrig blev ramt ved en 

granateksplosion og fik beskadiget sin hukommelse. Luria skriver: ”In both books I described 

an individual and the laws of his mental life” (Luria, Cole & Cole 1979, s. 178) - om hvad det 

konkret indebærer giver, dette citat et indtryk af:  

”A description of Sherashevsky would have been inadequate if it had been limited to his 
memory. What was required was a careful analysis of how his fantastic memory influenced his 
thinking, his behavior, and his entire personality. During the decades I studied him, both the 
strengths and the limits of his intellectual capacities became clear” (ibid., s. 181).  

 

De mange års samarbejde kan forstås i lyset af, at Luria troede på og arbejdede hengivent for 

rehabilitering af de 2 personer. Han troede på, at han kunne hjælpe Sherashevsky og Zasetsky 

- bringe dem tilbage en form for fylde af livet. Det nærede hans oplagthed for observation, det 

og en umættelig videnskabelig nysgerrighed. Luria var læge og videnskabsmand (Bruner 

1987). 

 

Bruner rejser i forordet til 1987 udgaven af: ”The mind of a mnemonist”, spørgsmålstegn ved, 

hvorfor Luria brugte det underlige udtryk “romantic science”, når han helt sikkert erkendte 

risikoen for, at det blev misforstået. Både begrebet og de arbejder Luria indbefatter under 

kategorien ”romantic”, er blevet ignoreret i oversigter over hans publikationer. Bruner 
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fremhæver specielt, at de ikke er med i bibliografien i Lurias selvbiografi: ”The making of 

Mind” (Bruner 1987). Det tyder på at bibliografien, er udarbejdet af bogens redaktører 

Michael Cole og Sheila Cole. I indledningen til bibliografien, begrundes de udvalgte 

publikationer på følgende måde: ”Included here in chronological order are only his major 

works in English, supplemented by important contributions in Russian sufficient to give a 

representative sample of his work” (Luria, Cole & Cole 1979, s. 229). Bruner pointerer også, 

at Michael Cole i sin epilog: ”A Portrait of Luria”, også i Lurias selvbiografi, lader disse 

arbejder være upåagtet (Bruner 1987). 

 

Brugen af begreberne ”Classical” og ”Romantic”, mener Bruner er udtryk for et centralt 

filosofisk spørgsmål, der optog Luria (Bruner 1987). I sin selvbiografi skrev Luria: “I have a 

long puzzled over which of the two approaches, in principle, leads to a better understanding of 

living reality” (Luria, Cole & Cole 1979, s.175). Begge tilgange afspejler sig i hans opfattelse 

af videnskab:  

“Scientific observation is not merely pure description of separate facts. Its main goal is to view 
an event from as many perspectives as possible. The eye of science does not probe “a thing,” an 
event isolated from other things or events. Its real object is to see and understand the way a 
thing or event relates to other things or events” (ibid., s. 177).  

 

Herunder altså også inddragelse af 1. persons perspektivet. Bruner beskriver det sådan: ”In the 

tradition of Luria’s studies, the investigator reaches out to the subject – more as a collaborator 

than as a test-wielding visitor to her cageside” (Bruner 1987, s. xi-xii). 

 

Om betydninger heraf i forhold til videnskab om sygdom, skriver Bruner: ”... ”pathology” 

becomes not a domain alien to the human condition, but part of the human condition itself” 

(ibid., s. x-xi). At patologi forstås som et aspekt af de menneskelige vilkår, implicerer at 

spørge til den enkeltes subjektive landskap, til hans eller hendes implicitte epistemologi og 

forudsætninger. Dvs. Lurias arbejde med Romantic Science forstår Bruner også som led i et 

opgør med positivismen i det 19. århundredes humanvidenskaber (ibid.). Bruner 

karakteriserer Romantic Science som en genre, en måde at begribe konsekvenser af personers 

legemlige vanskeligheder, ikke udelukkende som ”organiske syndromer”, men som 

menneskelige kvaler/nød (”human plights”) (ibid.). Han påpeger, at den tekniske 

skarpsindighed i Lurias observationer og hans humane kvaliteter, medfølelse og erkendelse af 

sin patients menneskelige forfatning, er en bestræbelse på en menneskelig forklaring på, hvad 

det vil sige for et menneske at leve med en psyke (”mind”), som omhyggeligt registrerer 
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detaljer i oplevelser uden at være i stand til at uddrage, hvad de betyder. Bruner tror, at 

opfindelsen af denne nye genre reflekterer en forandring i forståelsen i filosofien, et nyt 

kapitel i kampen for at befri humanvidendskaber fra det 19. århundredes ensformige 

positivistiske fangenskab. Forklaring af enhver menneskelig forfatning er så bundet til 

konteksten, så fortolkningsmæssigt komplekst på så mange niveauer, at det ikke kan nås ved 

at tage i betragtning isolerede segmenter af livet in vitro og det kan aldrig, selv når det er 

bedst, bringes til en endelig konklusion, som ligger ud over menneskelig tvivl.  

 

Bruner skriver, at den amerikanske psykolog William Hirst indikerer, i hvilken grad 

genopbyggelse af hukommelsen ved hukommelsestab afhænger af den lidendes vilje til at 

finde indirekte adgang til sit forstyrrede hukommelseslager, hvilket igen afhænger af, hvordan 

den lidende er som menneske og hvorvidt han føler, at hans anstrengelser støttes af verden 

omkring ham. Luria var i følge Bruner blandt de første til at se dette anliggende klart og 

bestemt den første, der havde modet til at skrive ud fra en sådan forståelse (ibid.).  

 

Sabat synes at løbe samme risiko for forbehold som Luria ved at anvende disse historiske 

begreber, trods det at de aldrig er blevet udbredte, anvendte videnskabelige begreber. Men at 

basere sin forskning på den tradition Luria skabte, implicerer – for de der kender til denne – at 

Sabat skaber et betydningsfuldt link tilbage hertil. Til en tradition hvor forskeren dels kan 

skabe væsentlig videnskabelig viden via et langt, engageret samarbejde med den enkelte 

deltager og samtidig hjælpe den enkelte på baggrund af sin faglige viden og det indgående 

kendskab til den enkelte og hans eller hendes situation. Men også til en tradition der gør oprør 

mod positivismen i humanvidenskaberne – hvor Sabat netop peger på, at AS i det 

væsentligste har været udforsket via tilgange indenfor naturvidenskaben. 

 

Og nu tilbage til litteraturgennemgangens vej. 

 

1.6.4 Diskussion: kritik af en medicinske sygdomsforståelse  
I forhold til én type af problemer er der høj grad af sammenfald mellem kritikken, der rejses i 

forhold til den biomedicinske forståelse af nogle læger og af Kitwood og Sabat. Eksempelvis 

af dels manglen på konsistente korrelationer mellem grad af demenssyndrom, som den måles, 

mens personen lever og omfang af neuropatologiske fund ved obduktion, dels manglen på 

patologisk(e) kriterium (kriterier) for demenssyndrom og AS. 
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En anden type problem rejses kun af Kitwood og Sabat, det manglende fokus på personen 

herunder det manglende kendskab til konteksten og historien for hans eller hendes liv.  

 

Læger peger dog også på betydninger af, at der, i den diagnostiske udredning, indhentes viden 

om personens hverdag og sygdomsforløb, men primært mhp. at uddrage symptomer herunder 

objektive som grundlag for at kunne stille en diagnose. 

 

Disse på et overordnet niveau forskellige forståelser af problemerne ved den biomedicinske 

forståelse mellem på den ene side nogle læger og den anden side nogle psykologer - her 

Kitwood og Sabat – fører også til forskellige syn på, hvordan problemerne kan håndteres. 

Lægerne synes at antage, at problemerne – med tiden – kan forstås indenfor det eksisterende 

paradigme, grundet den teknologiske udvikling. Kitwood og Sabat mener, problemerne ud 

over den manglende teknologiske udvikling også har sammenhænge med, at tilgangen som de 

karakteriserer henholdsvis standard-paradigmet og Classical Science, fører til en reduceret 

forståelse af demenssyndrom/AS og dermed af personen. Som følge deraf argumenterer de 

for, at standard-paradigmet erstattes med et person-centreret paradigme og Classical Science 

komplementeres med Romantic Science. 

 

Fælles for Kitwood og Sabat er, at de mener en humanistisk tilgang er afgørende for, at 

personen – ikke hjernen/demenssyndromet - bliver midtpunkt for sundhedsprofessionelles (og 

familiens, politikeres, etc.) fokusering. Fra deres respektive tilgang til psykologien har de 

fokus på personen og på personens sociale relationer herunder relationer til omsorggiver. De 

tilvejebringer respektivt et rationale for en tilgang til omsorg som i højere grad er rettet mod 

menneskelige - end medicinske løsninger, hvor vægten er på at bevare og styrke henholdsvis 

– at være en person (”personhood”) (Kitwood 1997) og personens selvværd (Sabat 2001). En 

ubetinget respekt for det enkelte menneskes værd i sig selv, som Sabat udtrykker sådan: 

”There is no ”threshold” number of indicators which must be displayed in order to establish 

common ground between the afflicted and the healthy, no minimum ”score” which means that 

the afflicted person is ”still there.”” (Sabat 2001, s. 109). 

 

Kitwoods og Sabats forskning kan karakteriseres som reaktioner mod det biomedicinske 

sygdomsbegreb for AS som eneste præmis for samarbejde med personer ramt af AS. 
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1.6.5 Sammenfatning: Hvilke begrænsninger overkom Kitwood og Sabat? 
Formålet med litteraturgennemgangen var at undersøge, hvorvidt de beskrevne begrænsninger 

i den diagnostiske udredning og sundhedsvæsenets tilbud er belyst og overkommet. Det var 

begrænsninger i form af en tendens til spaltning mellem sygdom og personens liv med 

sygdommen. I den biomedicinske forståelse er sygdommen overvejende reduceret til 

afgrænsede svækkelser i hjernen. En biomedicinsk essentialistisk forståelse, hvor sygdommen 

kan forstås uafhængig af den enkeltes komplekse livssammenhæng og som følge er 

betydninger af personens erfaringsperspektiv reduceret. 

 

Kitwood redegør for en multifaktoriel bio-psyko-social årsagssammenhænge, hvor 

objektperspektivet på sygdom accepteres (Juul Jensen 2006), den biomedicinske forståelse 

accepteres. Kitwood forholder sig ikke til, hvilke betydninger det har for den diagnostiske 

udredning. Han baserer sin teoriudvikling af demensens dialektik. På multifaktorielle bio-

psyko-sociale årsagssammenhænge. Forståelsen af, hvordan de psykosociale påvirkninger kan 

indgå i årsagssammenhænge, baserer han på 3. persons perspektiv bl.a. personens nærmeste 

familie og formelle omsorgspersoner35. Det tyder på, at Kitwood også forudsætter, jf. Juul 

                                                 
35 Kitwood beskriver sin tilgang til forskning som ”ethogenetic”, et begreb har han fra den new zealandske 
filosof og videnskabsteoretiker Rom Harré (Harré,1993). Tilgangen indebærer, at: ”… the dementia sufferer is 
viewed as a person in the fullest possible sense: he or she is still an agent, one who make things happen in the 
world, a sentient, relational and historical being” (Kitwood 1993a, s. 541). Til trods for denne tilgang til 
forskning og trods Kitwood argumenterer for et person-centreret paradigme, så inddrager han ikke 1. persons 
perspektivet. Kitwood han forholder sig heller ikke hertil, men til andre metodeproblemer. 
 
Kitwood beskriver kun til dels sine metodiske tilgange, empiriske materialer, analyser og resultater, hvilket 
svækker gyldigheden af hans fund og dermed af det empiriske grundlag for/den empirisk støtte til hans teoretiske 
argumentation for eksempelvis en evt. sammenhæng mellem livshændelser og udvikling af demens og for en 
dialektisk forståelse af demens. Han har selv øje for betydninger af de metodiske svagheder: 
 
”My discussion is based, wherever possible, on the findings of research. I am, however, also offering a personal 
view, derived from my own particular struggle to understand the nature and context of dementia, my own 
attempt to help in the improvement of care. I make no apology for this, for I would rather reveal something of 
my own convictions and values than stand back and pretend to be totally objective” (Kitwood 1997, s. 6). 
 
Men Kitwood understreger, at betydninger af person-centreret omsorg er åben for grundig udforskning og det 
person-centrede paradigme åben for falsifikation: 
 
“Poper suggested that a good scientist should be willing to make risky and falsible statements, ahead of actual 
testing. So here is mine. It is found that better care, as operationally defined, is accompanied by no change in the 
overall long-term pattern, the account of dementia that I have given will have been falsified. If, however, the 
kind of changes that I have reported from one small study, and those others that I have predicted are  indeed 
found, we can no longer regard the disease processes that accompany dementia as autonomuos, the “sandard 
paradigm” will have been falsified” (ibid., s. 101).  
 
Kitwoods eget empiriske materiale og det han bruger fra andre er baseres på samvær med personer ramt af 
demenssyndrom og observationer af deres handlinger, men ikke interview – det skal understreges, at det er i det 
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Jensen, at sygdommen kan identificeres og håndteres gennem den udenforstående 

professionelles procedurer (Juul Jensen 2006) – evt. med hjælp fra familie og formelle 

omsorgspersoner. Han får derved ikke opløst spaltningen mellem sygdommen og personens 

liv. 

 

Sabat fastholder en biomedicinsk forståelse af AS, som kan tilvejebringes via metoder, der 

relaterer til ”Classical Science”, hvor personen forstås som objekt.  

 

Sabat komplementerer denne forståelse med 1. persons perspektiver, men han opløser ikke 

spaltningen mellem sygdom og personens liv med sygdommen eftersom det komplementære 

forhold mellem Classical Science og Romantic Science ikke konkretiseres. Han får ikke 

tydeliggjort den nye forståelse, han tillægger Classical Science ved at komplementere den og 

komplementere den med Romantic Science, med subjekt-perspektivet og tilsvarende hvilke 

betydninger det har for Romantic Science, at denne tilgang er komplementær til Classical 

Science. Det modsætningsforhold, han peger på, mellem værdier der afspejler sig i 

diagnosticeringsmetoder og værdier i kulturen (Sabat 2001) får han som følge ikke opløst. 

 

Kitwood og Sabat diskuterer ikke sygdomsbegreber eksplicit. Deres perspektiver og analyser 

indebærer en kritik af en streng neuropatologisk forståelse, men ikke en entydig kritik.  

Kitwood argumenterer for et personcentreret paradigme, Sabat for at Classical Science skal 

komplementeres med Romantic Science. 

 

Kitwood og Sabat opløser ikke spaltningen mellem sygdom og livet med sygdommen. 

Kitwood fordi han baserer sin tilgang på 3. persons perspektivet og Sabat fordi han ikke 

konkretiserer det komplementære forhold mellem Classical Science og Romantic Science. 

 

1.6.6 Krise i den sygdomsbehandlende praksis’ rationale 
Kitwood argumenterer for, at psykologiske påvirkninger kan forårsage demens/AS og/eller 

påvirke udviklingen af disse sygdomme. Men det centrale for både Kitwood og Sabat er at 

argumentere for det, Dreier beskriver undertiden sammenfattes som: ”… en bevægelse ”from 

                                                                                                                                                         
materiale, jeg har læst. Kitwood forholder sig ikke til, at han stort set ikke inddrager subjekt-perspektivet i sin 
forskning. Det svækker gyldigheden af hans resultater og dermed svækkes hans belæg for de teorier han udvikler 
 
Kitwood beskriver måder for at tilvejebringe personens subjektive oplevelser som måder for at få indsigt i den 
følelsesmæssige side..  
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cure to care”, …” (Dreier 1995, s. 182). Denne bevægelse har sin baggrund i ændringer i 

befolkningens sygdomsmønstre og befolkningsstruktur, hvor bl.a. det at flere rammes af 

kroniske lidelser og alderdomssyndromer har fremkaldt en voksende krise i den 

sygdomsbehandlende praksis’ rationale (ibid.). En krise der ikke umiddelbart tegner til at 

opløses, jf. bl.a. beregninger af den demografiske udvikling - måske kan krisen forstås som et 

vendepunkt, hvor dette er et fremtidigt vilkår(?). I forhold til AS kan det, Dreier kalder: ”… 

det sygdomsbehandlende rationales overordnede kurative målsætning” (ibid., s.182), ikke 

indfries, alternativet er: ”overkommelige” mål som lindring og velbefindende (ibid.). For at 

nærme sig disse mål fordres erfaringer og viden om måder herfor. Her har både Kitwood og 

Sabat essentielle bidrag. 

 

1.6.7 Swane: Kritik af konstruktioner af alderdom og demens 
Andre har fulgt Kitwoods og Sabats kritiske tilgang – og har fra andre tilgange i deres 

forskningsarbejder haft fokus på personen ramt af demenssyndrom/AS og inddraget 

personens eget perspektiv og argumenteret for, hvordan 1. persons perspektivet bør supplere 

en biomedicinsk sygdomsforståelse. Her skal alene fremhæves mag. art i kultursociologi 

Christine Swane – som den første i Danmark inddrog hun 1. persons perspektivet i sin 

forskning og argumenterede for, at den viden disse personer var med til at skabe om livet med 

sygdomme kunne supplere den medicinske forskning.  

 

Swane har i sit forskningsprojekt, som er baseret på en kulturgerontologisk tilgang inden for 

humanistisk orienteret gerontologi, rejst kritik af konstruktioner af alderdom og demens. 

Swane redegøre for, hvordan alderdom og demens i kliniske vurderinger og i etableringen af 

diagnostiske kategorier er blevet blandet sammen på en måde, så det forfaldsprægede 

ældrebillede indgår i forståelsen af demenssygdomme (Swane 1996). Swane anerkender 

diagnoser og diagnosticering som et nødvendigt grundlag i lægevidenskaben for behandling 

og organisering af viden og erfaringer, men pointerer, at diagnosticering indebærer en 

beskæring af virkeligheden, en fortolkning og herved rummer en risiko for at reducere 

personer til objekter og biologiske mekanismer (ibid.). 

 

Swane undersøger, hvordan demens kan forstås ud fra en kulturvidenskabelig indkredsning. 

Denne viden, om humanistiske dimensioner af hverdagen med demens, mener Swane, kan 

bidrage til at supplere medicinsk forskning (ibid.). Tilsvarende anser hun gerontopsykologers 

perspektiver på demens, der viser nødvendigheden af at forstå personen i et psyko-socialt 
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perspektiv, som forskelligt fra og som følge supplerende til den biomedicinske forståelse 

(ibid.). 

 

Swane vil synliggøre personens egne hverdagslivserfaringer, via interview med 5 personer i 

alderen 78-85 år, der er udredt af eksperter og har fået stillet demensdiagnosen AS og/eller 

vaskulær demens. Via en analytisk opdeling af hverdagen med demens i hhv. betingelser og 

erfaringer baseret på begreber fra hverdagslivsfilosofien, skaber Swane et indblik i personers 

håndtering af hverdagslivets betingelser (ibid.).  

 

1.6.8 Sammenfatning: Hvilke begrænsninger overkom Swane? 
Swanes forskning giver et indblik i personens begrænsninger i hverdagen med demens, men 

også i muligheder, som på tidspunktet var videnskabeligt og kulturelt usynlige. Swane gør 

ikke nærmere rede for, hvordan en kulturgerontologiske tilgang til forskning kan supplere den 

medicinske forskning, så i lighed med Kitwood og Sabat overkommer Swane ikke 

begrænsningerne ved den biomedicinske sygdomsforståelse af demenssyndrom/AS. 

 

1.7 Hvad er der yderligere brug for at undersøge?  
Kitwood og Sabat er utilstrækkelige, deres begrænsning ligger i en underbelysning af 

sygdomsbegrebet. De har en psykologisk tilgang med fokus på personen ikke en filosofisk 

med fokus på sygdomsbegrebet. De overkommer ikke begrænsninger, der relaterer til det 

etablerede sygdomsbegreb, den biomedicinske, sygdomsforståelse af demenssyndrom/AS, 

derfor bliver problemerne ikke overvundet med dem.  

 

I forhold til praksisser, der varetager den diagnostiske udredning, tager disse udgangspunkt i 

en biomedicinsk forståelse af AS, hvilket som beskrevet af Sabat påvirker forholdet mellem 

personen og de sundhedsprofessionelle. Et forhold Juul Jensen karakteriserer på følgende 

måde: ”Forholdet mellem det kliniske kollektiv36 og de sårbare grupper udgør et af de 

vigtigste forhold mellem mennesker i det moderne samfund. Det er af største praktiske 

                                                 
36 Det kliniske kollektiv definerer Juul Jensen som aktører i sundhedsvæsenet, alle underlagt det fælles sigte at 

bidrage til at fremme befolkningens sundhed (omfatter bl.a.: speciallæger, praktiserende læger, ergo- og 
fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker (Juul Jensen 1986). De udgjorde et kollektiv som følge af, at de støttede 
sig til et sygdomsbegreb baseret på det essentialistiske princip og princippet om specifik behandling, håndhævet 
af læger, et udtryk for medicinsk overherredømme – hegemoni. Det kliniske arbejdes metodologiske krise, hvor 
de to principper bryder sammen, som Juul Jensen sammenligner med metodologiske kriser, som den 
amerikanske fysiker og filosof Thomas S. Kuhn, (1922-1996), beskrev indenfor naturvidenskaberne (ibid).. 
Krisen fører til, at kollektivet bryder sammen. Det var et kollektiv så længe, der var fælles idealer – et fælles 
sygdomsbegreb. I det følgende anvendes begrebet ”sundhedsprofessionelle” om aktørerne i sundhedsvæsenet. 
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betydning at kunne redegøre for dette forhold og de mange problemer i tilknytning til det” 

(Juul Jensen 1986, s. 31). I dette projekt forsøges alene at undersøge, om det er muligt at 

overkomme begrænsninger relateret til den biomedicinske forståelse af sygdom ved at 

tilvejebringe viden om 1. persons perspektivet. 

 

 Dette projekt ligger således i forlængelse af Kitwoods og Sabats forskning ved at inddrage 

sygdomsbegrebet. Det er en kritik af den bestående diagnostiske udredning mhp. at 

kvalificere inddragelsen af personers erfaringer af deres liv med AS. Luria og Sabat viser, der 

er noget om sygdommen vi alene kan nærme os en forståelse af ved at inddrage subjektets 

perspektiv. Kan denne erkendelse overføres til et sygdomsbegreb – kan subjekt-perspektivet 

indarbejdes i et sygdomsbegreb?  

 

Subjektet-perspektivet inddrages i dette projekt for at kaste lys dels over måder, hvorpå den 

demenslidende påvirkes som følge af at være ramt neurologisk, dels over måder hvorpå han 

eller hun påvirker og påvirkes af – relationer han eller hun indgår i.  

 

Jeg mener, det er relevant og nødvendigt at undersøge, hvorvidt det, ved at forbinde den 

biomedicinske forståelse af AS med 1. persons perspektivet på livet med AS, er muligt at 

kvalificere sundhedsprofessionelles behandlings- og plejetilbud til den enkelte.  

 

For at belyse det, er der brug for videnskabsteoretiske tilgange, teorier og begreber, der har 

gjort den sag til hovedsag.  

 

1.8 Humanistisk sundhedsforskning – et dialektisk perspektiv  
Undersøgelsen er videnskabsteoretisk set forankret i ét humanistisk perspektiv på 

sundhedsforskning, som bl.a. omfatter et filosofisk udviklingsperspektiv på mennesket. I det 

følgende beskrives kort centrale aspekter heraf. 

 

I dette primært empiriske projekt undersøges mulighederne for at udvikle en forståelse af AS, 

som forbinder personens erfaringer og den biomedicinske sygdomsforståelse. Jeg har ovenfor 

redegjort for begrænsninger ved den biomedicinske sygdomsforståelse, der er baseret på 

naturvidenskaben, dens begreber og metoder. Naturvidenskaben, som siden 

oplysningsfilosofien, har været forskningsidealet (Juul Jensen 1996), med toneangivende, 

mainstream metoder som eksperimenter og kontrollerede forsøg. At pege på begrænsninger 



 
 

46 
 

ved naturvidenskaben, hvad angår menneskers sygdom og sundhed, fordrer en redegørelse 

for, hvordan humanistisk sundhedsforskning ved brug af andre og forskellige videnskabelige 

tilgange, teorirammer, begreber og metoder kan bidrage til en belysning af disse fænomener 

og af deres betydning i menneskers liv (ibid.). Kitwoods og Sabats forskning er som dette 

projekt eksempler på en sådan bestræbelse. 

 

Humanistisk sundhedsforskning betjener sig af og bruger personens og hans eller hendes nære 

families perspektiv. Det centrale i dette perspektiv er menneskelig frigørelse og udvikling 

(ibid.). Genstandsområdet - problemstillinger og videnskabelige objekter – er lidelsesfulde og 

problematiske forløb i menneskers liv (”illness”), fra aktørernes eget udviklingsperspektiv, i 

spændingsfeltet mellem naturlige og samfundsmæssige vilkår og udviklingsperspektiver (Juul 

Jensen 1995). Lidelsen (”illness”) forstås som det personen direkte oplever og gennemlever, 

når han eller hun er ramt af en bestemt sygdom (”disease”) (Juul Jensen 1996).  

 

Projektet er et forsøg på at begribe og redegøre for et kortere forløb af demenslidendes og 

deres nære families liv, netop med fokus på, hvordan AS påvirker den demenslidende og 

betydningerne af de samfundsmæssige vilkår for deres liv. Der trækkes på den abstrakte 

biomedicinske forståelse af AS, på denne forståelses duelighed i forhold til professionel 

praksis, men primært i forhold til personen ramt af AS og hans eller hendes families liv med 

sygdommen, samtidig med, at forståelsen sættes på prøve: Hvad tager denne forståelse ikke 

fat i – set fra subjekt-perspektivet? Hvilke konkrete forståelser af AS, om sygdommens 

udvikling og forløb, kan personen ramt af AS og hans eller hendes familie bibringe? Projektet 

er et forsigtigt bidrag til én videnskabelig udforskning af grænserne for begreber, der er i 

anvendelse inden for medicinen (ibid.), konkret grænserne for den biomedicinske forståelse af 

AS. Hvilke refleksioner over og udfordringer af forholdet mellem den abstrakte 

biomedicinske forståelse og det konkrete 1. persons perspektiv på AS kan fremføres?   

 

Forsøget på at afklare grænserne mellem den abstrakte og konkrete forståelse af AS har grund 

i et dialektisk perspektiv på forholdet mellem sygdomsenhed - her svækkelser i personens 

neurologiske funktionsgrundlag - og personens erfaringer af lidelsen AS. Herved overkommes 

den beskrevne spaltning mellem personens erfaringer af livet med sygdommen og den 

biomedicinske videnskabelige forståelse af sygdommen. En spaltning eksempelvis psykiater 

og antropolog Arthur Kleinman ikke overkommer i sin udlægning af ”disease” og ”illness” 
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(Kleinman 1988). Juul Jensen redegør for, at der er en kategoriel forskel mellem den abstrakte 

sygdomsenhed (”disease”) og den konkrete lidelse (”illness”), hvor sygdomsenheders 

”objekter” fastlægges og karakteriseres som tilstande, egenskaber eller strukturer og lidelser 

som udvikling. Processen mod at komme til en abstrakt forståelse af ”disease” har som én 

forudsætning historiske forløb af ”illness” (Juul Jensen 1995). Juul Jensen pointerer: 

”En egentlig videnskabeliggørelse af illness-forskningen må derfor ske gennem en refleksion 
over og gennem traditionens og den aktuelle kliniske praksis’ eksemplariske håndtering af 
sygdomsforløb (dvs. håndtering af eksempler på typiske sygdoms- og lidelsesforløb, herunder 
en refleksion over patienters egen håndtering af lidelse og sygdomsforløb i deres egen 
livspraksis)” (Juul Jensen 1995, s.64).  

 

Dette perspektiv vil i nærværende afhandling blive søgt udmøntet i en undersøgelse af den 

demenslidendes og hans eller hendes nære families erfaringer i forhold til udredning, 

behandlings- og plejetilbud samt livet med AS de første år efter den diagnostiske udredning. 

 

Begreberne ”disease” og ”illness” og deres indbyrdes forhold rummer det, Juul Jensen med 

reference til en metafor beskrevet af den franske filosof Louis Althusser, (1918-1990), 

beskriver som: ”… tværvidenskabelighed i form af ”organiske forbindelser” mellem 

forskellige videnskabelige områder …”37 (Juul Jensen 1995, s. 52). Det er en måde at beskrive 

en særlig kompleks form for organisk forbindelse mellem forskellige videnskabelige 

discipliner med forskellige traditioner i sundhedsforskningen. En sådan forståelse af 

forbindelsen er udtryk for et opgør med overleverede forestillinger om modsætninger mellem 

naturvidenskab og humanistisk videnskab, som bl.a. er kommet til udtryk i markeringer som:  

”alment/individuelt,  
tilstande, egenskaber/forløb, historie,  
abstrakt/konkret 
kvantitet/kvalitet” (Juul Jensen 1995, s. 64).  

 

Integrationen mellem videnskaberne skal forstås sådan, at venstre kolonne, har højre kolonne 

som ontologisk forudsætning. - højre kolonne har venstre kolonne som erkendelsesmæssig 

forudsætning. Kernen i humanistisk forskning i et dialektisk perspektiv er refleksion over og 

udfordringer af forholdet mellem den abstrakte tilstandsbestemmelse i forhold til forståelse af 

historie, udvikling og forløb (ibid.). I det foreliggende projekt undersøges det konkrete, 

sygdomsforløbet, fra 1. persons perspektivet, i forhold til den abstrakte biomedicinske 

                                                 
37 Althusser beskriver ifølge Juul Jensen forholdet mellem matematik og naturvidenskab som et eksempel på 
”organisk” tværvidenskabelighed: ”Naturvidenskaberne har deres særlige objekter, noget disse videnskaber er 
om. De kan ikke reduceres til anvendt matematik. ”Matematikken er en integreret del af deres eksistens, af deres 
konstitution”” (Juul Jensen 1995, s. 52). 
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forståelse af AS. I undersøgelsesarbejdet tydeliggøres også den teoretiske analyserammes 

muligheder og grænser i sig selv og i forhold til den biomedicinske forståelse af AS (kap. 6-

8). 

 

Dreier peger på, at for at fagpersoner i behandlingspraksis kan medvirke til at forandre 

bestemte problematiske tilstande og egenskaber, så er det nødvendigt at:  

”… have indsigt i, hvordan tilstande og egenskaber kan dannes og forandres i særlige konkrete 
daglige praksisser i bestemte handlesammenhænge. Der er brug for mere omfattende teoretisk 
grundlag for at kunne udføre en behandlings forandringsopgaver eller for at fremme og bevare 
sundhed. Egenskabsgjorte sygdoms- og sundhedsbegreber rummer alt for lidt. Det er og bliver 
relevant, hvilke råderum, forudsætninger og grunde folk har til at overvinde deres besvær og 
sygdom og fremme deres sundhed” (Dreier 1995, s. 186). 

 

Forbindelsen mellem individuelle og sociale forhold er relevante og afgørende for: ”… hvad 

der kan og bør gøres for at fremme sundhed og helbrede sygdomme. I praksis lades man 

derfor i uvished, i vildrede uden begrebsmæssig vejledning” (Dreier 1995, s. 186-7). En kløft 

mellem gængs diagnostik og personens liv med sygdommen – her mellem den biomedicinske 

forståelse og personens liv med AS – kan beskrives som følge: ”Traditionelle begreber om 

tilstande og egenskaber lader kort sagt mine konkrete muligheder for at udvikle mine 

personlige forudsætninger og potentialer stå hen i det uvisse. De giver ikke noget egnet 

grundlag for at bestemme dem” (Dreier 1995, s. 185). Her er der det særlige, at personen ofte 

skal have støtte til at erkende sine potentialer og i nogle tilfælde også til at erkende sine 

velbevarede funktionsevner. (For eksempler herpå se (Sabat 2001)).  

 

I det følgende afsnit beskrives et relationelt sygdomsbegreb og et tilsvarende sundhedsbegreb, 

som giver mulighed for at inddrage 1. persons perspektivet38 (Dreier 2002). Dette 

sygdomsbegreb (og sundhedsbegreb) implicerer, dels at flere former for videnskaber og 

dermed metoder kan vælges, dels at personens eget og familiens perspektiv kan inddrages. 

Herved kan der tilvejebringes andre og nye former for viden, hvilket giver grundlag for en 

mere nuanceret forståelse dels af sygdommen, dels af hvad der kan være relevant behandling 

og pleje. Som beskrevet pointerer Sabat, at de metoder der anvendes i den diagnostiske 

udredning påvirker vores forståelse og behandling, som igen vil påvirke personernes adfærd 

(Sabat 2001). En udredning baseret på et relationelt sygdomsbegreb åbner således mulighed 

                                                 
38 Begreberne i kritisk psykologi præsenteres nedenfor (afs. 1.11). 
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for at påvirke bl.a. lægens, de øvrige sundhedsprofessionelles, men også alle andres forståelse 

og behandling, hvilket igen vil påvirke den enkelte patient ramt af AS. 

 

Dette perspektiv på, at et samfund tilstræber at fremme sundhed for den enkelte ramt af AS, 

indebærer det den belgiske videnskabsteoretiker Isabelle Stengers, der har en akademisk 

baggrund i kemi og filosofi, karakteriserer som en yderligere demokratisering af samfundet. 

Stengers har her en hypotese om, at en yderligere demokratisering af samfundet kan føre til, at 

de enkelte eksperter, repræsentanter for forskellige former for viden, har lært at vide, at deres 

respektive viden er partiel og partisk, og andre eksperters viden er nødvendig for at fastsætte 

relevans og begrænsninger af den enkelte eksperts viden. Stengers pointerer, at disse 

vidensformer ikke skal ordnes hierarkisk, det drejer sig om at: ”… la dem komplisere 

hverandre gjensidig, siden det som her står på spill, ikke er å få vitenskapene til å ”gjøre 

framskritt”, men å være på høyde med det som et problem samfunnet er stilt overfor, krever” 

(Stengers 1999, s. 71). I dette projekt forstås også personen ramt af AS og hans eller hendes 

nære familie som eksperter, der hver bidrager med en partiel og partisk viden.  

 

1.9 Sygdoms- og sundhedsbegreber – kan de indbefatte 1. persons perspektivet?  
Den aktuelle biomedicinske forståelse af AS er som den biomedicinske tilgang til andre 

lidelser kendetegnet ved at abstrahere fra personen ramt af AS og hans eller hendes liv med 

sygdommen. Indenfor den forståelse af humanistisk sundhedsforskning, som dette projekt er 

funderet i - humanismen som et filosofisk udviklingsperspektiv på mennesket – er det 

formålet at bidrage til at overvinde en modsætning mellem sygdommen og personens liv med 

sygdommen. Denne modsætning søges overvundet ved at antage, at sygdom kan anskues og 

tænkes fra to forskellige standpunkter. Den biomedicinske forståelse repræsenterer ét 

standpunkt og ét perspektiv på sygdom. Et andet standpunkt anlægger et person-orienteret 

perspektiv på sygdom, dvs. anskuer sygdommen gennem den lidendes erfaringer og liv med 

sygdommen (Juul Jensen 2006). Begge standpunkter beskrives her kort for at tydeliggøre dels 

forskellene imellem dem dels deres historiske oprindelse. 

 

Jeg vil diskutere om et person-orienteret perspektiv på sygdom er aktuelt i dag. I denne 

diskussion inddrages læger, der har arbejdet for at forbedre klinisk praksis. Kritikken af den 

biomedicinske sygdomsforståelse og en manglende inddragelse af subjekt-perspektivet 

kommer også fra anerkendte læger, optaget af humanistisk sundhedsforskning, som den 

amerikanske kliniker Alvan R. Feinstein (1925-2001) og den engelske forsker Archibald 
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Leman Cochrane (1909-1988). De karakteriseres som: ”…, de mest imponerende 

frontkæmpere for en forbedret klinisk praksis i det 20. århundredes anden halvdel, …” (Juul 

Jensen 2004, s. 21). I samme tidsperiode, uafhængigt og på hver deres måde rejste de kritik af 

lægers grundlag for beslutningstagning i klinisk praksis. Deres bidrag var rettet mod: ”... at 

aflære klinikere den overbevisning, som var formet gennem årtusinders ”lægekunst”: at deres 

kliniske erfaringer var højeste og fineste behandlingsmæssige evidens” (ibid., s. 28). De ville 

fremme en rationel og menneskelig klinisk praksis. Jeg vil undersøge om et person-orienteret 

perspektiv på sygdom kan udgøre én mulig videreførelse af deres respektive arbejde. 

 
1.9.1 To standpunkter hvorfra sygdom og sundhed håndteres og tænkes 
Fra det første standpunkt, som i dag repræsenteres af den biomedicinske og 

behandlingsorienterede praksis, forstås sygdommen som en afgrænset, identificerbar og 

håndterbar tilstand eller egenskab forbundet med og forårsaget af andre forudgående 

afgrænsede tilstande eller egenskaber i eller uden for patientens legeme. Forståelsen, som er 

baseret på 3. persons standpunkt, har sammenhænge med en praktisk interesse i at kunne 

intervenere overfor og i bedste fald kontrollere sygdomsforløb (ibid.).   

 

Denne praksis er, som bl.a. fremhævet af den tyske læge Rudolph Virchow, (1821-1902), 

historisk funderet i en forståelse af sygdom som fremmedlegeme, der udefra invaderer det 

menneskelige legeme (Virchow 1975). Disse invasioner har været søgt begrundet i filosofiske 

eller religiøse teorier. Forståelsen, som karakteriseres som den klassiske, ontologiske 

sygdomsopfattelse (Juul Jensen 2006, Cassell 2004), har domineret medicinen og 

behandlingspraksis siden Antikken, men gennem de seneste 20-30 år er den kommet under 

pres (Juul Jensen 2006).  

 

Fra det andet standpunkt anskues sygdom som lidelse og forløb i et menneskes liv. Det er et 

perspektiv på sygdom, som har dybe historiske rødder og som ikke er bundet til eksistensen af 

en behandlingsmæssig praksis med muligheder for professionel intervention. Det er et 

perspektiv, der er forankret i menneskers hverdagsliv og erfaringer med begrænsninger og 

lidelser. Den amerikanske filosof Marx Wartofsky (1928-1997) har i en analyse af 

udviklingen i medicinsk praksis redegjort for den historiske og kulturelle baggrund for et 

sådant hverdagsperspektiv på sygdom. I Oldtidens medicin, som Wartofsky karakteriserer 

som medicinens 1. periode og betegner naturalistisk medicin, var praksisser fælles 

menneskelige - eller familiære. Omsorgen havde fokus på menneskets lidelse. De tilstræbte at 
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imødegå svækkelse i det enkelte menneskes kapacitet herunder også svækkelse i forhold til at 

være i den sociale kontekst. Hjælpen blev baseret på en fælles forståelse af det syge 

menneskes vanlige kapacitet og af hvordan denne kunne søges genoprettet. Hele mennesket 

var objekt, men i en subjekt-subjekt relation, baseret på omsorg og viden (Wartofsky 1976).  

 

Når der tales om sygdom som menneskelig erfaring, skal erfaring her ikke forstås som private 

indre oplevelser. Erfaring skal derimod forstås i sammenhæng med det tyske ”Erfahrung”. 

”Erfaring” er bundet til menneskelig aktivitet og praksis. ”Erfahrung” er noget, man gør sig, 

det betyder egentlig ”at gennemvandre”. Via denne udfoldelse af begreberne39 bliver det også 

tydeligt, at erfaringer kan deles med andre, grundet tegn som vidner om vandring uden for den 

livsbane, den enkelte ellers følger. Nærstående og erfarne klinikere kan identificere en 

patients vandring i et bestemt sygdomsforløb – de respektivt kender personen/har kendskab til 

beslægtede sygdomsforløb (Juul Jensen 2006). I den medicinske tradition har det da i vid 

udstrækning også været klinikeren, som har sat det lidende menneske på begreb baseret i 

særdeleshed på anamnesen og sygehistorien, som udfoldes i mødet mellem læge og patient.  

 

Historisk har opfattelsen oprindelse i Antikkens medicin. Virchow anså en forståelse af 

sygdom som ”Vorgang” for mere adækvat og et modspil til den ontologiske 

sygdomsopfattelse, - om end han ikke selv helt opgav denne. Begrebet ”Vorgang” kan 

oversættes med: ”proces”, ”forløb”. I forhold til sygdom indebærer det en forståelse af 

sygdom som en forstyrrelse, der berører patienten i hans eller hendes helhed (ibid), hvilket 

karakteriseres som en fysiologisk sygdomsteori (ibid.), (Cassell 2004). Sygdom er ifølge 

Virchow udtryk for, at organismens regulerende mekanismer ikke kan imødegå de 

forandringer, som personen udsættes for, og lægen, som naturens tjener, fungerer som en 

slags udvidelse af personens organisme eller person. Der er ikke én af disse forandringer, der 

i–sig-selv er årsagen. Den monofaktorielle forklaring på sygdom er erstattet af en 

multifaktoriel (Juul Jensen 2006). Lægen møder i dette perspektiv patienten ud fra en 

forståelse af, at sygdommen er en proces, et forløb, som berører hele patienten. Virchow 

karakteriserer også sygdom som liv under ændrede betingelser. Men fokus er netop 

sygdommen som del af patientens liv og ikke et løsrevet objekt for intervention. Det er en 

                                                 
39 Begreberne ”oplevelse” og ”erfaring” anvendes efterfølgende i de her beskrevne betydninger. ”Oplevelse” om 
det der er momentant. Det indre, private. ”Erfaring” om det der er gennemlevet, gennemvandret, bundet til: 
menneskelig aktivitet, praksis, handlen, til livshistorie. Erfaringer kan deles med andre – i varierende grad – via 
personens udtryk. 
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person-orienteret sygdomsforståelse modsat en objekt-orienteret forståelse. Den person-

orienterede sygdomsforståelse er relationel. Sygdommen er afhængig af patienten og de 

relationer i tidsmæssigt forløb, han eller hun indgår i til andre personer - heri indgår også 

relationer til lægen (ibid.). Derved bliver klinikeren netop i stand til at tale på patientens 

vegne. Lægen udlægger patientens erfaring, hans eller hendes liv med sygdommen.  

 

De to dimensioner i den person-orienterede sygdomsforståelse opfanges begge i det tyske ord 

”Vorgang” som Virchow anvendte. Vorgang kan dels henvise til det forløb eller den historie, 

som den syge gennemlever. Sygdommen er ikke en afgrænset enhed, som udefra tager sæde i 

den syge. Sygdommen er noget, der går for sig med den syge. Men ”Vorgang” kan også 

betyde: mønster, eksempel, fortilfælde. Den trænede kliniker kan – ansigt til ansigt med den 

lidende person - identificere et mønster eller en sammenhæng i kraft af sin kliniske erfaring. 

Han kan genkende et sygdomsforløb og forsøge at bidrage til at øge organismens ressourcer 

(ibid.). Når sygdom betegnes som ”Vorgang” har diagnoser og klassifikationssystemer 

betydning.  Identifikation sker også med baggrund i forvaltning af formelle diagnoser og 

klassifikationssystemer. Sygdom udtrykt som øjebliksbillede eller enhed, indgår som ét aspekt 

af sygdommen som forløb. Det biomedicinske sygdomsbegreb er udtryk for en abstraktion fra 

forløb og relationer, der kendetegner sygdommen som Vorgang.  

 

Sygdom som Vorgang er som fremhævet person-orienteret. Men indtil for 20-30 år siden er 

personen og hans eller hendes lidelsesfulde forløb og erfaringer blevet søgt repræsenteret af 

lægen eller andre sundhedsprofessionelle først i sygehistorien og senere - blandt andet i kraft 

af Feinsteins arbejde - ved brug af nye kliniske og epidemiologiske metoder. Det er først 

indenfor de seneste 20-30 år, at subjekt-perspektivet er blevet formuleret som supplement til 

eller præcisering af det person-orienterede perspektiv på sygdom som integreret i et 

livsforløb40.  

                                                 
40 Et konkret eksempel herpå er udarbejdet af Juul Jensen & Borg (Juul Jensen & Borg 2005). De har formuleret 
subjekt-perspektivet som en præcisering af et person-orienteret perspektiv på rehabilitering som integreret i et 
livsforløb. De karakteriserer det som en subjekt-orienteret - eller bruger-orienteret praksis på linie med 
eksisterende praksisformer (ibid.). De anvender subjekt-orienteret og bruger-orienteret synonymt. I det følgende 
anvendes subjekt-orienteret praksis. De eksisterende 3 praksisformer er tidligere beskrevet (fodnote 16). Om den 
4. form for praksis den subjekt-orienterede praksis skriver Juul Jensen & Borg: 
”The user-oriented initiative is intended to provide the interdisciplinary professionals with insight into the user’s 
perspective, understanding and preferences, with the aim of opening a dialogue with that person about 
rehabilitation. It is intended to strengthen the user’s formulation of his/her own ”internal perspective” and, 
among other things, provide an opportunity for the user to describe the everyday life (the actual, perhaps the 
former, and the potential future life) that rehabilitation will have to enter into and become a part of. Involving the 
user is further intended to contribute to the user’s development of his/her motivation for taking part in 
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Feinstein pointerer i 1967 risikoen for en dehumanisering af medicinen bl.a. grundet 

sygdomsbegrebet, fordi det var reduceret til at omfatte biologiske forandringer: “The threat 

comes ...; from the concept that a “disease” is the derangement of a molecule or the 

dysfunction of a cell, but not the illness of a person; ...” (Feinstein 1967, s. 380). Feinstein 

synes at have været af den opfattelse, at et begreb for sygdom skulle omfatte personens 

erfaringer af lidelsen, som én af tre typer data. Han skelnede imellem data, der relaterede til: 

1) „disease” bl.a.: morfologi, kemi, mikrobiologi. 2) værten: miljømæssig baggrund (alder, 

race, køn, uddannelse) ydre forhold (geografiske -, beskæftigelsesmæssige - og økonomiske 

forhold samt social status). 3) ”illness”: interaktionen mellem ”disease” og værten. Det, der 

får udtryk i form af kliniske fænomener, består af: værtens subjektive følelser, som Feinstein 

kalder ”symptomer” og visse fund, som han kalder ”signs”, et udtryk for det der kan erkendes 

objektivt (ibid.).  

 

Feinstein advarede om, at klinikere i søgen efter viden om ”årsager” kan glemme, at 

information om ætiologi ikke altid tilvejebringer hurtig og præcis hjælp i forhold til 

behandling og uanset viden om årsag skal ”the illness” behandles (ibid.). Altså en 

understregning af, at det er centralt at skabe viden om personens lidelsesforløb. Han 

redegjorde for betydningerne af, at uddannelse af medicinstuderende og forskning havde 

fokus på patientens sygdomsforløb, som dette kunne erfares i mødet med patienten (ibid.). 

Det skal ses i forhold til, at han redegjorde for, hvordan den kliniske forskning på det 

tidspunkt var flyttet fra sygesengen til laboratoriet (ibid.). Han foreslog, at kliniske studier 

ikke skulle foretrækkes som alternativ til laboratorieforskning, men ses som et tillæg og som 

værende lige så velbegrundede (”valid”) muligheder for videnskabelig klinisk undersøgelse 

(ibid.). Han understregede også, at sådanne kliniske studier krævede andre metoder end 

laboratorieforskningen: ”As scientific necessities for reproducibly identifying illness and host 

in therapeutic experiments, the bedside data must be acquired, interpreted, and organized by 

methods specifically designed for the various beings who are the observers and the observed” 

(ibid., s. 41). Feinstein havde håbet, at han med sin bog i 1967 kunne bidrage til at gøre det 

attraktivt også at forske ved sygesengen. I et tilbageblik godt 25 år senere konstaterede han, at 

læger i de forgangne år blev tiltrukket af kvantitative tilgange, som randomiserede forsøg og 

psykometriske målinger. Han pegede på disse metoders begrænsninger. En begrænsning ved 

                                                                                                                                                         
rehabilitation; and, as a result of this, actively assess the effects that initiatives for rehabilitation can have for that 
person. Involvement also provides an opportunity for the user to take part in on-going regulation of the 
initiatives” (Juul Jensen & Borg 2005, s. 14). 
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randomiserede forsøg var, at metoden ikke gjorde det muligt at evaluere den optimale 

behandling af den enkelte patient. Ved psykometriske målinger, var én begrænsning, at: “... 

although patients are the only persons who can suitably observe, evaluate, and rate their own 

quality of life and the important features of their own health status, individual patients have 

seldom been asked or allowed to indicate their own values and beliefs” (Feinstein 1994, s. 

804). Feinstien beskriver ikke nærmere, hvilke metoder der kunne anvendes mhp. at 

tilvejebringe viden om patienters perspektiv. 

 

Der er støtte at hente hos Feinstien i forhold til, at sygdomsbegrebet skal omfatte ”disease” og 

”illness”, om end han ikke afklarede forholdet herimellem, eller havde forslag til relevante 

metoder, ud over at han påpegede, at randomiserede forsøg og psykometriske målinger har 

deres begrænsninger, og dermed er utilstrækkelig metoder. Det er tydeligt, at Feinstein, især i 

1994, tillagde patientens perspektiv betydning i forhold til lægers beslutningsgrundlag for 

behandling og evaluering af behandlingsforløbet.  

 

Sammenfattende kan den person-orienterede sygdomsforståelse karakteriseres som et 

relationelt sygdomsbegreb. Begrebets to dimensioner er kendetegnet ved forskellige 

relationer. Begrebets ene dimension (sygdommen som det forløb personen gennemlever) 

konstitueres af relationer knyttet til personens dagligliv, eksempelvis til familien, venner, til 

omgivelser, til fortiden. Den anden dimension konstitueres af relationer, der er knyttet til 

medicinen som en professionel praksis dvs. til lægen og dermed til lægens 

”mønster”/standarder og til hans eller hendes forvaltning af de diagnostiske kriterier – her de 

diagnostiske kriterier for AS.  

 

Hvordan kan der tænkes sundhed ud fra de to standpunkter? – herunder hvilke sammenhænge 

er der imellem, hvad der tænkes om henholdsvis sygdom og sundhed? 

 

Ud fra det første standpunkt er den aktuelle sundhedsforståelse, at sundhed er mere end fravær 

af sygdom. Vigtige betingelser for sundhed er bl.a. personlig styrke, livsmod og i forlængelse 

heraf personlig autonomi. Sundhed forstås som middel til eller forudsætning for menneskers 

udfoldelse af et selvstændigt liv målt ud fra egne værdier. Opgaven for en 

sundhedsprofessionel praksis er at udvikle midler til at give den enkelte kontrol over sit liv. – 

ramt eller ikke ramt af sygdom. Dvs. også dette positive sundhedsbegreb, tænkes inden for et 
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3. persons interventions perspektiv (ibid.). Sammenhængen mellem sygdoms- og 

sundhedsbegrebet er 3. persons perspektivet og objekt-perspektivet, at sygdom og sundhed 

forstås ud fra 3. persons perspektivet som objekt for kontrol.  

 

Ud fra det andet standpunkt er udgangspunktet personens erfaringer. I erfaring-perspektivet er 

sygdom et udviklingsforløb, en vandring. Juul Jensen pointerer, at den tyske filosof Hans-

Georg Gadamer (1900-2002), i sin bog: ”Wahrheit und Metode” fremhæver, at et resultat af et 

menneskes vandring, i hvert fald som mulighed, er, at han eller hun bliver erfaren, opnår en 

bestemt indsigt i begrænsninger i sine muligheder for at kontrollere sin omverden og sit eget 

liv og i sin formåen i forhold til at håndtere livets udfordringer og muligheder. Et 

sundhedsbegreb, der tager højde herfor synes dermed at stå i modsætning til det aktuelle 

meget udbredte begreb om sundhed, der ophøjer den enkeltes kontrol over eget liv til ideal 

(ibid.). Det sundhedsbegreb er netop et begreb, hvor sundhed er særlige erfaringer med livsløb 

(Holzkamp 1998) og indsigt i egne begrænsninger for livskontrol, for muligheder for kontrol 

og autonomi. Sundhed tænkes som gensidig omsorg for hinandens forudsætninger, som noget 

der kræver fælles omsorg for hinandens vilkår og handlemuligheder. Et syn på sundhed, som 

ifølge Juul Jensen kan formuleres og begrundes inden for en kritisk-psykologisk tradition, der 

gør fælles-menneskelig praksis og udvikling af praksis til udgangspunkt for forståelse. Kernen 

i et sådant sundhedsbegreb kan, som beskrevet af Dreier, være: 

 ”… ”et sæt af personlige forudsætninger for at deltage i det samfundsmæssige liv på en 
indholdsrig måde. Interessen for sundhed er knyttet til interessen for at kunne sikre sin 
reproduktion og sine forudsætninger for at deltage i samfundslivet. Men den er mere end en 
interesse herfor. Den er også forbundet med at drage omsorg herfor. Sundhed vedrører 
medlemmernes indbyrdes omsorg for at sikre hver enkelts reproduktion og personlige 
forudsætninger for at deltage i samfundslivet. Sundhed er altså møntet på omsorgen for 
individer og ikke f.eks. på samfundet som helhed, og den omfatter individernes deltagelse. 
Sundhed er hverken kun min interesse for mig selv eller andres for mig, men den gensidige 
almene interesse og omsorg for hver vore personlige forudsætninger for at deltage” … ” 
(Dreier 1995, s. 199 citeret i Juul Jensen 2006, s.27-28.  Juul Jensens kursiveringer). 

 
Fra det andet standpunkt er sammenhængen mellem sygdoms- og sundhedsbegrebet, 

udgangspunktet i personens erfaringer og at disse er afhængige af de relationer, han eller hun 

indgår i. 

 

Som fremhævet ovenfor har erfaringsperspektivet en historisk forankring i den kliniske 

praksis. Men det er kommet under pres i takt med, at det objekt-orienterede standpunkt er 

blevet befriet fra traditionelle metafysiske og religiøse udlægninger. I sammenhæng med: 

naturvidenskabens udvikling i det 17. og 18. århundrede, den eksperimentelle medicins 
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gennembrud og konsolidering i det 19. og 20. århundrede og senest krav om evidensbaseret 

medicin - er et biomedicinsk standpunkt vedrørende sygdom som lokaliserbart legemligt 

objekt blevet mere og mere dominerende. Dette har ført til polarisering, hvor erfarings-

perspektivet har haft et omdømme som uvidenskabeligt (ibid.).   

 

1.9.2 Subjekt-perspektivet – ét muligt/nødvendigt? aspekt af et sygdomsbegreb i dag? 

Cochrane rejste netop en diskussion om evidens, som vedrørte krav, han mente burde stilles 

til generelle udsagn om en bestemt behandlingsforms effekt på en sygdom. Hans overvejende 

fokus var ét aspekt af beslutningsgrundlaget – grundlaget for at kunne træffe et kvalificeret 

valg mellem mulige behandlinger. Cochrane redegjorde for de afgørende betydninger af, at 

den eksperimentelle tilgang blev bragt ind i klinisk medicin i form af randomiserede, 

kontrollerede forsøg (RKF), for herved at skabe et grundlag for at træffe valg mellem mulige 

behandlinger i forhold til en sygdom (Cochrane 1989). Det skal understreges, at Cochrane 

forstod årsagssammenhænge for sygdomme som værende multifaktorielle (ibid.). Dermed 

forkastede han den essentialistiske sygdomsforståelse, - essentialismens princip og princippet 

om specifik behandling (Juul Jensen 1986). 

 

Styrken i RKF ligger i undersøgelsesdesignet, idet resultater af sådanne forsøg indikerer 

sandsynligheden for, at det forventede resultat opnås, hvis den pågældende behandling 

iværksættes. Men RKF er en metode, via hvilken det, som Sabat har påpeget, antages, at der 

skabes viden om: ”the average person” (Sabat 2001, s. ix), men egentlig skabes viden om 

statistiske gennemsnit. Ikke om den enkelte person.  

 

Cochrane havde et - set i forhold til sin historiske sammenhæng - særdeles væsentlig ærinde 

med at ville styrke evidensen til gavn for den enkelte patient. Men Cochrane havde – 

forståeligt – i langt mindre grad og langt mere uafklaret fokus på en anden side af lægens 

beslutningsgrundlag, at et kriterium for valg af behandling er at vurdere hvilken af de mulige 

behandlinger der, ud fra den enkelte patients – hans eller hendes situation – skønnes mest 

optimal. Han berører det kort, idet han skrev, at et vigtigt område var: ”… the group of 

diseases where improvement or deterioration has to be measured subjectively” (Cochrane 

1989, s. 24). Der var altså sygdomme, hvor det var afgørende at følge forløbet. Det er dog 

uklart, hvorvidt han mente, subjekt-perspektivet skulle inddrages i forhold til at træffe valg 

om behandling eller – og det synes mest sandsynligt – at vurdere behandlingen, når den var 
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sat i værk. Men uanset, patientens subjektive vurdering var vigtig som grundlag for lægens 

beslutning.  

 

Det er også centralt, at han fremhævede, at én af begrænsningerne ved RKF var, at metoden 

ikke var egnet til at tilvejebringe patientens subjektive vurdering (ibid.). Det forbliver dog 

uklart, hvorvidt han mente en anden kvantitativ metode kunne være relevant - eller der skulle 

anvendes en kvalitativ metode. Han var netop åben for brugen af andre metoder end RKF. Det 

afgørende i denne sammenhæng er, at Cochrane understregede, at han ikke anså RKF for at 

være den eneste teknik, som havde værdi i medicinsk forskning (ibid.).  

 

Den forståelse af evidens, Cochrane lagde op til, kan videreudvikles via et relationelt 

sygdomsbegreb. En central pointe, som Juul Jensen påpeger, er, at evidens er en relationel 

egenskab. Cochrane fremhævede, at erfaringer baseret på resultater af RKF havde en særlig 

værdi som evidens for almene terapeutiske hypoteser, men det kan ikke afgøres, hvilken 

værdi RKF har i forhold til andre former for erfaringer, hvis spørgsmålet er, hvordan en 

bestemt person skal behandles (Juul Jensen 2004). 

 

Ved at gøre brug af en relationel sygdomsforståelse, bliver patientens erfaringer en del af 

klinikerens erfaringer og indgår derfor som aspekt i beslutningsgrundlaget sammen med bl.a. 

lægens erfaringer fra andre patienter, samt erfaringer og resultater fra RKF. 

 

Cochrane arbejdede for måder, hvorpå grundlaget for at træffe valg mellem eksisterende 

mulige behandlinger kunne kvalificeres. En relationel sygdomsforståelse giver mulighed for 

via en relationel forståelse af evidens at inddrage patienters erfaringer, hvilket yderligere 

kvalificerer lægens beslutningsgrundlag. Et arbejde i klinisk praksis baseret på en relationel 

sygdomsforståelse og en relationel forståelse af evidens ligger således i forlængelse af 

Cochranes arbejde - at bidrage til at kvalificere lægens beslutningsgrundlag. 

 

1.9.3 En relationel sygdomsforståelse – relevant i klinisk praksis - i dag? 
Subjekt-perspektivet, sygdom som erfaring, legemliggøres i sygehistorien. Sygehistorien 

gennemleves eller ”gennemvandres” af patienten, den er udtryk for de erfaringer patienten gør 

sig uden for lægens og andre sundhedsprofessionelles rækkevidde. Når lægen oprindeligt 

nedfældede patientens sygehistorie på skrift, var det et forsøg på at udtrykke i kondenseret 

sproglig form den historie, patienten gennemlevede, patientens vandring, hans eller hendes 
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erfaring. Sygehistorien var oprindelig ikke tænkt som et middel til at afsløre en 

bagvedliggende objektiv sygdom (Juul Jensen 2006). Men det sker, når den individuelle 

person systematisk, via lægens perspektiv, omformes til en journalperson. Journalen giver 

indsigt i episoder i den enkeltes sygehistorie. Den samlede sygehistorie kan indbefatte en 

række episoder, tidsmæssigt ordnet i forhold til hinanden. Alternativt hertil redegør Juul 

Jensen for, at en holdning, på linie med den der ligger til grund for at tilvejebringe subjekt-

perspektivet, sygdom som erfaring, også er aktuel i dag. Inspireret af Gadamars forståelse af 

hermeneutikken redegør han for vigtigheden af, at behandlingssituationen i den situations-

orienterede praksis baseres på en hermeneutisk holdning. Denne indebærer, at reaktioner og 

handlemønstre har en mening, hvis de forstås på baggrund af hele patientens 

livssammenhænge, herunder bl.a. hans eller hendes værdier, holdninger, forbilleder og 

livsform. Via dialogen med patienten kan lægen tilvejebringe en sammenhængende beretning, 

én livshistorie (ibid.).  

 

Ved at gøre ”Vorgang” – sygdom som erfaring repræsenteret af klinikeren - til et nøglebegreb 

åbnes for en relationel sygdomsforståelse41, sygdom som relationer i tidsmæssigt forløb, 

herunder relationer til lægen (ibid.). Der åbnes også for en ”egentlig” subjekt-orienteret 

udformning af standpunktet: sygdom som erfaring. Dvs. den diagnostiske udredning og 

behandlingssituation på hospitalet baseres på en sammenvævning af specielt to former for 

praksis, den sygdoms-orienterede - og den subjekt-orienterede praksis. 

                                                 
41

 Det relationelle sygdomsbegreb har berøringspunkter med situationel sygdom. Et empirisk funderet relationelt 

begreb udviklet af sociolog Dorte Gannik (Gannik 1999). Situationel sygdom defineres som: ”Sygdom som 
udspringer af og kontinuerligt betinges af forholdet mellem en person og en situation” (ibid.,s.613). Sygdom 
opfattes her som en proces, der forløber i og omfatter personens (krop-og-sjæl) forhold til omgivelserne, som 
dette kommer til udtryk i en aktuel situation. ”Sygdom” anvendes som et overbegreb omfattende bl.a.: 
symptomer, diagnosticeret sygdom, syndrom. Behandling i forhold til situationel sygdom, situationel 
behandling, omfatter: ”… regulering eller omlægning af den person-situation, relation eller det kompleks af 
relationer, som føder symptomer” (ibid.,s.580). Den kan kun gennemføres af den syge selv, undertiden med 
hjælp fra andre. Behandlere i sundhedsvæsenet er ikke/sjældent aktører i situationen. De skal almindeligvis ikke 
– og kan ikke – planlægge situationel behandling (ibid.,s.581). Behandlere i sundhedsvæsenet varetager specifik 
behandling: ”… snævert definerede enkelthandlinger, ofte af teknisk art, rettes mod bestemte symptomer eller 
sygdomme i diagnostisk forstand, eks. medikament, ultralyd” (ibid.,s.580). Denne sociale sygdomsteori og den 
biomedicinske model kan ifølge Gannik forstås som to perspektiver på samme fænomen, relateret til forskellige 
samfundsmæssige praksisser: folkelig hverdagspraksis og lægevidenskab, sygehus, laboratoriet, etc. Gannik 
mener, der bør etableres en samfundsmæssig praksis, baseret på begge perspektiver (ibid.,s.584), men forholdet 
mellem de to perspektiver karakteriseres ikke nærmere. Udgangspunkt for lægen synes fortsat at være sygdom 
som objekt for intervention, en objekt-orienteret sygdomsforståelse. Situationel sygdom karakteriserer som en 

tilgang til at forstå sygdom givet patientens situation. 
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Den subjekt-orienterede udformning af standpunktet sygdom som erfaring, i det relationelle 

sygdomsbegreb og sundhedsbegrebet forbundet med dette standpunkt, forbinder denne 

analyse af sygdomsbegreber med kritisk psykologi, en subjektvidenskab.  

 

1.9.4 En relationel sygdomsforståelse – ét aspekt undersøges i dette projekt 
Ud over at begrunde, at det – fra et patient perspektiv - tyder på, at en relationel 

sygdomsforståelse er relevant, så rejser der sig også et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt 

at arbejde med denne sygdomsforståelse i en konkret praksis, fordi projektet er om begrebet 

for AS, dets duelighed i praksis ud fra et patientperspektiv.  

 

Diagnoser og klassifikationssystemer - i og med de udgør enheder og øjebliksbilleder - står i 

modsætning til sygdom som erfaring, men de bidrager til at forstå sygdom som erfaring. Ud 

fra en relationel sygdomsforståelse foretages fortsat en biomedicinsk udredning. I dette 

projekt undersøges alene 1. persons perspektivet, den subjekt-orienterede udformning af 

standpunktet: sygdom som erfaring. 

 

De personer, der deltager i projektet, har fået stillet diagnosen AS på baggrund af ICD-10 

kriterierne (WHO 1994). Derved forudsættes det biomedicinske sygdomsbegreb. Jeg 

undersøger dueligheden af den aktuelle biomedicinske forståelse af AS fra 1. persons 

perspektivet. Undersøger hvilke muligheder, begrænsninger og dilemmaer denne forståelse 

giver personen ramt af AS for at håndtere sit liv med sygdommen, – hans eller hendes 

erfaringer fra livet med sygdommen. Jeg ser mit projekt som: - ét bidrag til at konkretisere ét 

aspekt og ét perspektiv af en relationel multifaktoriel sygdomsforståelse af AS. Den subjekt-

orienterede udformning af standpunktet sygdom som erfaring i forhold til nogle personer ramt 

af AS. Dette aspekt af en sygdomsforståelse som præmis for samarbejde i forhold til 

diagnostisk udredning, behandling og pleje. 

 

1.9.5 Sygdomsbegreber - filosofiske kategorier og videnskabelige begreber  
 
1.9.5.1 Filosofiske kategorier 
Aktuelt er der ikke konsensus med hensyn til rolle og status af kategorier. Juul Jensen 

præsenterer med inspiration fra den tyske filosof Karl Marx (1818-1883) en situeret tilgang, 

hvor kategorier er legemliggjorte i partikulære praksisser eller i standpunkter i praksis. Juul 

Jensen arbejder med at udvikle filosofiske kategorier om sygdom og sundhed. Disse 
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kategorier udledes af konkrete praksisser via historisk-empirisk analyse (Juul Jensen 1986, 

Juul Jensen 2006).  Kategorien for sygdomsbegreb udtrykker almene træk ved det at være 

syg. To eksempler: det biomedicinske sygdomsbegreb og det relationelle sygdomsbegreb. 

Sygdom som menneskelig erfaring er formuleret i modsætning til det biomedicinske 

sygdomsbegreb. Filosofien spiller her en konstruktiv rolle i videnskab og praksis og er 

samtidig (eller måske sideløbende) en kritisk refleksion over aktuel videnskab og praksis. Det 

er en filosofi, som forandres gennem dens deltagelse i at forandre videnskab og praksis. 

Kategorier er betingelser for viden forankret i sociale praksisser, i normer og standarder 

legemliggjort i praksisser (Juul Jensen 1999). Humanistisk sundhedsvidenskab i denne 

undersøgelse forudsætter - og er samtidig refleksion over generelle filosofiske kategorier. 

 

1.9.5.2 Videnskabelige begreber 
De filosofiske kategorier her det biomedicinske sygdomsbegreb og det relationelle 

sygdomsbegreb anvendes som analytiske redskaber. I analysen af det empiriske materiale 

bringes noget frem/drages noget ud af aktuelle praksisser via disse kategorier. Sygdom som 

menneskelig erfaring præciseres i forhold til personer ramt af AS. Denne præcisering er 

udtryk for én mulig og temporær sandhed. Den kan revideres, videreudvikles og nuanceres af 

en anden forsker med udgangspunkt i et andet empirisk materiale baseret på subjekt-

perspektiver på livet med AS.  

 

I forhold til dette projekt er det underordnet, om det er en radikal form for essentialisme (at 

bestemte karakteristika er nødvendige og tilstrækkelige) eller en moderat form (at nogle 

karakteristika er nødvendige, men hvor ét af disse sjældent dokumenteres via vævsprøve 

samt, at der ikke er et bestemt sæt karakteristika, som er tilstrækkelige). Det væsentlige er den 

overordnede skelnen mellem et essentialistisk - og et relationelt sygdomsbegreb, mellem 

sygdom som specifik enhed og sygdom som erfaring. De to sygdomsbegreber repræsenterer 

forskellige standpunkter, som relaterer til forskellige videnskabelige grundantagelser om 

sygdom og det at skabe viden om sygdom. 

 

1.10 Kritisk psykologi – ét humanistiske perspektiv  
Kritisk psykologi, også karakteriseret som en subjektvidenskab (Dreier 2004), er valgt som 

analyseramme. Kritisk psykologi udgør ét humanistisk perspektiv, da der tages udgangspunkt 

i sammenhænge mellem natur og kultur. Mennesket forstås som subjekt og som aktivt 

skabende. I overensstemmelse med Karl Marxs 10. tese om Feuerbach indtager kritisk 
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psykologi den nye materialismes standpunkt som er: ”… det menneskelige samfund eller den 

samfundsdannende menneskehed” (Marx & Engels 1976, s. 403). 

  

Den tyske psykolog Klaus Holzkamp (1927-1995) kritiserer ligesom Stengers og Sabat den 

eksperimentelle forskning og påpeger dens begrænsninger. Han karakteriserer denne som 

kontrolvidenskab, da det er en form for videnskabsskabelse som relaterer til, hvordan 

personer kan kontrolleres gennem betingelser, aldrig til hvordan de kan kontrollere deres 

livsbetingelser. Den enkelte forstås som et betinget væsen, ikke som skaber af sine 

livsbetingelser. Som følge heraf ligger der implicit i den eksperimentelle forskning en 

bekræftelse af de bestående afhængighedsforhold (Holzkamp 1985). 

 

Den traditionelle psykologi konstruerede en dikotomi mellem, hvad der i videnskabelig 

sammenhæng kan karakteriseres som en uoverskuelig ”daglig realitet” og en ”eksperimentel 

realitet” – frembragt og kontrolleret af forskeren. Som en konsekvens heraf fik den 

traditionelle psykologi det grundlæggende uløselige problem:  

”… om forholdet mellem de to ”realiteter” og om de eksperimentelle fund kan overføres til den 
”daglige realitet”: Da den ”rene” betingelsesstruktur, som de eksperimentelle fund uddrages fra, per 
definition ikke forekommer i den ”daglige realitet”, kan disse fund, ligeledes per definition, ikke 
anvendes på den” (Holzkamp 1998, s. 12).  

 

Holzkamp fremhæver, at dette er udtryk for psykologiens og psykoanalysens forsætlige 

blindhed over for sine ”forsøgspersoners” og patienters/klienters ”daglige livsførelse” – både 

som kendsgerning og som noget der skal sættes på videnskabeligt begreb. Blindheden kunne 

ses som bagsiden af fremhævelsen af de erkendelsesskabende ”standardsituationer”. En 

tilstrækkelig forklaring på blindheden ville da være, at psykologien må bagatellisere og 

marginalisere sine forsøgspersoners og klienters dagligdag og dermed også deres daglige 

livsførelse. For Holzkamp er problemets kerne dog, at hvis ”daglige livsførelse” officielt blev 

anerkendt som videnskabeligt grundproblem, blev de nævnte ”standardsituationer” – 

eksperimentet og settingen – uvægerligt berøvet deres eneståendehed som privilegerede 

erkendelsessteder (Holzkamp 1998). I eksperimentel forskning bliver objektivitetskriterierne 

gjort til målestok for, hvad der kan udforskes, for hvad der kan opnås erkendelse af i forhold 

til den genstand, der undersøges.  Personer undersøges under bestemte betingelser og det er i 

princippet altid forskeren, der stiller betingelserne og via forskning undersøger, hvordan 

individer forholder sig til disse betingelser. 
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Hvis ”livsførelse” begribes som subjektets aktive integration og konstruktion, der sætter det i 

stand til at ”arrangere” og koordinere krav fra forskellige livsområder i et samlet arrangement, 

underlægges ”eksperimentet” sådanne arrangementer. Som følge bestemmes betydningen af 

eksperimentet af forsøgspersonerne og klienterne, ikke af eksperimentator. Ligesom de også 

har tolkningsmonopolet over eksperimentets funktion og betydning. Ud fra sammenhænge i 

deres egen livsførelse kommer de selv frem til, hvilken betydning de vil tillægge 

eksperimentet (ibid.).  

 

Kritisk psykologi forstås i dette projekt i overensstemmelse med den canadiske filosof 

Charles Taylors udlægning af ’social theory’ som en samfundsteori med en kritisk dimension. 

”Kritisk” - relaterer til: Kritik af anden, traditionel (psykologisk) videnskab, kritik af 

samfundsforhold der begrænser udfoldelsen af menneskelige potentialer og kritik som bidrag 

til personers kritiske refleksion over deres liv og måder at fungere på.  

 

Anvendt som analyseramme kan kritisk psykologi gøre det muligt, at der kan udvikles en 

samfundsteori om det, der undersøges. I dette projekt er ambitionen primært at 

indholdsbestemme begreber, evt. vise nogle sammenhænge mellem disse.  

 

Hvad er det mere konkret kritisk psykologi som analyseramme kan hjælpe med – set ud fra, at 

personen er ramt af AS? AS indebærer, at personens neurologiske grundlag er ramt. Neurale 

processer udgør grundlaget for de psykiske funktioner. De neurale processers betydninger 

afhænger derfor af, hvilke praksisser de psykiske funktioner skal tjene som midler til at 

reproducere/ændre. Heraf følger, at betydninger af, at neurale processer, som er ramt hos 

personer med AS, med nødvendighed må forstås fra et 1. persons perspektiv, subjekt-

perspektiv42. Et subjekt-perspektiv på, hvordan det, at bestemte neurale processer er ramt, 

påvirker hans eller hendes psykiske funktioner, giver former for svækkelser43 af hans eller 

hendes kunnen – kognitive funktionsevner. Svækkelser som påvirker mulighederne for at 

reproducere/ændre de praksisser han eller hun deltager i. Særlig vigtigt er et subjekt-

perspektiv på betydningerne af, at disse muligheder påvirkes.  

 

                                                 
42 1. persons perspektiv og subjekt-perspektiv anvendes synonymt. 
43 Begrebet ”svækkelse” anvendes synonymt med svækkelse af handleevner og svækkelse i det praktiske greb, 
som udtryk for svækkelse af kognitive funktionsevner griber ind i personens evner til at handle og dermed griber 
ind i hans eller hendes livsførelse.  
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I kritisk psykologi tages udgangspunkt i et 1. persons standpunkt og perspektiv, et subjekt-

perspektiv og i forholdet mellem subjekt og praksis. Ved at bruge de videnskabelige begreber 

– kategorier – som analytiske redskaber44, rettes opmærksomheden mod at forstå personen 

ramt af AS som pro-aktiv handlende. Hvor handlen forstås som begrundet i de erfarede 

muligheder og begrænsninger i konkrete handlesammenhænge. Hvor reproducering/ændring 

af en handlesammenhæng relaterer til subjektets oplevelser og erfaringer af disse 

begrænsninger og muligheder og af egne handleevner. 

 

Med de analytiske redskaber skærpes opmærksomheden på, at subjektets oplevelser og 

erfaringer af sygdom er afhængige af, hvad der sker i behandlingssammenhænge, men også 

af, hvad der sker i andre sammenhænge subjektet deltager i og som kan have betydninger for 

hans eller hendes sundhed. Redskaberne gør det muligt at rette opmærksomheden mod 

subjektets erfaringer af livet med en sygdom – til forskel fra at rette opmærksomheden mod et 

patientforløb45 (Sundhedsstyrelsen 2002).  

 

Analyserammen gør det således muligt at forstå mere om det at give et menneske mulighed 

for at handle, være medskaber, udvikle sig mhp. at bevare - måske øge - indflydelsen på eget 

liv, så han eller hun vedbliver at være herre i eget hus. Rammen kan hjælpe med at fremhæve 

aspekter af personens sundhed, personlige forudsætninger for at deltage i det fælles 

samfundsmæssige liv på en indholdsrig måde, trods livet med en kronisk sygdom. 

Udgangspunktet er, at personen besidder bevarede potentialer og ressourcer trods de 

biologiske svækkelser og svækkelser af kognitive separate funktioner personen objektivt 

vurderet har og de svækkelser af kognitive funktionsevner, han eller hun oplever og erfarer.  

 

1.10.1 Indholdsbestemme begreber – et led i processen mod en social teori 
I projektet rejses kritik mhp. udvikling af praksis. Ud fra et subjekt-perspektiv, personen ramt 

af AS, som hidtil ikke eller i begrænset grad har været tillagt betydning, rejses kritik af 

udrednings- og behandlingsforløbet, mhp. at genoverveje denne praksis. Det indgår implicit i 

de sundhedsprofessionelles selvforståelser, at der er brug for at genoverveje praksis. Som 

danske eksempler kan nævnes, at en konkret afdeling, Neurologisk afdeling, indgår i et 

                                                 
44 Dreier understreger, at tanken ikke er, at fænomener, der undersøges via kategorier, reduceres til kopier af 
disse grundbegreber. At kategorier ikke er tænkt reduktionistisk og essentialistisk. Teorier eksempelvis om 
særlige fænomener rummer mere og andet end kategorierne. De omfatter bestemmelser af den særlige 
kombination af almene og specifikke træk ved disse (Dreier 2004). 
45 Se beskrivelsen af ”patientforløb” i fodnote 23.   
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samarbejde om at inkludere patienter, og der er et igangværende forskningsprojektet Dansk 

Alzheimer Interventions Undersøgelse (DAYSI46). Fra England og Amerika er der eksempler 

på forskning fra henholdsvis Kitwood og Sabat (afs. 1.6). Jf. Taylor kan projektet således ses 

som én måde at tydeliggøre og præcisere allerede implicitte selvforståelser (Taylor 1985). 

 

En kritisk psykologisk tilgang kan bidrage til at eksplicitere aktuelle konstitutive 

selvforståelser. Neurologens selvforståelse kan ekspliciteres i form af journalnotater. De hidtil 

(forholdsvis) upåagtede oplevelser og erfaringer - personen ramt af AS, samt hans eller 

hendes nærmeste – deres perspektiver kan ekspliciteres via interview og observation. Disse 

sidstnævnte perspektiver, såkaldte indefra-perspektiver, som disse forstås og kan gives 

udtryk, har et kritisk potentiale. Kritikken er ikke et mål i sig selv, men middel til at blive klar 

over, tydeliggøre facetter, der kan genovervejes og udvikles mhp. udvikling i form af en 

forbedring af praksis – fra et subjekt-perspektiv. 

  

En social teori kan jf. Taylor valideres, fordi den kan testes i praksis. Hvis teorien kan 

transformere praksis, kan den testes i forhold til kvaliteten af denne forandrede praksis: ”What 

makes a theory right is that it brings practice out in the clear; that its adoption makes possible 

what is in some sense a more effective practice” (Taylor 1985, s. 104). I dette projekt relaterer 

validering i Taylors forståelse til de indholdsbestemte begreber. Dvs. dels til en validering der 

beror på en vurdering af pålidelighed og gyldighed47 i processen med det empiriske materiale 

(kap. 8). Dels til hvorvidt analysen kan kaste lys over den hidtidige praksis, den sygdoms-

orienterede praksis, herunder om subjekt-perspektivetog kan bidrage til en sygdomsforståelse, 

hvor ét aspekt er sygdom som erfaring (kap. 6).  

                                                 
46 DAISY - en videnskabelig undersøgelse, med det formål at undersøge mulighederne for at forbedre støtten til 
mennesker med nydiagnosticeret demenssygdom i tidlig fase og til deres pårørende i Danmark.  Projektperioden 
1. marts 2003 – 30. juni 2008. Projektet ledes af H:S Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet i samarbejde med 
Styrelsen for Social Service, Socialministeriet. Projektleder er professor, dr.med. Gunhild Waldemar. Fokus er 
bl.a: Tidlig indsats hvor tilbud om intervention målrettes og tilbydes til patienter med nydiagnosticeret demens i 
let grad og til pårørende (Nationalt Videnscenter for demens u.å.). Jeg vender tilbage til nogle resultater fra dette 
projekt (se kap. 4). 
47 Fog argumenterer for at anvende de danske begreber ”pålidelighed” og ”gyldighed”, mhp. at fastholde ordenes 
semantiske indhold (Fog 2004). Jeg har valgt i referencerne at være loyal over for de refererede forfattere og 
anvendt deres begreber, og ellers bruge begreberne pålidelighed og gyldighed.  
Giorgi argumenterer for en fænomenologisk udlægning af reliabilitet og validitet, da kvantitative og kvalitative 
analyser baseres på hvert sit paradigme. Det er således ikke muligt at antage, at begreberne har samme 
betydninger i de to former for analyser (Giorgi 1988). Også i Danmark påpeges nødvendigheden af at retolke de 
vanlige metodekrav. Det gøres dog i forhold til kvalitativ forskning generelt (Fog 2004, Kvale 1997, Schultz 
Jørgensen 1989). Mag.scient.soc. Mogens Kjær Jensen karakteriserer problemet, at pålidelighed og gyldighed er 
begreber, udviklet til brug ved målinger med måleinstrumenter i kvantitative metoder, i kvalitative metoder er 
måleinstrumentet forskeren, hun måler ikke, men tolker sit materiale (Kjær Jensen 1991). 
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1.10.2 Ét bidrag til afgræsning af humanistisk sundhedsforskning 
Den humanistiske forskningsproces, som er i sin dannelse, er en proces, som ikke har 

udgangspunkt i bestemte metodemæssige postulater, men udfolder sig gennem konkrete 

projekter baseret på videnskabelige begreber og metoder fra forskellige humanistiske (eller 

andre) videnskaber48. Dette arbejde er et arbejde frem mod en afgrænsning: ”… af den 

humanistiske sundhedsforsknings særlige begreber, teorier og objekter” (Juul Jensen 1996, s. 

23). Humanistisk sundhedsforskning kan karakteriseres som en grænsesøgende videnskab i 

udvikling. Grænsesøgende i forhold til sig selv, den humanistiske sundhedsforsknings egne 

grænser, såvel som andre videnskabers grænser – måden for denne grænsesøgning er et 

dialektisk perspektiv. 

 

1.11 Kritisk psykologi - analyseramme for interview 
 
1.11.1 Indledning 
Dreier beskriver kritisk psykologi som en marxistisk samfunds-, videnskabs- og 

psykologikritisk tilgang til at udvikle grundbegreber – kategorier - og metodologi (Dreier 

2004). Hvad det implicerer forsøges antydet i dette afsnit, afgrænset til aspekter der i 

udgangspunktet skønnes relevante med henblik på at bruge kategorier udviklet i kritisk 

psykologi til at kaste ét lys over problemformuleringen og forskningsspørgsmålene, til at 

forstå psykiske aspekter af demenslidende og deres nære families liv. Analyserammen 

udfoldes yderligere undervejs i selve analyserne.  

 

1.11.2 Begrebsliggør via hverdagsbegreber 
Et særkende ved kritisk psykologi er, at kategorierne begrebsliggør almene aspekter ved det 

konkrete, som er sammensat og mangetydigt. Begrebsliggørelsen er egnet til at danne en 

sammenhængende forståelse af det konkrete. Da kritisk psykologi tillige vil indfange, 

hvorledes konkrete fænomener fremstår for subjekterne, må den forholde sig til vore 

hverdagsbegreber. Dette er i overensstemmelse med den amerikanske psykolog Amedeo 

Giorgi. Ifølge Giorgi udtrykker det naive subjekts beskrivelser en mangfoldighed af realiteter 

på en gådefuld måde (Giorgi 1985). Ved transformering af hverdagssproget til begreber fra 

kritisk psykologi opnås større grad af præcision, om end på bekostning af bredden i subjektets 

beskrivelser. 

 

                                                 
48 For eksempler på sådanne projekter se: (Juul Jensen, Qvesel & Fuur Andersen 1996).  
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1.11.3 Et historisk tilbageblik på udviklingen af kritisk psykologi 
Kritisk psykologi opstod omkring 1968 på initiativ af forskere ved Psykologisk Institut ved 

Freie Universität Berlin49. Opstod som reaktion mod den etablerede traditionelle psykologi50 

(Tolman 1994), som blev kritiseret for dels at være underlagt den borgerlige ideologi (Dreier 

1979), dels at bruge grundbegreber, som ikke var videnskabeligt udledt, men overført via 

traditioner51 (Holzkamp 1985). Inspirationskilder for de kritiske psykologer var den 

kulturhistoriske virksomhedsteori og marxismen (Dreier 2001). Den rejste kritik var ifølge 

Tolman baseret to aspekter: Et begrebsligt og et metodologisk. Om den begrebslige kritik 

fremhæves bl.a.: ”… its reduction of societal52 relations to unmediated social interactions; that 

is, its treatment of the other people in our lives simply as another class of stimulus object” 

(Tolman 1994, s. 37). Dette var også hos Holzkamp en central kritik. Han påpeger, at analyser 

af den traditionelle psykologis kategorier viste et fællestræk, det Leontjev kalder 

”umiddelbarhedspostulatet”53. Postulatet er, at menneskets adfærd og oplevelser er 

umiddelbart afhængig af omverdensbetingelserne og derfor kan undersøges fyldestgørende, 

hvis dets omgivelser og forhold til andre mennesker medinddrages. Mennesket skildres 

således som re-aktivt. Postulatet kritiseres, da det indebærer, at mennesket kun opfattes som 

underlagt givne betingelser. Vekselvirkningen mellem mennesket som producent af 

livsbetingelserne og som individ, der så igen lever under de af mennesker producerede 

betingelser, bliver glemt. Et dobbeltforhold som er særlig centralt i den kritiske psykologi 

                                                 
49 Holzkamp var en nøgleperson i personkredsen. Holzkamps værk fra 1983: ”Grundlegung der psychologie”, 
betragtes som den hidtil mest omfattende og systematiske fremstilling af kritisk psykologi (Dreier 2004).  
I Danmark udvikles begrebsrammen og metodologien i form af teoretisk - og praksis forskning. Professor i 
personlighedspsykologi ved København Universitet Ole Dreier, som har arbejdet sammen med Klaus Holzkamp, 
har ydet væsentlige bidrag hertil.  Eksempler på udvikling af begreber er (Dreier 2002, Dreier 2001, Dreier 
1997a, Dreier 1999b, Dreier 1997b, Dreier 1997b, Dreier 1999a, Dreier 2006a, Dreier 2006b, Dreier 2008). 
Andre eksempler på udvikling af begreber i forhold til social- og sundhedsmæssige praksisser er: (Borg 2003, 
Huniche 2002, Jartoft 2002, Forchhammer 1995, Lindhart 2007, Nissen 1998). Også i det øvrige Norden, i USA 
og Canada anvendes og videreudvikles kritisk psykologi (Højholt & Witt 1996).  
 
50 En psykologi hvis teoretiske standpunkt ukritisk afspejler det borgerlige samfund med dets kapitalistiske 
produktionsmåde, privat ejendomsret og markedsøkonomi. Tolman nævner som eksempler bl.a. eksperimentel 
psykologi og social psykologi (Tolman 1994).  
51 Holzkamp nævner som eksempel på en kategori et grundbegreb: ”stimulus”, som indgår i forskellige teorier, at 
dette grundbegreb er meget mere alment, end teorierne lader formode (Holzkamp 1985). 
52 Tolman beskriver den skelnen, han vil have frem med de engelske begreber: “social” og “societal”: ”... 
humans have cultural existences while rats do not; humans live in society while rats live in social relations; 
humans have history while rats depend on biological evolution. This makes humans very different, indeed 
qualitatively different, from all other animal species. This is the difference between sozial and gesellschaftlich, 
the difference between “social” and “socieltal”” (Tolman 1994, s. 38).  
53 Leontjev uddyber ”umiddelbarhedspostulatet” i (Leontjev 2002). Leontjev skriver om 
umiddelbarhedspostulatets begrænsede berettigelse, at: ”En sådan abstraktion fra subjektets virksomhed er kun 
berettiget inden for laboratorieforsøgets snævre grænser, det har til mål at afdække elementære patofysiologiske 
mekanismer” (Leontjev 2002, s. 48). 
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(Holzkamp 1985). Det andet aspekt af kritikken rettes mod den borgerlige psykologis 

metodologi. Kritikken er:  

”… directed at the way in which psychology’s methods reproduce the individualist assumptions 
and dominance relations of bourgeois ideology, and its consequent inability to produce an 
understanding of the person in capitalist class relations, such as people would require in order 
for them to consciously to take charge of their lives and collectively alter those relations” 
(Holzkamp 1983, s. 27 refereret  i Tolman 1994, s. 37). 

 

I følge Tolman var Holzkamps kritik, at den traditionelle borgerlige psykologi: ”…  “isolates 

individuals from the concrete societal-historical contexts of their lives, understands them as 

abstract units of behaviour in a reductive environment stripped of its historical 

determination”” (Holzkamp1979, s. 14 citeret i  Tolman 1994, s. 40). 

 

Postulatet indebærer, at der ses bort fra betydningen af alle andre forhold end dem, der 

befinder sig inden for den umiddelbare påvirkningssituation, hvorved betydningen af den 

samfundsmæssige sammenhæng, som situationen indgår i, fornægtes. Som eksempel på en 

tilgang, hvor mennesket isoleres fra dets samfunds-historiske sammenhæng, nævnes den 

variabelmetodiske tilgang, modeleret over det eksperimentelle design54 (Tolman 1994).  

 

1.11.4 På paradigmatisk plan at udlede en ny slags psykologiske grundbegreber 
Den skitserede kritik er baggrund for, at Holzkamp på paradigmatisk plan ville udlede en ny 

slags psykologiske grundbegreber videnskabeligt funderede i den antagelse, at mennesker 

lever under – og påvirker de objektive samfundsmæssige betingelser, - handler pro-aktivt og 

skabende. Intentionen var at skabe en psykologi, som gør det begribeligt, at mennesker, som 

vi vil forstå psykologisk, også er i stand til at deltage i den samfundsmæssige reproduktion 

                                                 
54 Dreier uddyber, hvorfor denne tilgang afvises inden for kritisk psykologi. Med denne tilgang: ”… studeres alle 
fænomener som (bio-psyko-sociale) komplekser af variable, der antages at stå i kausale eller korrelative 
forbindelser med hinanden. … De undersøgte tilstande og egenskaber analyseres som virkninger af, at personen 
har været udsat for et bestemt sæt variable. … I psykologien har det ført til følgende grundlæggende 
forklaringsskema: S-O-R54, dvs. stimulusvariable-organismevariable-reaktion. Her opfattes menneskelig 
handling som et resultat af det forudgående kompleks af umiddelbare omverdens- og organismevariable. 
Handlingen er determineret heraf og opstår først, når den fremkaldes heraf. Den er re-aktiv. Mennesket er ikke 
aktivt handlende hele vejen igennem, men først som et resultat, der er bestemt af umiddelbare ydre påvirkninger 
og indre tilstande. Mennesket ses ikke at etablere og influere de studerede S-O-R forbindelser. Dets handling, 
virksomhed, praksis er en determineret resultant” (Dreier 1995, s. 187). Dreier peger på, at idet hver empirisk 
undersøgelse kun omfatter et begrænset sæt variable, så fører en række af sådanne undersøgelser til, at: ”… 
strengt taget står de enkelte undersøgelsers påstande om sammenhænge uforbundne ved siden af hinanden. Mere 
omfattende og sammensatte sammenhænge kan nemlig ikke selv direkte gøres til genstand for nogen enkelt 
variabelmetodisk empirisk undersøgelse” (ibid., s. 188).  Forkortelsen S-O-R er nybehaviorismens modifikation 
af den klassiske behavioristiske bestemmelse S-R, altså læring og adfærd som stimulus og respons. 
Modifikationen indebærer at kunne beskæftige sig med adfærd, der ikke er direkte observerbar, f.eks. motivation 
og kognition, som man kan slutte sig til ud fra eksperimenter og observation (Nielsen 2004a). Klaus Nielsen er 
psykolog. 
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(Holzkamp 1985), - at der videnskabeligt skulle udvikles psykologiske grundbegreber herfor. 

Tolman fremhæver om de metodologiske betydninger heraf:  

”This means … stepping outside the strictly psychological framework to see that psychology is 
part of a larger understanding of historical, societal human existence. ... The general 
methodological principle is one of deduction (... not in formal logical, but logical-historical 
sense). We must be able to show the necessity of the interrelations between the biological, 
societal, and individual subjective aspects of our being” (Tolman 1994, s. 72).  

 

Ifølge Tolman valgte de tyske kritiske psykologer dialektisk materialisme på det filosofiske 

analyse niveau, og den herfra udledte teori: Historisk materialisme55. Teorien er karakteristisk 

ved: 1) at der lægges vægt på historie som en proces, hvilket giver mulighed for deduktion 

eller forklaring af eksisterende omstændigheder, 2) at der er en grundlæggende accept af en 

dialektisk enhed mellem det individuelle og samfund (Tolman 1994). Historisk-dialektisk-

materialisme indebærer, at psykiske processer analyseres i forhold til deres funktion for 

opretholdelse og udvikling af det materielle liv (Dreier 1979). Herved kan begrebsantagelser 

begrundes i viden om fænomenets oprindelse, hvilket kan give en kritisk indsigt, som betyder, 

at ideologier i traditionelle begreber ikke spontant reproduceres (Dreier 2001). Den historiske 

tilgang indebærer, at udgangspunktet er livsprocessernes historiske udvikling:  

”Grundlæggende er det altså en forståelse af den aktivitet, virksomhed, praksis, hvori levende 
væsener og deres verden er forbundet og udvikler sig. I den forstand er det også en relationel 
tilgang til det psykiske, en forståelse af det subjektive og psykiske ud fra deres plads og virke i 
relationerne mellem levende væsner og deres verden. Det subjektive og psykiske forstås derfor 
heller ikke slet og ret som indre egenskaber ved en individuel organisme, men som aspekter ved 
relationen mellem levende væsener og deres verden” (Dreier 2001, s. 40) 

 

Subjektets psykologiske processer skabes og videreudvikles i et dialektisk samspil mellem 

subjektet og hans eller hendes handlen og kommer til udtryk i handlen.  

 

Udviklingen af kategorier i kritisk psykologi baseres på historisk-empirisk analyser 

(Holzkamp 1985). Grundet menneskets historiske udvikling er anvendt to analyseniveauer, en 

funktional-historisk analyse til at rekonstruere de psykiske processers udvikling op gennem 

psykofylogenesen (Dreier 2001) herunder antropogenetiske analyser (Holzkamp 1985) - 

analyse af selve opståelsen af menneskeligt, samfundmæssigt liv. Efterfølgende en 

betydnings- og begrundelsesanalyse i forhold til den samfundsmæssigt formidlede 

livssituation (Dreier 2001), - analyse af den samfundshistoriske udvikling af menneskeligt, 

                                                 
55 Dreier karakteriserer kritisk psykologi som værende et forsøg på at udmønte den generelle marxistiske 
videnskabelige fremgangsmåde - historisk-dialektisk-materialisme - på psykologien mhp. at opbygge en 
marxistisk enkeltvidenskabelig psykologi. Et valg begrundet i, at individets udvikling udgør en mikroskopisk del 
af den samfundsmæssige udvikling (Dreier 1979). 
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samfundsmæssigt liv, hvor betydnings- og begrundelsesanalyser anvendes på analysen af 

enkeltsubjekter.  

 

1.11.5 Funktional-historisk analyse 
Marxismens generelle fremgangsmåde historisk-dialektisk-materialisme udmøntes i kritisk 

psykologi ved en kombination af det historiske og det funktionelle til en funktionel-historisk 

metode56 (Dreier 1979). Analysemetode anvendes til at rekonstruere de psykiske processers 

udviklingsnødvendighed op igennem psykofylogenesen. Rekonstruering af udviklingen af de 

funktionelle midler for organismernes overlevelse begynder i naturhistorien ved de første 

elementære psykiske processers oprindelse i livsprocesserne57. Forud for - og op igennem 

psykofylogenesen forstås udviklingen som drevet af mutation/selektion (Dreier 2001).  

 

Hypotesen for analysearbejdet var en udviklingslogisk og begrebslig isomorfi. Holzkamp 

nævner følgende eksempel: Begreber, som indgår i forskellige psykologiske teorier, 

eksempelvis forskellige teoretiske afskygninger af begrebet motivation, gennemarbejdes, så 

begrebet motivation svarer til eller reflekterer sin historiske dannelsesproces, sin 

udviklingsnødvendighed, de genetiske58 forhold (Holzkamp 1985). Isomorfi skal forstås som 

strukturlighed, her mellem det genetiske og begrebslige. Holzkamp forklarer, at i processen 

hvori organismerne fylogenetisk tilpasser sig omverdenen, dannes der ud fra enkle 

elementære grundformer stadig mere differentierede former – tilpasset stadig mere 

differentierede omverdensbetingelser. Denne differentieringsproces skal genfindes i 

begreberne for at der kan tales om isomorfi mellem genetiske og begrebslige forhold. Den 

genetisk tidligste form er også den mest almene kategori. Selve indførslen af et begreb om det 

psykiske kan siges at udtrykke en bestemt urform. Ud fra de almene livsprocesser har der 

udviklet sig et nyt stadie, det psykiske, den psykiske form for livsopretholdelse. De 

kendetegn, som den oprindelige form af det psykiske havde, er de mest almene begrebslige 

kendetegn, med hvilke det psykiske i kategorisystemet bestemmes (ibid.).  

 

                                                 
56 Tolman pointerer, det ikke er en formel-logisk metode, at den støttes på solid empirisk godtgørelse 
(”evidence”). Metoden er kort beskrevet af (Tolman 1994) og (Dreier 2001). 
57 Tolman beskriver et konkret eksempel. Et forstadium i udviklingen af den menneskelige bevidsthed kan føres 
tilbage til sensibiliteten hos de første fysiske organismer, dvs. de organismer som var det evolutionære resultat af 
processen fra præpsykisk - til psykisk organisme. Den udviklede sensibilitet er udtryk for, at en fysisk organisme 
kan reagere på sine omgivelser (Tolman 1994), dvs. organismen rummer psykiske funktioner som formidlere af 
dens liv.  
58 ”Ordet ”genetisk” er afledt af græsk: ”genesis” (skabelse) og betyder her omtrent ”udviklingsmæssig”; i denne 
forbindelse refererer det altså ikke til arveanlæg eller lignende” (Holzkamp 1985, s. 43). 
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Psykiske processer forstås som funktionelle midler for organismens aktiviteter. Set i forhold 

til den enkelte organisme så opstår og udvikles dens psykiske processer grundet dels 

aktiviteter dels ændringer i de livsbetingelser i kraft af hvilke, organismen reproducerer sit liv. 

Et eksempel. Ifølge Dreier er den mest elementære form for psykisk funktion, her trækker 

Dreier på Leontjevs studier, sansning som signalformidlet aktivitet:  

”En edderkop er fx ikke blot i stand til at reagere på tilstedeværelsen af føde, men kan også 
sanse rystelser i sit spind som tegn på bytte. Dens jagtaktivitet bliver signalformidlet ved, at 
sansningen drager en forbindelse mellem rystelse og føde, som orienterer edderkoppens aktivitet 
i retning af byttet” (Dreier 2001, s 41). 

 

Sensibiliteten forstås således som tidligste, simpleste form for psykisk formidlet liv. 

Organismer kan nu reagere på andet end de blotte fysiske egenskaber ved omgivelserne, 

nemlig på bevægelse.  

 

Op igennem psykofylogenesen opstår og udvikles de psykiske processer, de differentieres i 

kognitive, emotionelle og psykiske formidlede sociale processer og evnen til læring opstår. 

Denne evne medfører, at en arts genetiske forudsætninger for aktivitet og det psykiske 

funktionsgrundlag bliver modificerbart i forhold til ændringer i omverdensforholdene. 

Medfødte egenskaber forstås som modificerbare potentialer, kendetegnet ved et bestemt 

forhold mellem fastlagthed og modificerbarhed. Modificerbarheden omfatter alle de psykiske 

funktionsaspekter: kognitive, emotionelle og psykisk formidlede, sociale aspekter (Dreier 

2001).  

 

1.11.6 Betydnings- og begrundelsesanalyse 
I dette afsnit beskrives nogle kategorier, der er relevante for analysen af det empiriske 

materiale i dette projekt. Jeg har prioriteret at forsøge at vise sammenhænge mellem 

kategorier frem for at redegøre for kategoriernes kronologiske og begrundede opståen.   

 

I det, der kaldes overgangsfeltet fra dyrisk liv til menneskeligt-samfundsmæssigt liv, ophæves 

fylogenesens grundkarakteristika og bliver til nye menneskeligt-samfundsmæssige kvaliteter. 

Dvs. de ophører at eksistere som det, de var eller de kommer til at have en underordnet rolle i 

forhold til nye nu dominerende kvaliteter. Samtidig får sociale processer og dannelser 

stigende betydninger (Dreier 2001). Læringsevnen bliver det psykiske grundlag for skiftet 

mellem dyrs biologiske betingelser for fungeren og menneskets primært samfundsbetingede, 

psykiske fungeren. Evnen til læring indebærer, at psykiske processer og virksomheden bliver 



 
 

71 
 

modificerbare i forhold til ændringer i omverdensforholdene (Dreier 2004), et skift Holzkamp 

betegner som et dominans omslag59 (Holzkamp 1985). 

 

1.11.6.1 Handlemulighed, mulighedsrelation, subjektet, handlegrund, handleevne 
Der er også andre centrale forudsætninger for dette omslag.  Mennesket begynder at 

producere redskaber, fordele arbejdet og samarbejde i forhold til fælles mål mhp. at 

opretholde eksistensen60 (Tolman 1994). Samfundet ændres fra kooperative forhold til at blive 

et selvstændigt samfundsmæssigt system. Det betyder bl.a., at den enkeltes liv også 

opretholdes i situationer, hvor han eller hun ikke deltager i den samfundsmæssige 

reproduktion (Holzkamp 1985). Det betyder, at på samfundsmæssigt niveau konfronteres 

personen med en samfundsmæssigt produceret betydningsstruktur, som repræsenterer 

handlinger, der er nødvendige for, at samfundet kan opretholdes og som udgør de samlede 

samfundsmæssige handlenødvendigheder (Tolman 1994). For den enkelte fremstår 

betydningsstrukturen som en struktur af objektive handlemuligheder. Et udsnit af disse, 

specificeret af personens objektive situation og position, udgør hans eller hendes objektive 

handlespillerum. Spillerummet indbefatter, at der altid fremstår handlealternativer. Den 

enkeltes handlen er således ikke fuldstændig determineret af de samfundsmæssige betingelser, 

men begrundet i dem. Dette forhold mellem handlingsalternativerne og det enkelte menneske 

karakteriseres som en mulighedsrelation, som er et udtryk for, at han eller hun kan 

virkeliggøre én mulighed blandt flere eller helt undlade at handle, hvis hans eller hendes 

reproduktion i øvrigt er sikret (Dreier 2002).  

 

                                                 
59 Tolman understreger, at optagetheden af fylogenesen ikke opgives – jf. Wolpoff,1980, ophæves evolutionen 
ikke, gener fortsætter at forandres. Tolman nævner også, at der sker en aktiv indgriben i form af, at mennesker 
tilstadighed arbejder på selv at ændre generne ved genetisk manipulation. Pointen er jf. Tolman således – ikke at 
ophæve den evolutionære, genetisk baserede funktional-historiske metode, men anerkende, at dominansen af den 
udviklede ”societal” måde for eksistens skal reflekteres metodologisk (Tolman 1994). 
60 Tolman nævner den medicinske udvikling (Tolman 1994) det i lighed med den amerikanske professor i 
filosofi Marx W. Wartofsky (1928-1997). Wartofsky argumenterer for, at kognitiv aktivitet altid er 
kontekstbunden og at vores art har udviklet sin generelle kognitive evne (både i sin biologiske - og kulturelle 
evolution) ud fra de specifikke krav, praksismåder stiller til kognitionen. Medicin repræsenterer ifølge Wartofsky 
en primær eller grundlæggende kognitiv praksismåde, en af de tidligste tilpasningsformer (Wartofsky 1976), 
menneskers forsøg på at klare sig trods deres sårbarhed: ”Together with food gathering, hunting, the production 
of artifacts - tools, weapons, clothing, shelter - and the development of modes of social organization, there 
developed also the techniques, artifacts, and institutional forms of medical practice: caring for the sick; healing 
wounds; hygienic techniques for dealing with infection and for preventing disease; and the range of practices 
dealing with birth, death, and sexuality” (ibid., s. 167). Wartofsky beskriver sin tilgang på følgende måde: “I 
want to claim that the general forms of human cognition have been shaped by medical theory and practice; that 
our general cognitive culture bears the imprint of the distinctive modes of medicine; and that an epistemology of 
medicine is therefore an approach to general epistemological reflection, rather than something to be derived from 
it” (ibid., s. 168). Wartofsky bidrager via en historisk analyse af medicinens udvikling til forståelse for at 
medicin er en primær og grundlæggende kognitiv praksismåde, en konstituerende vidensform (ibid.).  
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Mulighedsrelationen mellem et individuelt subjekt og den samfundsmæssige 

betydningsstruktur omfatter også et særligt subjektivt perspektiv. Som følge må psykologisk 

forskning for at passe til sin genstand være en udforskning af subjekter ud fra et alment 1. 

persons standpunkt og perspektiv. Ved psykologisk forskning som en subjektvidenskabelig 

tilgang forstås således, at: ”… psykiske fænomener analyseres ”i første person” ud fra hvert 

subjekts eget ståsted og perspektiv, dvs. ud fra den måde det erfarer og forholder sig til sin 

verden på” (ibid., s. 70). 

 

Dvs. det enkelte menneskes psykiske processer og hans eller hendes praksis i konkrete 

handlesammenhænge forstås fra subjekt-perspektivet. De psykiske processer begrebsliggøres 

som aspekter af subjektets handlen. Kritisk psykologi er: ”… en subjektvidenskab … der 

sætter det individuelle subjekts forhold til sin umiddelbare, samfundsmæssigt formidlede 

livssituation og til sig selv heri på alment begreb” (Dreier 2004, s. 309).  

 

Den enkelte, subjektet, forstås som oplevende og handlende i forhold til de 

handlesammenhænge, han eller hun deltager i. Understregningen af, at det subjektive skal ses 

i forhold til de handlesammenhænge, han eller hun deltager i og som indgår i den 

samfundsmæssige praksis tydeliggøres i Dreiers afgrænsning af, hvad der kunne 

karakteriseres som genstandsfeltet for kritisk psykologi: 

 “Psychological phenomena must be interpreted and integrated within an encompassing 
interdisciplinary approach to research on human social practice. Indeed, we can only really 
combine the study of psychic processes and social practice from a first person standpoint and 
perspective in social practice since that is how they are combined in practice by subjects. In 
short, we must conceptualize psychic processes as aspects of the actions of located subjects in 
ongoing social practice” (Dreier 1997a, s. 12-13). 

 

Kritisk psykologi insisterer således på forskning ud fra et 1. persons perspektiv og standpunkt. 

Holzkamp ser som følge heraf fænomenologisk filosofi som et nødvendigt aspekt af den 

kritisk psykologiske position (Tolman 1994). Afgørende herfor er, at fænomenologien har 

analytiske redskaber, som Holzkamp mener, er nødvendige for enhver videnskab. Han forstår 

således fænomenologien som én ”basic science” (ibid.). Det ligger uden for denne afhandlings 

rammer at belyse dette forhold mellem kritisk psykologi og fænomenologien nærmere. 

 

I kritisk psykologi er subjektets virksomhed en dialektisk proces, hvor subjektet altid er 

situeret i en social praksis, i en social struktur. Dermed tydeliggør kritisk psykologi forbehold 

over for fænomenologi som den rene beskrivelse, hvor der abstraheres fra der, hvor oplevelser 



 
 

73 
 

stammer og fra subjektivitet som et resultat af det historiske og samfundsmæssige. Den 

eksisterende fænomenologiske forskning kritiseres – jf. Tolman - for at sætte subjektets 

afgørende forhold til sin samfundsmæssige situation uden for (ibid.). Et fænomenologisk 

perspektiv implicerer en fordring om at belyse subjektets perspektiv. Et fænomenologisk 

perspektiv er nødvendigt for at forstå subjektets oplevelse, 1. persons perspektivet. 

Perspektivet er ikke adækvat i forhold til at nå til en forståelse af subjektivitet i en 

subjektvidenskab, kritisk psykologi, hvor subjektet forstås som oplevende og handlende i 

forhold til handlesammenhænge i en samfundsmæssig struktur. I kritisk psykologi kan 

intentionaliteten kun forstås i forhold til det enkelte subjekts proaktive handlen i sin 

livsførelse og handlesammenhænge, her udfoldes den. Holzkamp præciserer forståelsen af 

intentionaliteten i kritisk psykologi således: 

”… det specifikke ved den menneskelige livsvirksomhed, det er denne handleevne, med denne 
dimension af subjektivitet, inter-subjektivitet. Altså mennesket som subjekt, som kilde til 
rådighed over sine livsbetingelser, og inter-subjektivitet som et forhold mellem sådanne 
individer, som til enhver tid véd om sig selv og om hinanden, at de kan være kilde til forandring 
og rådighed over livsbetingelserne. Vi taler altså da om intentionalitet, men i en anden 
betydning end i fænomenologien; individet som intentionalitetscentrum, det betyder, at man 
oplever sig selv som mulig kilde til forandrende handlinger, og samtidig er klar over, at den 
anden også oplever sig selv sådan. Og denne relation er da inter-subjektivitetens moment, og 
denne inter-subjektivitets-relation er en forudsætning for, at det overhovedet er muligt at nå det 
psykiskes menneskelige niveau i en undersøgelse” (Holzkamp 1985, s. 31). 

 

Jeg vender nu tilbage til mulighedsrelationen. Hvad baserer subjektet sine handlegrunde på? – 

altså sine grunde for at træffe valg i forhold til handlingsalternativer? Tolman er ikke så 

præcis, når han skriver at: ”Grounds for action derive from our assessments, both emotional 

and cognitive, of our environments and of the possibilities for action that they offer and that 

we recognize” (Tolman 1994, s. 110). Det er dog centralt, at han peger på erkendelse af 

muligheder. Erkendelse får en speciel betydning, når personens situation ændres. Dreier 

uddyber og præciserer, at præmisserne for handlegrunde (”grounds for action”) beror på, 

hvilke betydninger subjektet oplever, at hans eller hendes handlemuligheder har for at 

tilfredsstille behov og interesser (Dreier 2002).  

 

Bag dette ligger en integrering af kognition og emotion, hvor de kognitive funktioner 

orienterer personens opfattelser af betydninger og de emotionelle funktioner vurderer ud fra 

en foregribelse af tilfredsstillelsesmuligheder. Motivationen eller mangel på samme relaterer 

til denne emotionelle foregribelse. Til personens vurdering af, hvorvidt en handlemulighed 

kan indebære en udvidelse af muligheder, som han eller hun oplever betydningsfuld (ibid.) – 
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altså om en handlemulighed er mere betydningsfuld end en anden vurderet ud fra den 

konkrete situation. Om end handlen altid er begrundet, peger Tolman på følgende: at ikke al 

handlen nødvendigvis er rationel - i betydningen baseret på problemfrie grunde. At de grunde 

på hvilke personen handler ikke altid er hans eller hendes egne eller nødvendigvis i hans eller 

hendes bedste interesse. At det ikke implicerer, at handlinger ikke kan udføres tankeløst eller 

automatisk (Tolman 1994). - bevidst varierer således i grader, noget er altid mere eller mindre 

klart forstået, begrebet, etc. Holzkamp pointerer, at mine handlinger kan:  

”…”stå i modstrid med mine objektive interesser, men ikke i modstrid med mine … interesser 
sådan som jeg oplever dem som min situation. I den sætning, at mennesket ikke bevidst kan 
skade sig selv, ligger så at sige det eneste genstandsmæssige apriori” for subjektvidenskaben” 
(Holzkamp 1983, s. 350 citeret i Holzkamp 1998, s. 25).  

 

Holzkamp beskriver, at det, der herved faktisk sker for den enkelte grundet 

mulighedsrelationen, er en frigørelse af det psykiske fra den umiddelbare reproduktion, 

hvilket giver en distance, der muliggør erkendelse af alternativer handlemuligheder, en 

erkendelsesholdning (Holzkamp 1985), en mulighed for refleksion. Mulighedsrelation, 

afstanden til den samfundsmæssige reproduktion, fører også til en ny form for subjektivitet. 

Det fører til, at den enkelte oplever sig som kilde til sine handlinger, til at vælge mellem 

alternativer. Dermed kan han eller hun også opleve sig som noget særligt i forhold til andre 

mennesker og opleve den anden som centrum for sine egne hensigter, hvilket er det specifikke 

ved subjektivitet-intersubjektivitet (ibid.).  

 

De ændringer, der opstår i dominansomslaget, har altså implikationer for den 

samfundsmæssige formidling af det enkelte menneskes liv61 (Tolman 1994). Kritisk 

psykologi udvikles til en subjektvidenskab. En subjektvidenskab i et alment 1. persons 

standpunkt og - perspektiv, hvor analysen bliver: 

”… en betydningsanalyse af de konkrete muligheder for et bestemt individ i en given situation 
og … en begrundelsesanalyse af et bestemt individs mønster af handlegrunde set fra dets eget 
ståsted og perspektiv i sin umiddelbare, samfundsmæssigt formidlede livssituation” (Dreier 
2001, s. 47).  

 

                                                 
61 Tolman beskriver samfundsmæssig formidling som en dynamisk relation mellem mindst tre faktorer: 

1. en historisk determineret samfundsmæssig struktur 
2. positioner det enkelte menneske påtager sig i denne struktur og som er historisk betingede bestanddele 

af strukturen  
3. de umiddelbare livsomstændigheder eller det enkelte menneskes situation. Den enkeltes position 

repræsenterer en række muligheder mht. at forandre strukturen og at opretholde og forbedre situationen. 
(Tolman 1994).  
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Dette analyseniveau fører frem til, at de almene psykologiske kategorier videreudbygges ved 

at vise grundtræk, aspekter af den enkeltes psyke, som afledt af den samfundsmæssige 

formidling af det enkelte menneskes liv (Tolman 1994). 

 

Jeg vil stoppe op her for kort at vende tilbage til spørgsmålet om handlemuligheder. Hvad der 

for den enkelte udgør handlemuligheder, afhænger ud over af hans eller hendes situation også 

af de udviklede personlige forudsætninger for at kunne virkeliggøre mulighederne.  

 

Et nøglebegreb er handleevne. Personlig handleevne (”personal action potence”) er den 

enkeltes forudsætninger for rådighed62 over sin reproduktion gennem deltagelse i rådigheden 

over den samfundsmæssige reproduktion (Holzkamp 1983, s. 241 referet i Tolman 1994). Det 

psykiske ved denne bestemmelse er ikke noget isoleret ved individet, men den psykiske side 

af menneskets mulighed for at reproducere sin egen eksistens gennem deltagelse i den 

samfundsmæssige proces (Holzkamp 1985).  

 

Et subjekts handleevne defineres som personlige forudsætninger i forhold til hans eller hendes 

praktiske handlespillerum. For at være subjektive evner skal de fungere som sådan i relation 

til, hvad der er objektivt muligt i en handlesammenhæng. Subjektive handleevner defineres 

altså konkret i relation til, hvad der fordres for, at han eller hun er i stand til at deltage i en 

handlesammenhæng ud fra sin position og i relation til, hvad andre deltagere er i stand til. 

Definitionen er altså konkret, kontekstuel, relationel og i forhold til personens position. 

Subjektets egenskaber, kapaciteter og evner er aspekter af personens handleevner. Potentiale 

og modificering er træk ved disse aspekter, som er afgørende for subjektets udvikling af 

handleevner mhp. at udvide sin deltagelse i handlesammenhængen og rådigheden over den, 

kunne følge ændrede krav og muligheder i den, tage del i udvikling af den og i rammer for 

deltagelse (Dreier 1997a). For at udgøre en handlemulighed for personen, skal han eller hun 

altså besidde de handleevner, der er nødvendige for at kunne virkeliggøre muligheden.  

 

Eftersom hver enkeltes liv er uselvfølgeligt og problematisk, skal livet findes og afklares via 

valg mellem handlemuligheder (Dreier 2001). Dreier beskriver det med reference til 

                                                 
62 Tolman oversætter ”Verfügung über” med det engelske ord ”control”, men understreger sine 
oversættelsesproblemer fra tysk til engelsk, det er ikke kontrol som over en maskine, det, der intenderes, er 
subjektets meningsfulde deltagelse i beslutningstagnings processer, som beslutter hans eller hendes skæbne 
(Tolman 1994), i danske oversættelser bruges begrebet rådighed. 
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Holzkamp som en dobbelthed mellem at deltage i reproduktionen, dvs. inden for den 

eksisterende praksis` rammer eller deltage i ændringen af reproduktionen og dermed udvide 

egen grad af rådighed over praksis ved at udvide sine muligheder (Dreier 1999b). Den 

enkeltes valg herimellem afhænger af muligheder og grunde i situationen. Vurderingen af 

graden af rådighed eller graden af afhængighed og udleverethed afspejles i hans eller hendes 

befindende, oplevelsen af frihed er knyttet til rådighed over de relevante forhold (Dreier 

2001). Holzkamp beskriver det som en uddifferentiering af ”mulighedsrelationen” til en 

”dobbelt mulighed” mellem alternativet at handle ”under” samfundsmæssige betingelser og at 

handle ”…”i en udvidelse af de rådighedsmuligheder der ligger i betingelserne”” (Holzkam 

1983, s. 368 citeret i Holzkamp 1998, s. 25), altså udvide grænserne indenfor de eksisterende 

muligheder. Hvor det, at personen forandrer nogle forhold, umiddelbart kan forstås som 

værende begrundet i en interesse i at udvide rådighedsmulighederne og øge livskvaliteten. 

Hvor det at handle ”under” betingelser kan forstås ud fra, at personen anticiperer, at en 

udvidelse kunne true en oplevet stabilitet i livsførelsen. Dvs. mulighedsrelationen, 

alternativet, afspejler et spændingsforhold mellem at øge livskvaliteten og defensivt afværge 

trusler (Holzkamp 1998). 

 

1.11.6.2 Handlesammenhænge, deltagelse, deltagerbaner, ståsted, perspektiv, position 
Dreier udvider med en række begreber relateret til relationen mellem subjekt og samfund i 

forbindelse med den nye opmærksomhed i kritisk psykologi på en struktur af 

handlesammenhænge og personers bevægelser rundt i disse. Det er begreber som: ”ståsted”, 

”perspektiv”, ”position”, ”handlesammenhæng” og ”deltagelse”. Nedenfor er afgrænset til 

alene at beskrive Dreiers udlægning.  

 

Udgangspunktet for Dreier er, at den samfundsmæssige praksis konstitueres af forskellige 

situerede kontekstuelle praksisser, handlesammenhænge, f.eks. hjemmet, samvær med venner, 

konsultationen ved praktiserende læge, konsultationen hos neurologen, praksisser som er 

kædet sammen i en samfundsstruktur. Det indebærer, at en handlesammenhæng skal forstås 

gennem dens sammenhænge til andre handlesammenhænge (Dreier 1997b). Eksempelvis kan 

personen ramt af AS, og hans eller hendes situation, ikke kun forstås ud fra udredningen i 

neurologens konsultation.  

 

I de enkelte handlesammenhænge deltager personen i en social praksis. Med ’deltagelse’ 

(”participation”) vil Dreier fremhæve følgende forhold. Deltagelse er udtryk for, at subjektet 
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altid allerede er involveret i samfundsmæssig praksis. At subjektet er situeret i en lokal 

handlesammenhæng og derfra involveret i primært praktiske relationer til praksis 

samfundsmæssige strukturer. At individuel handling og psykologiske processer er partielle 

fænomener i forhold til en konkret samfundsmæssig praksis. Enhver deltagelse er et særligt 

og partielt aspekt af samfundsmæssig praksis, så subjektivitet bliver udtryk for et særligt og 

partielt personligt aspekt. Endelig, som nævnt ovenfor, er begrebet et udtryk for dobbelthed, 

at deltagelse kan være at deltage i reproduktion af forholdene eller at bidrage til forandring 

mhp. at udvide rådigheden (Dreier 1999b). ”Handlesammenhængen” bruges efterfølgende om 

rammen for handlesammenhængen, ”social praksis” bruges om personers praktiske relationer, 

handlinger, valg.  

 

Subjektet må, for at kunne give sine aktiviteter retning, tænke ud over sig selv, ud over hvor 

han eller hun står og ind i strukturer i den samfundsmæssige praksis, som han eller hun er en 

del af. Så for at forstå subjektets handlinger, tanker og følelser, må den handlesammenhæng, 

som han eller hun er en del af, inkluderes. Måderne, på hvilke han eller hun tager del i den 

social praksis, må undersøges. Afgørende for relationen mellem subjektet og 

handlesammenhængen er bl.a. subjektets position. En position sætter særlige rammer for 

indflydelse, den grad han eller hun kan tage del i, en rådighed over den. En position medfører 

en særlig bevidsthed hos subjektet om de eksisterende muligheder i konteksten og om hans 

eller hendes anliggender heri (Dreier 1997b). Dreier benytter begrebet ”anliggender” som en 

slags samlet betegnelse for behov, interesser og andet personen har på hjertet.  

 

Subjektets liv udfoldes således i særlige deltagerbaner. Subjektet deltager i - og bevæger sig 

imellem forskellige, uensartede handlesammenhænge - deltagerbaner (”personal trajectories 

of participation”). En begrebsliggørelse, af hvordan subjektet bliver i stand til det, fordrer en 

kontekstuel forståelse af personlige måder for deltagelse og en kontekstuel forståelse af 

subjektets handleevne og potentialer (ibid.). 

 

Her skal tråden tages op fra beskrivelsen af en kontekstuel forståelse af subjektets handleevne 

og potentialer, med begreber som differentierer forholdet mellem subjekt og samfund. 

Subjektet deltager i en handlesammenhæng (”context of action”) ud fra sit ståsted 

(”location”), dvs. hans eller hendes perspektiv virkeliggøres fra – og er forankret i konkret tid 

og sted i en bestemt handlesammenhæng. Et udtryk for den personlige praksis’ konkrete 
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situerthed (ibid.). Psykologen Charlotte Højholt uddyber gennem præcisering af begrebet 

”perspektiv”. Når mennesker står forskellige steder og kaster blik på det sammen, ser de noget 

forskelligt. For at forstå et andets menneskes grunde til at handle som han eller hun gør, må 

der derfor spørges til hans eller hendes perspektiv (Højholt 1996). Menneskers ståsteder er 

struktureret i særlige positioner (”position”), som tilsammen udgør en social organisering. 

Dvs. en position er udtryk for en særskilt samfundsmæssig position, som et subjekt indtager i 

hans eller hendes handlesammenhæng. Position forstås som en underkategori eller en 

specifikation af ståsted. Positioner forhandles, tildeles, udvælges og ændres intersubjektivt 

(Dreier 1997a). 

 

For at forstå hvordan den enkelte relaterer til sine ståsteder og positioner introducerer Dreier 

begrebet personlig standpunkt (”stance”, ”standpoint”), forstået som det subjektet står for. 

Subjektets standpunkter til sin samfundsmæssige praksis, til hvad denne praksis er en del af 

og til sin deltagelse i denne praksis. Subjektet udvikler sine standpunkter ved at kontrastere og 

sammenligne forståelser og orienteringer fra deltagelse i forskellige handlesammenhænge og 

sine forskellige anliggender (Dreier 1997b). Subjektet udarbejder, artikulerer, koordinerer, 

forhandler og forsvarer sin egen struktur af standpunkter med andre deltagere i 

handlesammenhængen. Denne udarbejdelse afhænger af samfundsmæssige former for 

tænkning, kulturelle former, sprog, etc. Et standpunkt er en konfiguration af mere generelle 

præmisser, gennem hvilket subjektet giver sin samfundsmæssige praksis retning. Dvs. 

standpunkter kommer til udtryk kognitivt og er aspekter ved personens igangværende handlen 

(Dreier 1997a). Standpunkter guider subjektet i overgange mellem handlesammenhænge, så 

han eller hun kan rette handlen og orientering i forhold til anliggender i den aktuelle 

handlesammenhæng og samtidig forfølge særlige anliggender, på tværs af 

handlesammenhænge (Dreier 1997b). – de er således stabile over tid og rum. 

 

Refleksioner er en del af personers deltagerbaner og livsbaner (”life-trajectories”). De er nært 

og forskelligt relateret til orienteringens virkeliggørelse i handlen i forhold til deltagelse i 

praksisser. Dreier beskriver det således: ”... we re-flect, i.e. re-consider, re-evaluate, and re-

configure our participations and concerns in the changing composition of our personal social 

practice in and across varying constellations of social contexts” (ibid., s. 115). Refleksioner 

foregår fra forskellige ståsteder og positioner, så tingene ses fra forskellige perspektiver. De 

forskellige perspektiver samt praksissers forskellighed er forudsætningerne for mulighederne 
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for refleksion. De indbyrdes forskellige praksisser tillader et begreb for refleksion, som 

udfoldes på en horisontal akse (ibid.).  

 

Et særligt problem med refleksionen kan opstå, hvor personen deltager i få, måske 

overvejende er fuldgyldigt deltager i én handlesammenhæng, hjemmet, og så kun for en tid 

deltager i handlesammenhænge hos praktiserende læge og neurologen. Dreier beskriver med 

reference til (Lave & Wenger,1991), at der ofte er en vis ”kerneblindhed” (”core blindness”) 

forbundet med overvejende at være fuldgyldigt deltager i en bestemt handlesammenhæng. 

Personen kan let tage for givet og ikke være opmærksom på særlige nøgle-præmisser og 

funktioner i denne sociale praksis. Denne kerneblindhed kan brydes ved at deltage i andre, 

kontrasterende handlesammenhænge og sammenligne erfaringerne fra de forskellige 

positioner (Dreier 1997b). En variant af kerneblindhed kunne være forståelsen af den 

diagnostiske udredning, personens egen deltagelse i den sociale praksis i 

handlesammenhængen hos neurologen. Om end de 5 personer flere gange havde deltaget i en 

social praksis i handlesammenhængen hos praktiserende læge – var disse 

handlesammenhænge så kontrasterende på måder som kunne bryde en evt. kerneblindhed? 

 

1.11.6.3 Livsførelse 
Livsførelsen, det at føre sit liv, fordrer en aktiv indsats for til stadighed at integrere ”krav” fra 

de daglige og forskellige ”livsområder” (Holzkamp 1998). Med livsførelse begrebsliggøres, at 

subjektet er aktiv aktør for sin egen livsførelse og relativt autonomt kan øve indflydelse på 

omverdensbetingelserne (ibid.). – det relative er udtryk for, at livsførelse i lighed med anden 

menneskelig virksomhed: ”… ikke er ”betinget” af dem [omverdensbetingelserne], men blot 

”begrundet” i dem som handlemuligheder …” (ibid., s. 24), som uddybet under handlegrunde. 

Dvs.: ”... livsførelsen er den overordnede instans for struktureringen af alle områder af 

livsrealiteten … ud fra subjektets perspektiv” (ibid., s. 17).  

 

Holzkamp beskriver ”livsførelse” (”conduct of life”) som et aspekt ved ”livsløbet” (”life-

course”), hvor livsløbet er de biografiske dimensioner, og daglig livsførelse en funktionel 

selvstændig forløbsform i forhold til biografien (ibid.) eksempelvis den konkrete organisering 

af dagligdagen. At aktiviteter bliver dagligdags indebærer, at de gentages i en særlig form, 

bliver en rutine. Livsførelse kan således karakteriseres som havende en reproduktiv og 

selvreproduktiv kvalitet (ibid.).  

 



 
 

80 
 

Ifølge Holzkamp rummer livsførelsen dels rutiner dels det ”egentlige liv”. De daglige cykliske 

rutiner er lineære former for handlingsorganisation, der er ophævet i - og indgår i en cyklisk 

struktur med andre. Den enkeltes cyklusser påvirkes af ydre cyklusser – der relaterer 

forskellige niveauer: familien, samfundet, universet (eksempelvis den familiære rækkefølge 

for at komme på badeværelset om morgenen, samfundets regulering af arbejdstider, nat og 

dag). Det er som nævnt det enkelte subjekt, der må få sin livsførelses cyklus til at forløbe i 

kraft af egen aktivitet. Han eller hun kan gøre sig fri, eksempelvis: ”gøre nat til dag”, men det 

har følger (ibid.).   

 

Rutinerne fungerer som det, Holzkamp kalder central aflastning på handleplanet, så personen 

ikke overbebyrdes med risiko for derved at afholdes fra ”det egentlige liv”. Aflastningen 

består i ikke at skulle gennem processen med at begrunde handlinger (som beskrevet 

ovenfor). Rutinerne inddrages i livsførelsen – ”…”uden fornyet refleksion over, om 

præmisserne for deres begrundelse er givet”” (Holzkamp 1993, s. 315 citeret i Holzkamp 

1998, s. 28). De cykliske rutiners tidsstrukturering bevirker også en illusionær og delvis 

tilsløring af forgængelighed og er dermed et middel til elementær livssikkerhed. Men en 

særegenhed ved cykliciteten er det, Holzkamp beskriver som: ”… dens særlige ”tomhed” og 

behov for at blive suppleret” (ibid., s. 30).  

 

Holzkamp påpeger, at det ”egentlige” befinder sig i livsførelsen og rejser sig lodret fra 

livsførelsens cyklicitet (ibid.). Det forstår jeg sådan, at cykliske rutiner og ”egentlig liv” er 

aspekter af livsførelsen. ”Egentlig liv” er bl.a. produktivitet, rus, lykke, opfyldelse af mening. 

Dagligdagens rutiner bliver udholdelige, måske perifere, grundet det ”egentlig liv”. Holzkamp 

pointerer, at grænsen mellem ”daglig livsførelse” og ”egentlig liv” sikkert ikke kan drages 

klart, at der ikke kan angives objektive kendetegn på, hvad der hører til det ene og hvad der 

hører til det andet. At det afhænger af konteksten, hvordan personen ”tolker” forholdet 

mellem dagligdag og liv. Som eksempel nævner Holzkamp, at den genvundne dagligdags 

beskedne autonomi kan betyde en virkelig lykke for personen, der er vendt hjem fra et 

længere sygehusophold (ibid.). Dvs. det personen før sin indlæggelse oplevede som rutine 

opgaver, efter udskrivelsen kan opleves som egentlig liv. Eksempelvis det selv at kunne tage 

et bad, selv gå på toilettet, selv børste sine tænder. Begrebsparret tydeliggør nødvendigheden 

af subjekt-perspektivet for få viden om, hvad personen oplever som daglig liv og egentlig liv.  
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Betydningerne af den cykliske organisering af dagliglivet træder tydeligt frem, hvis den 

forbigående ødelægges, Holzkamp nævner som eksempler: alvorlig sygdom, pårørendes død 

og krig (ibid.). Ødelæggelserne indebærer, at subjektet i større eller mindre grad mister 

rådigheden over sine livsbetingelser, oplever at blive frataget sit eksistensgrundlag i en eller 

anden grad. Holzkamp bruger fangenskab og masseindkvartering som eksempler, der sætter 

ødelæggelserne på spidsen. I sådanne situationer kan der ske det at: Den daglige livsførelses 

cyklus tages ud af hænderne på personen og erstattes med fremmedbestemte ordninger (f.eks. 

signaler for gåture). Der er manglende informationer om grunde til tilfangetagelse og 

tidspunkter for løsladelse. Cyklusser omlægges til stadighed, så personen fratages muligheden 

for at vænne sig til en pålagt cyklus. Sidstnævnte tidsstrukturering af daglige rutiner, 

eksempelvis i morgen står jeg op igen, også i overmorgen, etc., betyder personen oplever, at 

så længe og fordi det altid fortsætter på den måde, så er det udtryk for, at der ikke kan ske 

ham eller hende ret meget. Holzkamp peger på, at denne trøstende karakter kan være en af 

grundene til, at det er påtrængende - ved brud - at få rekonstrueret den daglige cyklicitet. Dvs. 

et første skridt for subjektet mod at overvinde en krise som eksempelvis sygdom består i at 

genvinde den daglige livsførelses cyklicitet, den trænger eksistensangsten tilbage (ibid.).  

 

1.11.6.4 Selvforståelse 
Subjektets livsførelse er baseret på hans eller hendes forståelse af sig selv, f.eks. udtrykt ved 

spørgsmålet: ”Hvorfor fører jeg mit liv som jeg gør?” Selvforståelsen er grundlæggende i 

livsførelsen. Selvforståelsen skal findes. Selvforståelse er det, at ”komme til forståelse med 

mig selv” og ”at komme overens med sig selv”, det er ifølge Holzkamp også en interesse i at 

komme til en forståelse med andre, om måder at føre livet på, udtrykt i et fælles sprog: 

””Selvforståelse” betyder først og fremmest ”at komme til forståelse med mig selv” om noget, 
her om ”livsførelse”63. Jeg er ude på at gøre noget, jeg ”på en måde allerede ved”, refleksivt 
fatteligt for mig selv, at gøre det implicitte eksplicit, … Da noget hidtil ikke klart sagt (og 
måske usigeligt) skal ”italesættes”, er den anden også potentielt inddraget i 
selvforståelsesprocessen. Han er opfordret til, eller det er overladt til ham, at efterprøve mit 
forsøg på italesættelse for at finde ud af, om det også hjælper ham til større klarhed om fx  
”livsførelse”. I denne og kun denne forstand betyder interessen i at komme til ”selvforståelse” 
også en interesse i at komme til ”forståelse” med andre for på den måde at finde et fælles sprog 
om noget, der ikke desto mindre altid kun er givet for ”hver mig selv”. Det er det vi mener, når 
vi kalder vor ansats om ”hver mit” standpunkt og ”hver mit” perspektiv for et ”almengjort 
subjektstandpunkt” …” (Holzkamp 1998, s. 21).  

                                                 
63 Dreier har en central fodnote i teksten vedr. sin oversættelse: ”Det tyske begreb ”Selbstverständigung” er 
oversat med ”selvforståelse” for at opnå en nogenlunde enkel og gængs sproglig gengivelse. Bemærk dog, at det 
er upræcist i en væsentlig henseende. Det betyder ikke blot at ”forstå mig selv” i betydningen ”at komme frem til 
en bestemt opfattelse af mig selv”, men at ”komme til forståelse med mig selv” og ”at komme overens med sig 
selv”. Det rummer altså et mere samlet forhold til min egen måde at leve på og til den person, jeg hermed er 
blevet til” (Dreier, fodnote 4 i Holzkamp 1998, s. 21). 
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Selvforståelse er et udtryk for, at personen sammen med andre kan komme til en eksplicit 

formulering af sin selvforståelse eksempelvis en forståelse af sin egen livsførelse. Subjektets 

selvforståelse har den funktion at orientere personens livsførelse. Den gør det muligt for 

personen at give sin livsførelse retning.  

 

Hvad kan forstås ved et almengjort subjektstandpunkt? Et almengjort subjektstandpunkt er et 

standpunkt, som ethvert subjekt kan bruge på sig selv og andre. Altså et subjektstandpunkt, 

der er sådan, at det gælder alle, og i den forstand er almengyldigt eller alment, at det fanger 

noget alment ved det at være subjekt, som alle kan bruge til at forstå sig selv med.  

 

Selvforståelse er udtryk for det, at mennesket kommer til forståelse med sig selv og andre, om 

hvordan han eller hun selv fører sit liv og fører sit liv sammen med andre. Det går for sig bl.a. 

via tilrettelæggelse, koordinering, prioritering og aftaler. Selvforståelsen skal være 

tilstrækkelig i praksis, dvs. den enkelte skal vide, hvordan han eller hun gebærder sig og får 

sin praksis til at hænge sammen. Men en selvforståelse er ikke altid klar og samlet, den kan 

være præget af usikkerhed, forvirring, uvished, tvivl – og den kan være fejlbarlig. Et 

menneskes selvforståelse er altid mindre dækkende, end det han eller hun gør – noget er ikke 

forstået - selvforståelsen vil altid være begrænset i forhold til personens praksis. 

Selvforståelsen er processuel, relationel og ufuldstændig. 

 

1.11.6.5 Livsbane  
Dreier pointerer, det er relevant at føje et begreb til livsførelsesbegrebet. Et begreb for 

personlig livsbane (”personal lifetrajectory”64), for at teoretisere, hvordan den enkeltes livs-

løb (”life-course”) strækker sig over tid og rum. Det rumlige konstitueres af den enkeltes 

særlige og skiftende måder at deltage i forskellige samfundsmæssige handlesammenhænge 

over tid og af disse handlesammenhænges skiftende betydninger (Dreier 1997b). At forfølge 

anliggende fordrer at forholde sig til udfordringer, dilemmaer og prioriteringer: ”Det 

personlige livs sammensathed og forandringer hen over livsbanen indebærer, at personer må 

være opmærksomme på, hvordan de giver retning til, lokaliserer og prioriterer forfølgelsen af 

                                                 
64 “The life-course is not merely projected into the future, so to speak, on an abstract dimension of time, but also 
across places of present and future participations that do not remain the same. The life-course is both thrown 
ahead and across. I chose the term trajectory to emphasize the neglected spatial dimension in this duality of 
projecting and transjecting” (Dreier 1997b, s. 124). Dreier anvender begreberne ”livsløb” og ”livsbane” 
synonymt (Dreier, vejledning d. 26.06.06). 
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forskellige personlige anliggender på tværs af tider og steder” (Dreier 2001, s. 53). Forholdet 

til fremtiden ændres over livsløbet og præger således den enkeltes anliggender.  

 

1.11.6.6 Læring  
Holzkamp forstår læring som forankret i menneskelig handlen og ud fra dens funktion for 

handlen (ibid.). Ifølge Dreier forstås læring som en proces, der kan finde sted i kraft af at den 

lærende deltager i social praksis og at han eller hun ændrer eller udvikler sin deltagelse heri. 

Læring ændrer funktionsmåden herunder opfattelse (kognition) og vurdering (emotion) af 

egen formåen og muligheder. Bestemte sider af de personlige forudsætninger for handlen – af 

den personlige handleevne - modificeres. Det personen må lære afhænger således af den 

konkrete handlesammenhæng herunder de øvrige deltageres position og handlespillerum. 

Retningen for modifikationer af handleevnen går mod det personen på tidspunktet anser for en 

relevant udvidelse af muligheder for at deltage. En opfattelse og vurdering heraf kan være 

forbundet med usikkerhed og den kan ændres.  Da der er flere deltagere indebærer det 

udvidelse af personens andel i - og rådighed over den fælles praksis (Dreier 1999a).  

 

Holzkamp skelner ifølge Dreier mellem to former for læring, som overlapper hinanden og 

blandes: incidentiel læring eller medlæring og intenderet læring (ibid.) – kaldet ”incidental” 

og ”intended learning“ (Dreier 2003). 

 

Medlæring er et utilsigtet biprodukt af handlinger, hvor hovedintentionen med disse ikke er 

læring. Den kan foregå på tværs af steder (Dreier 2001, Dreier 2003). Dreier karakteriserer 

medlæring på følgende måde:  

“One might then say that not much learning can occur when a person just follows suit, but that 
is not quit true. A person may just bump into it – incidentally, that is. It may also force itself 
upon an individual, and he or she may not be able to avoid it – any longer, which then gives rise 
to other qualities of learning and to a different course of learning” (Dreier 2003, s. 23). 

 

Holzkamp karakteriserer ifølge Dreier læringen som intenderet, når subjektet mhp. at lære 

afgrænser en læresituation og særlige lærehandlinger fra sine øvrige løbende evt. forstyrrende 

handlinger (Dreier 2001, Dreier 2003). Dreier pointerer, at når den enkelte forstås som 

førende sit liv i en deltagerbane, som går i og på tværs af samfundsmæssige 

handlesammenhænge, giver det basis for at udvide Holzkamps forståelse af intenderet læring 

(Dreier 2001, Dreier 2003). Intenderet læring er en del af dagliglivet og dagliglivet føres på 

tværs af steder. Intenderet læring kan derfor også forfølges på tværs af steder, midt mellem 
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mange andre ting - i læringsbaner (Dreier 2001) - kaldet ”learning trajectories” (Dreier 2003). 

Læringsbaner er fulde af afbrydelser: “... intended learning may be pursued amidst many 

other things in learning trajectories in and across places. In many everyday activities learning 

is, in fact, not segregated from other things” (ibid., s. 26). Dreier bruger i forbindelse med 

læring sin distinktion mellem ”just following suit” og ”pursue” til at karakterisere personens 

engagement. ”Just following suit” relaterer til ”…”blot følge trop” med situationen” (Dreier 

2001).  ”Pursue” relaterer til: ”…”at forfølge” (ibid.) i denne sammenhæng læring, det kunne 

også være anliggender, forandring, osv.  

 

Læring i dagliglivet kan for personer ramt af AS formodentlig både have karakter af 

medlæring og intenderet læring. Det, der adskiller medlæring fra intenderet læring er 

intentionaliteten. Medlæring er ikke-intenderet - den har sammenhæng med blot at følge trop. 

Intenderet læring er intenderet - den forfølges. Hvorvidt læring er medlæring eller intenderet 

læring kan have sammenhænge med flere forhold bl.a. graden af personens svækkelser og 

standpunkter. 

 

Da læring vedrører modifikation af en persons forudsætninger, må han eller hun ses som 

subjekt for sin læring. Hvordan læring gennemføres må således forstås ud fra hans eller 

hendes ståsted og perspektiv. Når læring ses som noget, der foregår i personers praksis, kan 

der skelnes mellem tre former for læring:  

1. læring der sætter personen i stand til at deltage i en eksisterende samfundsmæssig 

praksis.  

2. læring personen foretager for at følge med forandringerne i de praksisser, han eller 

hun deltager i.  

3. læring personen foretager, når han eller hun bidrager til at forandre de praksisser, han 

eller hun deltager i (Dreier 2001, Dreier 1999a). 

I dette projekt er det primært relevant at rette opmærksomheden mod den læring, personen 

foretager for at følge med forandringerne i de praksisser, han eller hun deltager i. Læring går 

her for sig i et gensidigt forhold med (forandringer af) praksis. Læring er et udtryk for, at i 

relation til, at personens situation forandres modificeres hans ellers hendes handleevner og 

selvforståelse. De midler, der bidrager hertil, er viden65 og kunnen (Dreier 2001). Læring og 

                                                 
65 Dreier bruger begrebet viden som udtryk for viden i form af indsigt i praksissammenhænge, en viden der gør 
det muligt at beskrive en praksis på en mere dækkende og systematisk måde (Dreier 1996). Det i modsætning til 
viden om enkeltfaktorers samvarians. 
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midlet for læring viden indgår i en gensidig forandringsproces i praksis, eftersom viden ikke 

er en på forhånd given komplet størrelse, hvilket i givet fald kunne være ensbetydende med et 

fast mål og kriterium for læring. Læring er således særtilfælde ved – en særlig dimension ved 

personlig forandring, hvor ikke blot personens situation forandres. Dreier pointerer, at han 

skelner mellem på den ene side læring og udvikling og på den anden side forandringer 

eksempelvis i personlige praksisser, som ikke behøver at medføre læring, men undertiden gør 

det (Dreier 2001, Dreier 2003). 

 

AS er en progredierende sygdom, hvor personens handleevner gradvist og uforudsigeligt 

svækkes, hvilket fører til forandringer i de personlige praksisser. I analysen undersøges ud fra 

den kritisk psykologiske forståelse af læring, om personen foretager læring. 

 

1.11.6.7 Angst 
Holzkamp har ifølge Dreier formuleret, at en generel definition på angst har at gøre med, at 

personen mister grebet om sin situation (Dreier 2006a). Denne udfolder Dreier yderligere på 

baggrund af egen forskning ved at trække på en dialektisk forståelse, hvor varierende 

sammenhænge mellem generelle og særlige forhold og dynamikken af ændringer derfor 

analyseres (ibid). Holzkamps definition vejleder den generelle erkendelse af angst, at 

angstfølelser kan opstå, når personen erfarer at være ved at miste grebet om vigtige aspekter 

af sin situation. Konkrete tilfælde af angst har forskellige og varierende kontekstuelle og 

personlige grunde og betydninger. Angst må som følge forstås ud fra særlige konkrete 

forhold, den hænger sammen med og er et svar på for den enkelte person. Angstanfald 

forløber forskelligt, angstoplevelser er forskellige, håndtering af angst er forskellig og 

forløber på forskellige måder. Forskellige personlige angstfølelser og forløb rummer angstens 

generelle kvaliteter på særlige, personlige og kontekstuelle måder. De generelle aspekter ved 

angstfølelser har varierende forbindelse til særlige situationer og sammenhænge i personers 

sociale praksis. På hver deres måder er de udtryk for, at personen er ved at miste grebet om 

situationen. Ændringer med at styrke grebet må som følge rettes mod forskellige måder herfor 

afhængig af forskellene mellem situationerne og deres betydninger for personen. At angst 

hænger sammen med forskellige andre forhold gør den forskellig og giver personer 

forskellige grunde til og muligheder for at gøre noget i forhold til deres angst, hvilket er 

vigtigt for personen selv at forstå og for eksperter (ibid.). Angst er en følelse af at miste greb, 

er udtryk for en erfaret trussel mod - eller tab af rådighed.  
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1.11.6.8 Personlighed 
Udformningen af den personlige livsførelse i den samfundsmæssige praksisstruktur kan ses 

som det grundlag, hvorpå det enkelte subjekt strukturerer sin personlighed. Når subjektet 

udformer og forandrer sin livsførelses praktiske struktur, danner, udformer og forandrer det 

sin personligheds væsentlige indhold og udfordringer (Wolfgang Fritz Haug refereret i Dreier 

1998). Personligheden udformes og forandres således i og igennem den konkrete deltagelse i 

handlesammenhænge. At komme til at kende sig selv og udvikle sig selv er en dynamisk 

proces, som finder sted igennem deltagelse. Personligheden er således personens udtryk på et 

givent tidspunkt, ikke et statisk udtryk. Dreier præciserer, hvordan personligheden er baseret 

på et praktisk grundlag:  

”Jeg kommer til at blive og kende mig selv som subjekt og personlighed gennem bestemte 
former for deltagelse i handlesammenhænge. Jeg kan ikke udvikle og kende mine potentialer, 
handleevne, grunde og egenskaber uafhængigt heraf, men kun hertil og herigennem, ud af min 
deltagelses relationer. At kende mig selv er at erkende mine deltagelser i mine 
samfundsmæssige handlesammenhænge” (Dreier 2002, s. 64).  

 

Personligheden har en funktion i til stadighed at orientere personen i hans eller hendes 

livsførelse, vejlede i løbende relationer, forståelser, vurderinger og handlinger. ”Personlighed” 

er et funktionelt begreb at kunne holde sammen på sig selv. Mennesker er ikke bare i en 

situation, de fører et liv, for at forstå et menneskes grunde for handlen må tilvejebringes en 

tilstrækkelig bred forståelse af de praktiske grunde herfor.  

 

1.11.7 Aktualhistoriske analyser - enkeltteorier 
Det kritisk psykologiske paradigme giver nogle bestemte kategorielle-metodologiske rammer. 

Forskning på dette grundlag indenfor en konkret praksis, kan det føre til udvikling af 

enkeltteorier. Begreber og kategorier fra kritisk psykologi kan anvendes som analytiske 

redskaber, dvs. de hjælper med at åbne for opmærksomheden ved forskning i praksis. 

Enkeltteorier om psykiske fænomener under bestemte historiske samfundsmæssige forhold66 

formuleres i dialektisk samspil mellem de historiske kategorier og de aktuelle empiriske 

handlesammenhænge, der er genstandsfelt for forskning, herved forankres teorierne i det 

konkrete (Jartoft 1996).  

 

                                                 
66 Jartofts eksempel: ”Her kan man fx søge at analysere det, der i andre teorier kaldes DAMP børn, set i relation 
til de konkrete historiske muligheder og betingelser børnene lever [under] i forhold til i dag. I denne 
sammenhæng kan man så udlede grundene til at børn, der handler på særlige måder, udpeges med særlige 
diagnoser, ligesom man kan udlede betydningen af diagnosticeringen for børnene og andre involverede” (Jartoft 
1996, s. 187). DAMP: ”… en skandinavisk betegnelse for det adfærdssyndrom, der af og til kaldes hyperaktivitet 
…” (Poulsen 2004, s. 102). 
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Eventuelle modsætninger mellem sådanne enkeltteorier betyder yderligere udvikling af 

teorierne. En følge er jf. Holzkamp, at der ikke findes en kritisk-psykologisk teori om 

eksempelvis terapi (Holzkamp 1985). En tydeliggørelse dels af, at videnskabelige teorier kan 

være foreløbige, dels af at en enkeltteori opfattes som én mulig sandhed, fordi der på basis af 

samme kategorier kan udledes teorier imellem hvilke, der er uoverensstemmelser. Ved at 

diskutere disse modsætninger kan teorierne udvikles yderligere. Disse konsekvenser gør 

Holzkamp til en dyd – i og med han understreger, at det åbner for mulighederne for 

kontrovers67 (Holzkamp 1985). Hvordan kontroverser afgøres, så det foranlediger den givtige 

udvikling Holzkamp lægger op til – synes at stå hen. 

 

Tilsvarende kan siges, at den præcisering, der foretages af begreberne i dette projekt i forhold 

til yngre ramt af AS, kan ses som udtryk for én mulig og foreløbig sandhed. En præcisering 

der kan revideres og videreudvikles af en anden forsker i lyset af et andet empirisk materiale 

og nye begreber i den videnskabelige verden. 

 

Grundkategorier i kritisk psykologi er allerede udspecificeret i forskning i menneskers liv 

med en sygdom: (Borg 2003, Huniche 2002, Jartoft 2002, Jartoft 1994, Forchhammer 2001, 

Forchhammer 1995). 

 

1.11.8 Demokratisk erkendelsespraksis og videnskabsform 
I videnskaben arbejdes på et alment plan med det for øje at almengøre. I forhold til kritisk 

psykologi er anerkendelsen af hver enkeltes subjektstandpunkt den almene præmis og retning 

                                                 
67 De mulige potentialer forbundet med kontrovers kan tydeliggøres via Stengers udlægning af kontrovers ved 
eksperimentelle forsøg. Stengers pointe er, at hvis værdier af eksperimentelle beviser lå i deres ”objektivitet”, 
ville man ikke forstå, hvorfor videnskabshistorien er et væv af kontroverser. Ideelt set burde der ikke forekomme 
kontroverser. Strid kan skyldtes enten ”manglende objektivitet” eller en mangel ved beviset. Stengers går ind for 
det modsatte perspektiv. Hvis man kan have tillid til de bånd som videnskabsmanden skaber til virkeligheden. 
Hvis vi i eftertid kan sige, at disse bånd er ”objektive”, er dette fordi de bliver skabt på en baggrund af 
kontroverser, fordi de først og fremmest henvender sig til samtalepartnere, hvis rolle er at så tvivl om det beviste, 
de bliver forelagt og med alle midler forsøger at rive det ned. En eksperimentel kendsgerning er aldrig noget 
”naturgivet”, den er altid skabt gennem et apparatur, som ikke bare skal gøre kendsgerninger målbare, men i lige 
så høj grad skal besvare alle dem som på kompetent måde vil kunne foreslå en alternativ fortolkning af den. 
Henvisning til kontroverser udgør dermed kendsgerningens ”fødselsmiljø” og effektive kontroverser er et udtryk 
for, at videnskabsmanden ikke har forudset alle argumenter, som han kunne blive mødt med, eller at han har 
imødegået dem på en utilfredsstillende måde – i hvert fald ifølge dem, hvis indvendinger han har villet foregribe. 
Objektivitet hænger altså ikke sammen med en holdning hos videnskabsmanden. Objektivitet er et udtryk for de 
prøver, som en ”kendsgerning” må underkastes, før den bliver accepteret som ”videnskabelig”, før den bliver en 
reference for det fællesskab, den angår. Prøvernes genstand er det hans apparatur tillader ham at hævde. Båndet 
mellem ”kendsgerning” og ”fortolkning”, om ”kendsgerningens vidnemål” kan modstå kritik, kan sætte sig 
igennem uanset hvilke ideer, overbevisninger og eventuelt ambitioner, som modarbejder dette vidnemål 
(Stengers 1999).  
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for forskningens almengørelser. I den forståelse er det jf. Dreier en demokratisk 

erkendelsespraksis og videnskabsform. Der tilstræbes almengørelser af de enkeltes reale 

mulighedsrum. - en samfundsmæssig almengørelse af livsmuligheder og af den enkeltes 

deltagelse i fælles rådighed over livsmuligheder (Dreier 2002).  

 

Måden hvorpå kritisk psykologi er forbundet med demokrati beror på et alment standpunkt 

forstået som betoning af muligheder for at almengøre, så særlige muligheder og ressourcer 

bliver til almene muligheder. Det ses også i Dreiers betoning af deltagelse i fælles rådighed. I 

dette projekt er intentionen alene at vise ligheder og forskelle mellem interviewpersonernes 

erfarede handlemuligheder og erfarede muligheder, problemer og dilemmaer i forhold til at 

opretholde livsførelsen. Almengørelsen af de enkeltes mulighedsrum ligger ud over selve 

projektet.  

 

1.11.9 Praksisforskning  
Valget af kritisk psykologi som analyseramme implicerer, at forskningsmetoden ikke er 

fastlagt. Neuropsykolog, ph.d. Hysse Birgitte Forchhammer understreger netop, at der ikke er 

en bestemt kritisk psykologisk forskningsmetode (Forchhammer 2001). Kritiske psykologer 

arbejder med at udvikle det at forske i praksis - som betegnes praksisforskning68. I dette afsnit 

beskrives praksisforskning, definition af - og formålet med praksisforskning, samt de aspekter 

af praksisforskning dette projekt baseres på. 

 

1.11.9.1 Praksisforskning – én måde for forskning i social praksis  
Praksisforskning forstås som udforskning af udøvelsen og udviklingen af en praksis. 

Perspektivet er professionelles og/eller brugeres, altså forskellige subjekt-perspektiver fra 

forskellige ståsteder og positioner. Praksisser kan være professionelles praksis og/eller 

brugernes dagligliv (Dreier 1996). Formålet med praksisforskning er at bidrage til systematisk 

analyse af eksisterende problemer som professionelle og/eller brugere oplever, mhp. at få øje 

på hidtil usete og ubrugte muligheder for at håndtere problemer i det lokale handlespillerum – 

for at komme frem til et grundlag for praksisudvikling. Ideelt forvaltet er det en form for 

samarbejds- og deltagerorienteret forskning, hvor professionelle og/eller brugere indgår som 

medforskere, ud fra en interesse i deres praksis og mhp. at bruge forskningsresultaterne i 

udviklingen af denne (ibid.).  

                                                 
68 Begrebet ”praksisforskning” er udsprunget af: ”Teori praksis konferencer”, som blev grundlagt i 1982 af 
kritiske psykologer (Dreier 2002).  
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Dette projekt kan karakteriseres som et modificeret praksisforskningsprojekt, eftersom det, 

der undersøges, er muligheder og problemer relateret til:  

1. forholdet mellem personer ramt af AS og sundhedsprofessionelle. Dvs. personers 

deltagelse i forskellige sundhedsprofessionelle praksisser hos henholdsvis 

praktiserende læge, neurolog og for nogle neuropsykolog i forbindelse med den 

diagnostiske udredning.  

2. deres brug af den diagnostiske udredning og det givne kommunale behandlingstilbud i 

deres livsførelse.  

3. hvordan de inddrager/gives mulighed for at inddrage deres livsførelse i forbindelse 

med den diagnostiske udredning og det givne behandlingstilbud.  

Det undersøges mhp. at befordre personens og hans eller hendes nærmeste samt behandlernes 

muligheder for henholdsvis at få relevante tilbud om - og yde en så god behandling som det 

lokale handlespillerum giver mulighed for og give den forestående udvikling af 

behandlingspraksis en retning inspireret heraf. Dette i form af tankemuligheder om en 

sygdomsforståelse, der indbefatter sygdom som erfaring. 

 

I forhold til dette projekt skal 4 aspekter ved praksisforskning fremhæves og kort uddybes:  

1. interviewpersoner forstås som subjekter,  

2. der inddrages som medforskere,  

3. deres livsførelse forstås som havende betydninger for deres sundhedsforandringer, 

4. den viden, der skabes, har karakter af indsigt i sammenhænge.  

 

Undersøgelsen er iværksat på mit initiativ, ud fra en formodning om, at interviewpersonerne 

ville opleve det som en måde at bidrage til udviklingen af behandling og plejen. At anerkende 

subjektstandpunktet er at anerkende subjektet som bevidst, refleksivt, pro-aktivt og skabende 

og som værende deltager - sammen med andre - i forskellige handlesammenhænge, der indgår 

i hans eller hendes objektive handlespillerum.  

 

Den enkeltes spillerum er udspecificeret af hans eller hendes objektive situation, ståsted og 

position. Subjektet kan leve under de samfundsmæssige betingelser for dette spillerum eller 

udvide grænserne for sit råderum indenfor de samfundsmæssigt eksisterende muligheder. 

Afgørende for relationen mellem subjektet og handlesammenhængen er bl.a. subjektets 
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position, rammer for indflydelse, den grad han eller hun kan tage del i en rådighed over den, 

hans eller hendes selektive bevidsthed om og erkendelse af eksisterende muligheder i 

konteksten og de anliggender han eller hun forfølger (”pursue”) (Dreier 1997b). Som følge 

skal handlegrunde og handlinger forstås i forhold til, at subjektet er forankret i sin krop, i sin 

livsbane og i samfundet. For at få dette frem må deltagelsen i praksisforskning baseres på 

denne anerkendelse – så han eller hun deltager som medforsker. 

 

1.11.9.2 Interviewpersoner forstås som subjekter og medforskere 
At interviewpersonen er medforsker skal forstås ud fra, at i kritisk psykologi er subjektets 

erkendelsesinteresse selvforståelse. Dvs. begrebet ”selvforståelse” udtrykker den 

subjektvidenskabelige erkendelsesinteresses centrale intention (Holzkamp 1998). Hvor det at 

komme til en selvforståelse også er at komme til en forståelse med andre, at komme frem til et 

almengjort subjektstandpunkt. Som følge forstås forholdet mellem forsker og den enkelte 

interviewperson som et videnskabeligt medforsker forhold.  

 

For Holzkamp følger det af subjektets interesse i selvforståelse, at der faktisk er noget for 

(hver) mig at ”forstå”, som ikke allerede giver sig selv. - at der i og bag det tilsyneladende 

uproblematiske er problematikker, der kræver en (fælles) bestræbelse på selvforståelse for at 

blive åbenlys og italesat, ét eksempel på en sådan problematik er struktursammenhænge 

(ibid.). Et andet forhold, som Holzkamp peger på, er, at det at nå en intersubjektiv forståelse 

fordrer, at parterne i deres sproglige kommunikationsproces respekterer, at ”grunde” altid er i 

” første person”. Dvs. den andens ”grunde”, er hans grunde, der kun er tilgængelige for ham 

ud fra hans standpunkt og ud fra hans perspektiv, som samtalepartneren ikke kan reducere til 

sit standpunkt og sit perspektiv (ibid.).  

 

At inddrage subjektet som medforsker kan gradueres. I dette projekt inddrages det enkelte 

subjekt i skabelsen af et empirisk materiale.  Hvilke fordringer stiller det til deltagerne og til 

mig og til relationerne mellem deltagerne og mig? For hver enkelt interviewperson, ramt af 

AS, er der, som følge af, at hans eller hendes neurologiske grundlag er ramt, forskellige 

former for vanskeligheder forbundet med at udtrykke sine oplevelser og erfaringer, hvilket 

giver særlige udfordringer for personen eksempelvis en parathed til at fortælle trods 

vanskeligheder med at udtrykke sig og trods emnet kan opleves belastende bl.a. 

følelsesmæssigt og eksistentielt. Også for nærstående kan emnet opleves belastende 
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formentligt specielt følelsesmæssigt. I forhold til forvaltning af mit ansvar som forsker 

indebærer det særlige bl.a. moralske og faglige forpligtelser og fordringer (se kap. 2).  

 

Interviewpersonerne er i dette projekt ”medforskere” i en pragmatisk forståelse heraf. De 

indgår som subjekter i interviewsituationen. Min forpligtelse er dels at søge at tilvejebringe 

hans eller hendes perspektiv dels at nå en intersubjektiv forståelse.  

 

Den udforskedes subjektive erfaringer, begrundelser, handlinger, interesser er væsentlige, 

positionerede perspektiver og begrundelser for subjektive handlinger. Den fælles interesse 

består i at forstå og udvikle det fælles genstandsfelt. Der er dog fortsat forskellige interesser i 

spil og uligheden i magtforholdet ophæves ikke (Forchhammer 2001).  

 

Den dybere og mere nuancerede forståelse af hans eller hendes handlen er en del af 

analysearbejdet, som udføres tilbagetrukket fra interview situationen. Det konkretes 

mangetydighed indebærer, at det i interviewsituationen kan være vanskeligt at fange mening 

og grunde i det sagte i øjeblikket. Hvor der i interviewsituation er en fordring om umiddelbar 

forståelse mhp. at stille uddybende spørgsmål – en handletvang - er der i den tilbagetrukne 

analysesituation tid. Andre og nye spørgsmål kan vise sig bl.a. fordi forståelsesbaggrunden nu 

er hele interviewet og hele mødet og to perspektiver (personens og hans eller hendes 

nærmeste), samt interviewene med de andre deltagere.  

 
1.11.9.3 Deltagernes handlesammenhænge - betydning for sundhedsforandringer 
Personer ramt af AS - deres livsførelse i forskellige handlesammenhænge og sammen med 

andre – forstås i nærværende projekt som praksisser, hvor deltagelse i én praksis kan påvirke 

deltagelse i andre praksisser og hver praksis kan have betydninger for mulige 

sundhedsforandringer. 

 

I projektet begrundes den antagelse, at praksisser, hvor den, som personen er sammen med, én 

i den nærmeste familie, har særlige betydninger for hans eller hendes sundhedsforandringer.  

Dette er bl.a. baggrunden for at lade familiens perspektiv indgå i projektet. Der er foretaget en 

afgrænsning, således at der fokuseres på personens og hans eller hendes nærståendes 

oplevelser og erfaringer fra deltagelse i den praktiserende læges praksis og i neurologens - 

evt. neuropsykologens praksis i forbindelse med udredning, behandling og evt. ambulant 

kontrol. Dertil fokuseres på betydninger af udredning, behandling og pleje i forhold til deres 



 
 

92 
 

respektive og fælles handlesammenhænge i den samfundsmæssige praksisstruktur. 

Eksempelvis: Hvordan inddrager de erfarede problemer og muligheder i livsførelsen i 

udredningen? Hvordan påvirker diagnosen og mulighederne for behandling og pleje deres 

oplevelser af deres respektive handlespillerum? Hvordan bruger de behandlingstilbudet i 

deres livsførelse? Ud fra de to forskellige perspektiver ønskes at tilvejebringe en viden om de 

erfarede muligheder og problemer i de forskellige handlesammenhænge.  

 

1.11.9.4 Praksisforskning fører til viden i form af indsigt i sammenhænge 
Den viden, der skabes i praksisforskning, er viden i form af indsigt i sider ved de undersøgte 

praksissammenhænge. En viden der gør det muligt at beskrive en praksis på en mere 

dækkende og systematisk måde, end hvis den tilvejebragte viden var om enkeltfaktorers 

samvarians (Dreier 1996). Det er en kritisk analyse baseret på personer ramt af AS og en i den 

nærmeste families perspektiver på sundhedsydelserne. Analysen skal forstås som ét bidrag i 

den fortsatte proces, hvor det tilstræbes til stadighed at have en aktuel viden baseret på et 

almengjort subjektstandpunkt og perspektiv mhp. at kunne udvikle den diagnostiske 

udredning og ydelser, som personen og de nærmeste oplever relevante. Kritikken er således, 

som Dreier påpeger, ikke et mål i sig selv, men et nødvendigt led i arbejdet med at afdække 

og udvide muligheder mhp., at parterne – her personen selv og familien – kan øge deres 

indflydelse på egne og fælles anliggender i praksis (ibid.), bevare evt. udvide deres respektive 

råderum. Dette er det kritiske aspekt i kritisk psykologi. Tolman peger på, at det er muligt via 

brug af kritisk psykologi som analyseramme og med relevant metodologi, at: 

”... produce the kind of knowledge that individual beings need in order to expand their real 
possibilities for meaningful participation in the collective regulation of the conditions governing 
their own lives. Only in this way can psychology become genuinely critical” (Tolman 1994, s. 
144). 

 

De valgte metoder til indsamling af empiri vender jeg tilbage til (afd. 2.3). 

 

1.12 Kritik af selvforståelser i medicinsk praksis  
 
1.12.1 Humanistisk samfundsteori 
Kitwood og Sabat artikulerer kritik af den medicinske selvforståelse, som ligger til grund for 

den diagnostiske udredning af personer for demenssyndrom/AS. Der rettes kritik mod 

konstitutive implicitte forståelser, som følger af den biomedicinske sygdomsforståelse, som 

udgør det herskende paradigme, eksempelvis at sygdommen forstås som et deterministisk 

forløb (Kitwood 1997), at symptomer forstås som udtryk for neuropatologiske forandringer i 
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hjernen og der som følge skabes stereotyper af personer baseret på defekter (Sabat 2001). De 

redegør for, at denne selvforståelse er utilstrækkelig og forkert i forhold til at opnå et 

forklarende greb og handle på måder, som støtter disse personer, eksempelvis undersøges 

personens bevarede funktionsevner ikke (ibid.) og det undersøges ikke, hvorvidt symptomer 

kan have sammenhænge med personens socialpsykologiske miljø (Kitwood 1997, Sabat 

2001).   

 

Sådanne ekspliciteringer af selvforståelser og modsætninger i en given social praksis, her på 

sundhedsområdet, kan ud fra en samfundsvidenskabelig tilgang bidrage til at skabe 

samfundsteori. Ifølge Taylor udvikler Kitwood og Sabat en humanistisk ssamfundsteori: ”... 

we could say that social theory arises when we try to formulate explicitly what we are doing, 

describe the activity which is central to a practice, and articulate the norms which are essential 

to it” (Taylor 1985, s. 93). 

 

Udfordringer af hidtidige konstitutive selvforståelser kan variere i grader. Ud over at 

tydeliggøre betydninger, som faktisk allerede er implicitte i selvforståelser, kan Kitwoods og 

Sabats kritik, jf. Taylor, karakteriseres som værende mere revolutionerende, idet de med deres 

forskning og undersøgelser viser det hidtil upåagtede, ikke-identificerede. Eksempelvis 

tydeliggør de, hvordan andres ikke-reflekterede socialpsykologiske forståelser kan forværre 

personens situation (Kitwood 1997, Sabat 2001). Sabat viser, hvordan personen med faglig 

kvalificeret støtte kan erkende og bruge bevarede funktionsevner og hvilke betydninger det 

kan have for hans eller hendes selvværd (ibid.). 

 

Disse nye selvforståelser kan ændre praksis. Dvs. praksis forbliver ikke upåvirket. Selv-

beskrivelserne ændres og de kan være konstitutive for praksis. En samfundsteori 

transformerer således dens eget objekt (Taylor 1985), den praksis, den er om. Kitwoods teori 

har som nævnt haft afgørende betydninger for udviklingen af omsorgen for personer ramt af 

demenssyndrom i England og bl.a. også i Danmark. Her er hans tilgang Sundhedspolitisk 

anerkendt som: ”non-farmakologisk behandling” (Sundhedsstyrelsen 2001). 

 

En samfundsteori kan jf. Taylor valideres, fordi den kan testes i praksis. Teorien skal vurderes 

på, om den bidrager til, at den pågældende sociale praksis gøres mere gennemskuelig og mere 

effektiv (Taylor 1985). Denne forståelse af vurdering af gyldighed er på linie med den, 
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Kitwood selv lægger op til (Kitwood 1997) og Sabat viser mange eksempler på, hvordan hans 

tilgang hjælper personer, eksempelvis til at bruge bevarede funktionsevner og de væsentlige 

betydninger, det kan have i personens liv på tidspunktet (Sabat 2001). Fra et 

subjektperspektiv, personen ramt af AS, bidrager deres teori til en mere effektiv praksis. 

Effektiv kan her forstås som en bedre udnyttelse af eksisterende især psykologisk - og 

socialpsykologisk viden i forhold til at støtte og hjælpe personer ramt af demenssyndrom/AS. 

Deres udviklede teori kan påvirke – ændre praksis. 

 

Den canadiske læge Michael Gordon skriver om Sabats bog: ” ... Sabat provides insights that 

can be extremely helpful in clinical practice ...” (Gordon 2002, s. 482). Han beskriver konkret, 

hvordan han selv ændrede sin udredningspraksis, mens han læste bogen, bl.a. begyndte han at 

mærke sig tegn på personernes styrker (ibid.). 

 

I Danmark er ændringerne primært sket i forhold til det, der karakteriseres som non-

farmakologisk behandling, hvor specielt Kitwoods teori har betydninger. 

 

1.12.2 En samfundsteori bygget ind i den sygdoms-orienterede praksis 
I dette projekt vil jeg forsøge at bringe Kitwoods og Sabats kritiske diskussion af 

selvforståelser indenfor medicinen videre ved at undersøge muligheder og begrænsninger, der 

har sammenhænge med det etablerede biomedicinske sygdomsbegreb for AS i den sygdoms-

orienterede praksis. Grundlaget herfor er ud over analysen af den teoretiske selvforståelse i 

denne praksis (afs. 1.2), analyse af 1. persons perspektivet (kap. 4) samt af aktørernes 

selvforståelse i forhold til patienten og hans eller hendes nærstående, dokumenteret af læger 

og for enkelte af neuropsykologer i patientens journal (kap. 6). Fokus rettes mod de respektive 

konstitutive eks- og implicitte selvforståelser, mod sammenfald af - og modsætninger mellem 

disse. 

 

Baseret på analyserne undersøges, om det er muligt at artikulere samfundsteori bygget ind i 

den sygdoms-orienterede praksis relateret til diagnostisk udredning og behandling af yngre 

ramt af AS i let til moderat grad.   

 

Hvis det er muligt at artikulere en samfundsteori, afgrænses til at undersøge om denne teori - i 

forhold til det etablerede biomedicinske sygdomsbegreb i den sygdoms-orienterede praksis – 

kan bidrage med argumenter for, at det hidtil upåagtede og ikke-identificerede 1. persons 
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perspektiv kan være ét aspekt af en sygdomsforståelse. Det undersøges og diskuteres, hvilke 

nye vinkler, muligheder og betydninger det kan give. En form for teoretisk validering, som 

alene skal forstås som mulig og foreløbig.  

 

På dette tidspunkt er min formodning, at beskrives AS på en anden måde, ud fra en anden – 

og multifaktoriel - sygdomsforståelse, hvori indgår personens erfaringer fra livet med 

sygdommen, kan det ændre sundhedsprofessionelles forståelse og som følge den diagnostiske 

udredning, og det givne behandlings- og plejetilbud.  

 

1.13 Problemformulering  
Sundhedsprofessionelles forståelse af demenssyndromet og AS har betydning for, hvorvidt 

personer ramt af AS kan opretholde deres livspraksis. Aktuelt er der flere forståelser af 

demenssyndromet og AS og af et liv med AS (afs. 1.2, afs. 1.6). Disse er delvis modstridende 

i forhold til behandling - og pleje af personer ramt af AS. I aktuel praksis indtager den 

biomedicinske forståelse en central plads. I den foreliggende afhandling undersøges 

mulighederne for at forbinde den biomedicinske forståelse, som den kommer til udtryk i de 

diagnostiske kriterier for AS med personen, der nyligt har fået stillet diagnosen AS i let til 

moderat grad, hans eller hendes oplevelser og erfaringer. Erfaringer af muligheder, 

begrænsninger og dilemmaer i forhold til bestandigt at skulle angive retning til personlige 

anliggender (Dreier 1997b). Dette i et tidsmæssigt forløb, hvor sygdommen, som følge af 

progression og variationer, til stadighed på nye og anderledes måder, griber ind i personens 

egen -, nærståendes - og deres fælles livsførelse (Holzkamp 1998).  

 

At være subjekt for eget liv kræver mere end at være anerkendt af staten, nemlig rådighed 

over handlemuligheder i forhold til deltagelse i praksisser i deltagerbanen (Dreier 1997b), 

trods erfaringer af begrænsninger i muligheder for livskontrol. Praksisser som er udtryk for 

den videnskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling. Særlig interessant 

er den praksis, der relaterer til den diagnostiske udredning. Herunder: hvordan personens 

handleevne (Dreier 1997a), i mødet med sundhedsprofessionelle, påvirkes af den eksisterende 

sygdomsforståelse. Hvordan han eller hun inddrager erfaringer fra sit liv med sygdommen og 

herved påvirker sygdomsforståelsen og behandlingen. Hvordan dueligheden af den 

eksisterende sygdomsforståelse er i forhold til at håndtere begrænsninger, muligheder og 

dilemmaer i livet med sygdommen. 
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I eksisterende forskning er identificeret begrænsninger i den biomedicinske tilgang (afs. 1,6). 

Den undersøgelse, som afhandlingen er funderet i, ligger således i forlængelse af denne 

forskning ved at inddrage sygdomsbegrebet. Der tages udgangspunkt i et relationelt 

sygdomsbegreb. Min antagelse er, at dette sygdomsbegreb og brugen af en relationel 

sygdomsforståelse i praksis kan være en hensigtsmæssig og mulig vej til at forbinde den 

biomedicinske sygdomsforståelse og personen ramt af AS hans eller hendes oplevelser og 

erfaringer fra livet med sygdommen. 

 

Den relationelle sygdomsforståelse baseres på den forståelse, at sygdom ikke eksisterer som 

selvstændigt objekt uafhængigt af patienten og af de relationer, han eller hun indgår i til 

omgivelser og til andre mennesker – bl.a. læger og sundhedsprofessionelle (Juul Jensen 

2006).  Denne forståelse synes at gøre det muligt at få hold på dialektikken mellem disease og 

illness (afs. 1,8).  

 

For at udforske 1. persons perspektivet, ét perspektiv i den relationelle sygdomsforståelse, er 

det nødvendigt at inddrage tilgange – videnskabsteoretisk og metodisk - som giver mulighed 

for at tilvejebringe viden om personens lidelse og lidelsesfulde forløb, herunder om relationer 

han eller hun indgår i. Analysen af sygdomsbegreber forbinder den relationelle 

sygdomsforståelse med den kritisk psykologis subjektvidenskab. Denne analyse viser, at der i 

det relationelle sygdomsbegreb indgår en subjekt-orienteret udformning af standpunktet 

sygdom som erfaring og at dette sygdomsbegreb er forbundet med et relationelt 

sundhedsbegreb formuleret og begrundet inden for en kritisk-psykologisk tradition. I kritisk 

psykologi tages udgangspunkt i et 1. persons standpunkt og - perspektiv, et subjekt-perspektiv 

og i forholdet mellem subjekt og praksis. Det er i lighed med det relationelle sygdoms- og 

sundhedsbegreb. Det er en tilgang, som er kritisk i forhold til – og overskrider essentialismen 

og individualismen og som er funderet i en social praksis tænkning. 

 

Forskningsspørgsmålene undersøges via analyseredskaber baseret på kategorier. Dels de 

filosofiske kategorier, det biomedicinske sygdomsbegreb og det relationelle sygdomsbegreb.  

Dels kategorier fra kritisk psykologi. Disse kategorier anvendes som videnskabelige begreber, 

analytiske redskaber. Herved rettes opmærksomheden mod at forstå personen ramt af AS som 

pro-aktiv handlende. Hvor handlen forstås som begrundet i de erfarede muligheder, 

begrænsninger og dilemmaer i konkrete handlesammenhænge. De analytiske redskaber giver 
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ét grundlag for at tilvejebringe viden om den enkeltes erfaringer af livet med AS. Viden om 

den enkeltes råderum, muligheder for - og grunde til at udvikle sine personlige forudsætninger 

og potentialer i forhold til at overvinde erfarede vanskeligheder, som har sammenhænge med 

AS og fremme sin sundhed. I analysen af det empiriske materiale bringes noget frem/drages 

noget ud af aktuelle praksisser via disse analytiske redskaber. Sygdom som menneskelig 

erfaring præciseres i forhold til personer ramt af AS. 

 

Et særkende ved kritisk psykologi er, at kategorierne begrebsliggør almene aspekter ved det 

konkrete - personens erfaringer - som er sammensatte og mangetydige. Begreberne er egnet til 

at danne en sammenhængende forståelse af det konkrete, personens erfaringer af livet med 

sygdommen. Ved transformering af hverdagssproget, personens erfaringer, til begreber fra 

kritisk psykologi, opnås større grad af præcision på bekostning af bredden i subjektets 

beretninger. 

 

1.13.1 Forskningsspørgsmål 
Problemformuleringen bearbejdes via en undersøgelse af yngre personer ramt af AS i let til 

moderat grad, der nyligt har fået stillet diagnosen, deres erfaringer af livet med AS og deres 

nærståendes – i forhold til deres igangværende behandlingsforløb.  

 

Udviklingen af den enkeltes igangværende behandlingsforløb undersøges ud fra forholdet 

mellem parterne i den diagnostiske udredning og opfølgningen på udredningen i den 

umiddelbare behandlings-handlesammenhæng, afgrænset til personen ramt af AS, samt 

nærståendes og lægers - for enkelte også neuropsykologers – perspektiv. Personens forhold til 

behandlingen undersøges i forhold til:  

a) Hvorledes hans eller hendes erfarede vanskeligheder - under selve mødet med 

behandlerne ved den diagnostiske udredning - formidles af forhold i hans eller hendes 

sociale praksis i de handlesammenhænge, han eller hun deltager i.   

b) Hvilken brug personen gør af behandlingen i hans eller hendes sociale praksis i de 

handlesammenhænge, han eller hun deltager i, til at håndtere problemer og udvide 

handlemuligheder.   

c) Hvorledes personens brug af behandlingen - under selve mødet med behandlerne (v. 

ambulant kontrol af den medicinske behandling) - formidles af forhold i hans eller 

hendes social praksis i de handlesammenhænge, hans eller hun deltager i.   

Dernæst undersøges: 
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d) Hvilke spørgsmål rejser der sig på baggrund af analyserne vedrørende forholdet 

mellem filosofiske kategorier – de som kommer til udtryk i det relationelle 

sygdomsbegreb - og kategorier fra kritisk psykologi?  

 

Forskningsspørgsmålene a-c har sammenhænge med en forståelse af, at virkninger af 

behandlings- og plejetilbud skal vise sig i personens daglige handlesammenhænge, som følge 

rettes forskningspraksis’ særlige andel i den igangværende praksis mod at begribe og udvikle 

forholdet mellem behandlingskontekst og dagligliv (Dreier 1995). I den sammenhæng er det 

også vigtigt at forholde sig til, som Dreier påpeger, at forståelse af virkninger af behandlings- 

og plejetilbud må betragtes som decentreret med personens dagligliv, dvs., som et særligt 

begrænset led i personens daglige livsforløb, ikke centrum for personen. Den professionelle 

virkning er alene en særlig begrænset del (Dreier 1996) ét aspekt blandt flere.  

 

1.14 Formål med undersøgelsen 
Formålet er at frembringe viden, som kan bidrage med aspekter, til uddybning og nuancering 

af vores – specielt sundhedsprofessionelles - forståelse af yngre personers liv med AS i let til 

moderat grad. Dette mhp. at bidrage yderligere til, at det offentliges behandlings- og 

plejetilbud ydes i respekt for den enkeltes livsførelse. Dertil at den enkelte bevarer sin 

sundhed, hans eller hendes personlige forudsætninger for at deltage i det fælles 

samfundsmæssige liv på en indholdsrig måde, trods eventuelle erfaringer af begrænsninger i 

muligheder for kontrol og autonomi (Juul Jensen 2006). Bl.a. Sabats forskning tyder på, det er 

realistisk (Sabat 2001). 
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Kapitel 2: Redegørelse for skabelsen af det empiriske materiale  
 
2.1 Indledning 
Personen ramt af AS har forskellige former for svækkelser af sine kognitive funktionsevner, 

som griber ind i hans eller hendes livsførelse og for nogle også i deres deltagelse i 

interviewene. Personens nære familie er i en proces, hvor han eller hun ud over at være 

ægtefælle, søn eller datter bliver omsorgsperson. Dvs. deres respektive - og fælles livsførelse 

er under markant forandring. Deres respektive oplevelser og erfaringer af disse forandringer 

er fokus i interviewene. 

 

Psykolog Jette Fog understreger, at et integrerende aspekt af det at skabe et empirisk materiale 

er at tage vare på interviewpersonerne, videnskabelige og moralske spørgsmål kan ikke skilles 

(Fog 2004). I dette afsnit redegøres for projektets konkrete og praktiske metode. Metoden 

påvirkes af måden, hvorpå den enkelte er ramt af AS, som følge beskrives mulige svækkelser 

af de kognitive funktionsevner, der kan have betydninger for at skabe det empiriske materiale. 

Der redegøres for centrale overvejelser, valg og praktisk handlen, relateret til moralske - og 

videnskabelige udfordringer i forhold til at skabe et empirisk materiale sammen med personen 

ramt af AS og en af hans eller hendes nærmeste.  

 

Der er få undersøgelser nationalt og internationalt, hvor yngre personer ramt af AS i let til 

moderat grad inddrages som subjekt. Det tilstræbes derfor at kortlægge fænomener så godt det 

er muligt, der ikke tidligere er rigtig belyst. Dertil er redegørelsen for skabelsen af det 

empiriske materiale og også for selve analyserne uddybet (kap. 2 - 3). Som den engelske 

forskningsmedarbejder Heather Wilkinson fremhæver, ligger der metodologisk meget forude i 

forhold til at inddrage personer ramt af demens i forskning (Wilkinson 2002). Denne situation 

forstærker forpligtelsen på at formidle, så andre kan vurdere pålidelighed og gyldighed i 

forskningsprocessen og dermed troværdigheden af undersøgelsens fund. 

 

Silverman karakteriserer social videnskab videnskabelig i den grad, der anvendes passende 

metoder og data bearbejdes stringent, kritisk og objektivt. Det kritiske implicerer at søge at 

falsificere umiddelbare fornemmelser om relationer mellem fænomener og data, hvor det ikke 

er muligt at falsificere, er der opnået en ”objektiv” - foreløbig – viden. Det videnskabelige 

arbejde vurderes på dets troværdighed – baseret på diskussion af realibilitet og validitet 

(Silverman 2006). Dette projekts videnskabelighed kan tilsvarende vurderes på, hvorvidt der 
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anvendes passende metoder, om det empiriske materiale bearbejdes stringent, kritisk og 

objektivt samt på en vurdering af arbejdets troværdighed. Denne vurdering vender jeg tilbage 

til (kap. 7-8). 

 

2.1.1 Om forløbsundersøgelsen  
Det er en tilnærmet form for kvalitativ forløbsundersøgelse, hvilket ikke foreligger i dag69. 

Allerede i 1996 påpegede Swane, at:  

”Det vil i fremtidige forskningsprojekter formentlig være muligt og yderst frugtbart at 
interviewe personer, som har fået diagnosticeret demens på et tidligt tidspunkt i forløbet – og 
følge hverdagens forløb for dem videre frem. Sådanne kvalitative forløbsundersøgelser 
eksisterer ikke i dag. ... Dementes møde med fagfolk i hjemmet ... er sparsomt udforsket” 
(Swane 1996, s. 342).  

 

Her er fokus deres hverdagsliv med AS. Hvis personen modtager hjælp fra 

sundhedsprofessionelle, bliver dette aspekt kun undersøgt fra personens og nærståendes 

perspektiv. Det tilnærmede har sin grund i projektets tidsmæssige ramme. Der er udført 2 

interview med hver enkelt, med et tidsinterval på 7 - 13 måneder. Som følge et spinkelt 

grundlag for at: undersøge betydninger af at følge interviewpersonernes livsførelse i en 

periode, sammenligne personer med sig selv og for at sammenligne familier.  

 

2.1.1.1 Primat til personen ramt af AS – hans eller hendes perspektiv  
I det empiriske materiale indgår, ud over interview med personen ramt af AS og en af hans 

eller hendes nærmeste, observation i relation til interviewene samt personen ramt af AS, hans 

eller hendes lægejournal. Baseret på denne kilde - og metode triangulering (Holstein 1995), er 

intentionen at undersøge, hvorvidt interviewpersonernes oplevelser og erfaringer fra livet med 

AS kan bibringe en bredere forståelse af sygdommen. Undersøge muligheder og 

begrænsninger ved en subjekt-orienteret udformning af standpunktet sygdom som erfaring. 

 

Jeg prioriterede at læse de medicinske journaler efter en første analyse af interviewene fra 1. 

interviewrunde. Dette for at give personens eget perspektiv primat. En bestræbelse på at møde 

hver enkelt som en særegen person. Som Fog, med reference til (Willert,1987), skriver, en 

diagnose, som her AS, giver et fagligt associationsfelt, men det er vigtigt at undgå at se 

personens ytringer som tegn på medlemskab af kategorien (Fog 2004). Om end de deltager 

                                                 
69 I Norge pågår et større longitudinalt studie: ”Prevalens og tilbud til yngre personer med demens”, i regi af 
Nasjonalt kompetensecenter for aldring og helse. Studiet ledes af psykolog Per Kristian Haugen. I perioden 
2004-2019 kortlægges demens blandt 130 personer under 65 i Oslo, Telemark og Vestfold. Det, der kortlægges 
er: diagnose, funktionsevner, mental kapacitet og hvilken hjælp, der modtages fra det offentlige (Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse u.å.).  
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netop som følge af denne diagnose. Dette valg implicerede, i interviewsituationen at være 

opmærksom på om – og i givet fald: hvordan personens kognitive svækkelser greb ind i hans 

eller hendes kognitive funktionsevner, specielt evnerne til at føre en samtale, og hvordan han 

eller hun evt. kompenserede for sine svækkelser. Dertil håndtere måder for at tilstræbe en 

forståelse af personens intenderede mening, tilstræbe intersubjektiv forståelse.  

 

2.1.1.2 Afgrænsning – yngre personer ramt af AS  
Jeg har valgt at inkludere yngre personer ramt af AS i let til moderat grad. Denne gruppes 

situation er ikke tidligere belyst i Danmark og de formodes at kunne rejse problematikker 

anderledes end de, der er beskrevet hos de 70 – 80 årige (Kabel 2001, Swane 1996).  

 

2.1.1.3 Diagnostisk udredning – det generelle forløb for deltagerne i projektet 
Inkluderingen skete i et samarbejde med overlæge ved Neurologisk Afdeling, Aalborg 

Sygehus. I afdelingen foretages diagnostisk udredning af alle i Amtet på - og under 65 år, 

samt alle < 80 år, som ikke har adfærdsforstyrrelser. På landsplan er der ikke en fastlagt 

model for den diagnostiske udredning. Dvs., der kan være forskelle mellem de lægelige 

specialer: neurologi, geriatri og gerontopsykiatri i samme amt og forskelle amterne imellem.  

 

Ved denne form for inkludering er sikret, at diagnosen er stillet på baggrund af fagligt 

anerkendte kriterier. Afdelingen følger anbefalingerne i: ”Referenceprogrammet for 

demensudredning” (Waldemar 1998), dvs. WHO’s ICD-10 klassifikation og diagnostiske 

kriterier. 

 

De 5 personer – Grethe Nielsen, Karl Sørensen, Hans Pedersen, Thorsten Mortensen og Ellen 

Hansen - er henvist efter undersøgelse af deres praktiserende læge. Af henvisningen til 

Neurologisk Afdeling fremgår, at lægen ud over anamneseoptagelse har udført en generel 

kognitiv screeningstest Mini Mental State Examination (MMSE) (Bilag 2.2). Testen beskrives 

nedenfor (afs. 4.2.16). Alle personer bortset fra Hans er primært henvist til videre udredning i 

Neurologisk Ambulatorium. Ud over det basale udredningsprogram omfatter udredningen der 

MMSE, for Grethe og Karl også neuropsykologisk undersøgelse. Karl og Hans har atypiske 

symptomer herunder objektive symptomer. Karl får foretaget en MR-skanning. Hans bliver 

primært visiteret videre til Geriatrisk Afdeling og får her foretaget CT-, MR-, og SPECT-
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skanning70. Endvidere foretages en neuropsykologisk undersøgelse. Der er mistanke om, at 

han lider af AS og han henvises til videre udredning i neurologisk regi. 

 

Udredningsforløbet varierer tidsmæssigt fra ca. 1- 8 måneder, hos de hvor anamnese og 

undersøgelse giver et relativt typisk billede. De 8 måneder havde sammenhæng med, at 

personen skulle til flere undersøgelser ved neuropsykolog. Karls forløb strakte sig over 15 

måneder, hvilket havde sammenhæng med ventetid på MR-skanning.  

 

Skema 1 Udredningsforløb – tidsmæssige variationer (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen, Medicinsk Journal 3 

Karl Sørensen, Medicinsk Journal 4 Hans Pedersen, Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen, Medicinsk 

Journal 6 Ellen Hansen): 

Navn Praktiserende læge Neurolog 

 

Neuropsykologisk 

undersøgelse 

Varighed af 

udredningsforløbet 

Grethe 

Nielsen 

August 2003 November 2003 

April 2004 

Januar 2004 

Februar 2004 x 2 

April 2004 

 

 

8 måneder 

Karl 

Sørensen 

Marts 2003 Juni 2003 

Juni 2004  

Oktober 2003  

15 måneder 

Hans 

Pedersen 

Oktober 2003 April 2004  Marts 2004 6 måneder 

Thorsten 

Mortensen 

September 2003 Oktober 2003  Ingen 1 måned 

Ellen 

Hansen 

September 2003 December 2003  Ingen 3 måneder 

 

Sundhedspolitisk er der ingen formelle rammer for varigheden af et udredningsforløb. Det til 

trods for et fokus på betydningen af tidlig udredning begrundet i muligheden for medicinsk 

behandling. Som nævnt antages det, at forudsætningen for et optimalt resultat af den 

medicinske behandling er, at behandlingen startes tidligt i sygdomsforløbet. 

 

Alle 5 tager imod tilbud om medicinsk behandling med kolinesterasehæmmer og 

efterfølgende ambulant kontrol. Afdelingen følger op på diagnosen ved at informere alle, der 

tager imod tilbud om medicinsk behandling om, at de kan kontakte afdelingen, hvis der er 

                                                 
70 SPECT (single photon emission computer tomography), regional måling af hjernens fysiologiske forhold 
(Gjerris & Wagner 2004). Her måles hjernens regionale blodgennemstrømning. Anvendes mhp. påvisning af 
fokale funktionelle forandringer i hjernen (Waldemar 1998). 
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spørgsmål relateret til denne. Endvidere informeres de om mulighederne for at kontakte deres 

kommune, hvis de har brug for hjælp. Nogle får udleveret en pjece fra Alzheimerforeningen. 

De indkaldes til ambulant kontrol efter 3 - 4 måneder, mhp. vurdering af den medicinske 

behandling. Det sker ved en samtale bl.a. om, hvorvidt de tager medicinen, hvis de gør - deres 

egen og evt. deres nærmestes vurderinger af: kognitive funktionsevner, daglig 

funktionsniveau, den samlede kliniske respons og bivirkninger. Der tages stilling til, hvorvidt 

de fortsat skal gå til kontrol i neurologisk ambulatorium eller kontrollen skal foretages af 

deres egen læge.  

 

2.1.1.4 Pragmatiske in- og ekskluderingskriterier for personer ramt af AS 
I de forhold det var muligt relateret til AS, skulle de inkluderedes situation ligne hinanden. 

Dvs., de skulle have fået stillet diagnosen AS indenfor 1½ år med den faglige sikkerhed, det 

aktuelt var muligt og vurderet at lide af AS i let til moderat grad. De skulle være i medicinsk 

behandling med kolinesterasehæmmer. 

 

Intentionen var at inkludere 6 - 8 personer under 65 år, over en periode på ¾ år, og at tilstræbe 

maksimal variation (Schimdt & Holstein 1999), med hensyn til: køn, alder (dog under 65 år), 

samlivsform, arbejde/tidligere arbejde. Det mhp. at opnå viden om disse variationers 

betydninger for livsførelse med AS. I 2003 og 2004 blev henholdsvis 59 og 10871 henvist til 

afdelingen mhp. diagnostisk udredning. Heraf fik i 2003 28 stillet en demensdiagnose heraf 

16 AS og i 2004 fik 61 stillet en demensdiagnose heraf 31 diagnosen AS. Uforklarlige 

periodiske svingninger i hvor mange, der blev henvist til udredning, havde som konsekvens at 

færre end forudset opfyldte inkluderingskriterierne. Det medførte en forlængelse af 

inkluderingsperioden til ca. 1 år. Det til trods for, at jeg i december 2004 justerede kriterierne. 

Den øvre aldersgrænse blev ændret fra 65 til 70 år og jeg gik fra at inkludere mhp. på 

maksimal variation inden for inkluderingskriterierne til konsekutiv inkludering. Variationerne 

imellem de tre sidst inkluderede (Skema 2 nedenfor), er således udtryk for tilfældigheder. Jeg 

afstod fra at indlede samarbejde med afdelinger i andre amter, grundet ønsket om, at de 

inkluderede havde fået samme tilbud om diagnostisk udredning, medicinsk behandling, 

kontrol samt sundhedsfaglig pleje. 

 

                                                 
71 Disse tal er fra en intern stastistik i Neurologisk Afdeling. Stigningen i antal personer henvist til udredning har 
ifølge afdelingen sammenhænge med etablering af en murstensløs demensklinik.  
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For at kunne deltage i interviewene skulle personen have bevaret hørelse samt evnen til at 

udtrykke sig forståeligt via sproget. Da interviewet omhandlede personens livsførelse og 

hvordan AS greb ind i denne, skulle han eller hun være informeret af lægen om sin 

diagnose72.  

 

Alle skulle være født i – og have levet deres liv i Danmark. Det ud fra, at personens 

selvforståelse og livsførelse i forhold til at være ramt af AS har sammenhænge med hans eller 

hendes egne (samt familiens) socialkulturelle historie, relationer samt handlesammenhænge, 

han eller hun deltager i.  

 

Personen skulle være myndig og beslutningskompetent og dermed selv kunne tage stilling til 

sin deltagelse i projektet. Hans eller hendes deltagelse måtte ikke skønnes at kunne udgøre en 

unødig belastning, primært følelsesmæssigt, men også fysisk. Endelig skulle personen have en 

i sin nærmeste familie, der havde kendt ham eller hende de seneste 5 år, som han eller hun 

selv accepterede, via det informerede samtykke, blev interviewet om sin egen hverdag. 

 

Inkluderingskriterierne er ikke videnskabeligt optimale, men de praktisk mulige. (For en 

oversigt interviewpersonerne se Bilag 3.1 og 3.2).  

 

Eksklusionskriterier: Diagnosticerede psykiatriske sygdomme.  

 

                                                 
72 Denne information er ikke en selvfølge. To engelske psykologer Richard Cheston og Michael Bender peger 
bl.a. på, at: ”Dementia has become such a taboo subject that it may seem that the issue cannot be discussed.  It is 
not unusual for those around the person to be unwilling to give him or her the diagnoses; ...” (Cheston & Bender 
1999, s. 154). 
Waldemar har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 323 pårørende i 11 europæiske lande. Den viste, at 
46 % ikke selv fik diagnosen at vide, det fik derimod deres pårørende (Waldemar 2002).  
Af en oversigtsartikel fra 2004, med analyse af artikler om erfaringer med at formidle diagnosen til personer 
ramt af demens, fremgår, at den eksisterende viden herom er inkonsistent. Det er et komplekst problem for de 
involverede og personen ramt af AS, hans eller hendes perspektiv er relativt negligeret. Analysen viste bl.a., at 
mellem 33-96 % af de, der var ramt af demens, ønskede diagnosen. De, der fik diagnose, var i højere grad yngre 
og de med yngre pårørende. Forfatternes konklusioner er, at der mangler viden om det at informere. De foreslår 
yderligere kvalitativ forskning for at øge forståelsen af det at informere om diagnosen og om det at sætte de 
enkelte i stand til at få så meget eller så lidt viden om diagnosen, de måtte ønske (Bamford, et al. 2004). 
(Juridisk har personer i Danmark ret til information og ret til at frabede sig information. På tidspunktet jf. Lov 
om patienters retsstilling: ”§ 7. Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om 
behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Stk. 2. Patienten har ret til at 
frabede sig information efter stk. 1” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 1998, § 7). Nu ifølge Sundhedsloven, 
Bekendtgørelse af sundhedsloven (Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2008, § 16)). 

 
  



 
 

105 
 

2.1.1.5 Interviewpersoner ramt af AS 
Den amerikanske psykolog Amedeo Giorgi diskuterer ikke det præcise antal 

interviewpersoner i kvalitative undersøgelser, men nævner, at det er forskerens opgave at 

opnå balance mellem bredde og dybde (Giorgi 1989b). Intentionen i denne undersøgelse var 

oprindeligt, at grænsen for indsamling af empirisk materiale skulle trækkes, når nye 

interviewpersoner ikke bibragte nye informationer. Overflødighed som et primært kriterium 

(Patton 1990, Lincoln & Guba 1985). Samtidig skulle materialet, som psykolog Steinar Kvale 

(1938-2008) argumenterer for, have et omfang, der ville muliggøre en indgående analyse 

(Kvale 1997).  

 

I perioden 1. februar 2004 – 1. februar 2005 opfyldte 7 personer inkluderingskriterierne. 

Heraf takkede 2 nej til at deltage, de kunne ikke overskue og magte det. Da 5 familier var 

inkluderet, blev 3 kriterier afgørende for at stoppe: projektets tidsramme, herunder et 

materialeomfang, som forekom realistisk at analysere indgående. At der viste sig at være 

færre end skønnet, der opfyldte inkluderingskriterierne. Væsentligst var dog en vurdering af 

kvaliteten af de udførte interview, et skøn over hvorvidt materialet kunne bidrage til mulige 

svar på forskningsspørgsmålene.  

 

Skema 2 Inkluderede personer ramt af AS – biografiske oplysninger 

Navn født  Samliv  Arbejde 

1. Grethe Nielsen 
 

1940’erne 

 

Gift i 1960’erne 

 

Tidl.: Fodterapeut, egen klinik siden 1973-74 
Understøttelse i starten af 2000 
Efterløn midt i 2000 

3. Karl Sørensen 1930’erne 

 

Gift i 1960’erne 

 

Tidl.: Smed, ansat 
Efterløn slutning 1990’erne  
Pension start 2000’erne  

4. Hans Pedersen 1940’erne 

 
 

Gift 1960’erne 

 

Tidl.: kontoruddannet, siden assurandør 
Arbejdsløs fra midt 1990’erne  
Pension start 2000’erne  

5.Thorsten 
Mortensen 

1940’erne 

 
 

Gift i 1970’erne, ægtefælle 
havde to adoptivbørn, på 
omkring 20 år 
Enkemand i 1990’erne 
Veninde siden midt 
1990’erne 

Tidl.: arkitekt 
Dagpenge slutning 1990’erne 
Efterløn start 2000’erne  
Førtidspension midt 2000’erne  

6. Ellen Hansen 1940’erne 

 
 

Boet sammen med sin 
ægtefælle siden 1960’erne, 
de blev gift i 1990’erne 

Medhjælpende hustru v/ landbrug.  
Delpension start 2000’erne 
Pension midt i 2000’erne  
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Skema 3 Inkluderede personer ramt af AS – oplysninger relateret AS, samt tidspunkt for - og varighed af 

interviewene: 

Navn Første symptom/ 
objektivt symptom 
– et skøn 

Sympt.  
debut 
 jf. journal 
mnd./år 

Diag-
nosen 
stillet 

MMSE 
Egen læge (P) 
Neurolog (N) 
 

Interview nr. 1  
Sammen/støtte/
u familie. 
Interview timer 

Interview nr. 2  
Sa/st/u familie. 
Interview timer 

1.Grethe 
Nielsen 

Eget skøn: medio  
2002 

Neurolog: 
11/2003 

Apr. 04 P: aug. 03 :19 
N: nov. 03: 23 

28.07.04 sa. 
2,00 timer 
34 sider 

16.11.05 sa. 
2,24 timer 
37 sider 

3.Karl 
Sørensen 

Eget skøn: før han 
blev 60 år, (=før 
1997) 
 
Ægtefælle 
59-60 år 
 

Neurolog: 
1997 

Jun. 03 P: mar. 03: 25 
N: jun. 03: 23 

20.08.04 u. 
0,40 timer 
11 sider 

01.11.05 u 
1,00 time 
14 sider 

4.Hans 
Pedersen 

Ven: 1997-1998 
Ægtefælle: 
1997-2000 

Neurolog 
2000 

Apr. 04 P: okt. 03: 27 
N: apr. 04: 27 

18.01.05 st.  
0,35 timer 
6 sider 

09.11.05 st. 
0,48 timer 
13 sider 

5. Thorsten 
Mortensen 

Adoptivsøn: 
Ca. 2002 

Neurolog 
2002 

Okt. 03 P: sep. 03: 29 
N: okt. 03: 29 

10.03.05 u. 
2,15 timer 
30 sider 

10.11.05 u 
1,30 timer 
22 sider 

6.Ellen 
Hansen 
 

Eget skøn: 58-59 år, 
1998-1999 
Ægtefælle: 
ca. 58 år, 1998 

Neurolog 
2001 

Dec. 03 P: sep. 03: 18 
N: dec. 03: 20 

21.02.05 u. 
1,35 timer 
23 sider 

21.10.05 u. 
2,06 timer 
28 sider 

 

Det fremgår af oversigten, at praktiserende læge og neurologen i forhold til Grethe, Karl og 

Ellen kommer frem til forskellige resultater af MMSE. Det kan der, ifølge læge og psykolog 

Peter Laursen være en række forskellige grunde til: det er forskellige personer – altså 

praktiserende læge og neurolog - der forestår testen. De kan have lagt vægten på forskellige 

facetter i deres præsentation af - og instruktionen til testen. Laursen pointerer på baggrund af 

sin forløbsundersøgelse af aldringen og kognitive funktioner (se fodnote 77), hvor han havde 

undersøgelsesledere til at forestå de tests, deltagerne udførte, at til trods lederne gennemgik en 

intensiv træning, hvor der blev lagt vægt på den måde, hvorpå de gav testinstruktioner, var det 

et uomtvisteligt faktum, at de havde indvirkninger på resultaterne af deltagernes tests 

(Laursen 1997). Dertil kan der være variationer hos personerne i de 2 situationer f.eks.: i 

holdning, grad af nervøsitet, i svækkelsen af kognitive funktionsevner, etc. Konteksten og 

relationen i de to situationer, mellem henholdsvis praktiserende læge/neurolog og personen er 

forskellig. Endelig er der for alle 3, 3 måneder mellem de 2 test-situationer, sygdommen kan 

derfor være progredieret. (Anvendelse af MMSE i udredningen uddybes i afs. 4.2.16). 

 

2.1.1.6 In- og ekskluderingskriterier for nærstående  
Hvorfor interviewe en i personens nærmeste familie? – hvilke forståelser kan dette perspektiv 

bibringe? Ét argument, som også anvendes i forbindelse med udredning, er, at en i nærmeste 
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familie, som kender personen, kan beskrive ændringer fra før sygdommen begyndte at komme 

til udtryk, personens såkaldte præmorbide niveau: kognitivt, personlighedsmæssigt, 

energimæssigt (Waldemar 1998) og relatere dette til personens livsførelse. Et kriterium var, at 

han eller hun skulle have kendt personen minimum 5 år forud for, diagnosen blev stillet. Det 

begrundet ud fra, at symptomer herunder objektive symptomer på AS kunne have været 

usikre, måske langsomt progredierende over måneder, måske år og evt. først erkendt som 

symptomer herunder objektive symptomer på demenssygdom i forbindelse med den 

diagnostiske udredning.  

 

Et yderligere argument for at interviewe en i personens familie er, at personen ramt af AS, 

hans eller hendes handleevne påvirkes af de handlesammenhænge, han eller hun deltager i. 

Forholdet mellem handleevne – handlesammenhænge udgør den praktiske ramme for hans 

eller hendes handlen (Dreier 1997a). De nærmeste kan belyse personens handlesammenhænge 

og forandringer i forholdet mellem handleevne og handlesammenhænge - yderligere. 

Tydeliggøre, hvordan svækkelser kan gribe ind i personens -, deres egen - og deres fælles 

livsførelse. Herunder hvordan de selv forvalter deres indflydelse på nogle af personens 

handlesammenhænge – en direkte indflydelse, hvor det er ægtefælle, og mere indirekte, hvor 

det er søn eller datter. Deres indflydelse kan evt. være præget af, at de kan have andre 

interesser – forfølger andre anliggender (Dreier 1997b). Uanset – kan den relationelle 

indflydelse have – måske ikke udelte positive betydninger for personen, som vist af Kitwood 

og Sabat (se afs. 1.6).  

 

Hver enkelt nærstående bidrager med et perspektiv, som ikke er objektivt, uafhængigt, 

tværtom. Den følelsesmæssige nærhed og forviklethed, det indbyrdes forhold, etc. kan give en 

spændvidde i deres subjektive reaktioner. Men fra hver deres ståsted (Dreier 2002) bidrager 

personen ramt af AS og hans eller hendes nærstående med et situeret perspektiv (Dreier 

2002), der tilsammen uddyber og nuancerer forståelsen af deres respektive og fælles 

livsførelse. Endelig formodedes det, at de nærmeste kunne have en form for moralsk 

”gatekeeper73 funktion”, hvor de ud fra kendskab til personen kunne og ville gøre mig 

opmærksom på hans eller hendes forholden sig til at deltage og eventuelle reaktioner på 

interviewene.    

 

                                                 
73 ”Someone who is able to grant or to deny access to the field” (Silverman 2006, s. 402).  
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Hver enkelt fra de respektive familier skulle evne at udtrykke sig via sproget. Hans eller 

hendes deltagelse måtte skønnes ikke at kunne udgøre en unødig belastning – her var det 

primært de følelsesmæssige belastninger, jeg tænkte på.  

 

Eksklusionskriterier i forhold til nærstående: diagnosticerede psykiatriske sygdomme, 

diagnosticerede neurologiske sygdomme, der kunne påvirke personens kognitive 

funktionsevner. Eftersom det var personen ramt af AS, der gav mulighed for deres deltagelse, 

skulle de udgå, hvis personen ramt af AS udgik. De 5 nærstående, 4 ægtefæller og 1stedsøn, 

opfyldte kriterierne og ønskede at deltage. 

 

Skema 4 Inkluderede nærstående – biografiske oplysninger samt tidspunkt for - og varighed af interviewene. 

Navn Født Arbejde  Familie 

relation 

Interview nr. 1 .  

m/u familie. 

Interview timer 

Interview nr. 2  

Sa/m/u familie. 

Interview timer 

1. Bent 

Nielsen 

 

’40’erne  Udd.: elektriker, haft 

selvstændig virksomhed  

Efterløn 2003 

ægtefælle 28.07.04 m. 

2,00 timer 

34 sider 

16.11.05 sa. 

2,24 timer 

37 sider 

3. Lis 

Sørensen 

 

1930’erne 

 

Udd.: butiksuddannet 

Sidst: dagplejer ca. 15 år 

Hjemmegående  

Efterløn: midt 1990’erne  

Pension: start 2000 

ægtefælle 20.08.04 u. 

1,35 timer 

31 sider 

01.11.05 u 

2,23 timer 

51 sider 

4. Elva 

Pedersen 

 

1940’erne 

 

Udd.: fysioterapeut 

Sidst: ansat i privat klinik 

Efterløn start 2000  

 

ægtefælle 18.01.05 u. 

2,00 timer 

45 sider 

09.11.05 u 

2,41 timer 

57 sider 

5. Anders 

Kristiansen 

 

1940’erne 

 

Udd.: murer 

Arbj.: murer, ansat 

Pension: midt 1990’erne  

adoptivsøn 

(tidl. 

ægtefælles 

søn) 

10.03.05 u. 

4,25 timer 

81 sider 

14.11.05 u 

8,12 timer 

118 sider 

ca. 60 min. 

 ikke udskr. 

6. Kristian 

Hansen 

 

1930’erne 

 

Landmand  

Delpension start 2000  

Pension midt 2001  

ægtefælle 21.02.05 m. 

1,45 timer 

20 sider 

21.10.05 u 

1,33 timer 

22 sider 
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Skema 5 Kvantitativ oversigt over det empiriske materiale fra interviewene – i alt 643 sider: 

Interview  

 

Person ramt af AS sammen med 

nær familie 

Personer ramt af AS Nær familie 

1. interview 

 

 

Varighed 

Sider 

1 person ramt af AS og 

ægtefælle 

 

2 timer 

34 sider 

4 personer 

 

 

5 timer 

70 sider 

3 ægtefæller, 1 adoptivsøn 

 

 

9,45 timer 

177 sider 

2. interview 

Varighed 

Sider 

1 person ramt AS og ægtefælle 

2,24 timer 

37 sider 

4 personer 

4,84 

77 sider 

3 ægtefæller, 1 adoptivsøn 

14.09 

248 sider 

 
2.1.1.7 Etablering af kontakt til personen ramt af AS 
Kontakten til personen ramt af AS blev som nævnt ovenfor etableret via en overlæge i 

Neurologisk Afdeling. På baggrund af sit kendskab til personen ramt af AS og evt. hans eller 

hendes familie og under hensyn til inklusionskriterierne, skønnede lægen, hvilke personer, der 

kunne spørges. Lægen informerede kort om projektet i forbindelse med kontrol i ambulatoriet, 

dvs., minimum 3 - 4 måneder efter, at personen havde fået stillet diagnosen. Hvis de 

umiddelbart ønskede at høre yderligere om projektet, blev de informeret om, at jeg ville 

kontakte dem via telefon mhp. aftale om et personligt orienteringsmøde (Bilag 4.1).  

 

2.1.1.8 Inkluderingstidspunkt i forhold til tidspunkt for diagnosen 
Tidspunktet for inkludering er valgt ud fra en formodning om, at personen og hans eller 

hendes nærmeste i en vis grad har bearbejdet informationen om diagnosen og har reetableret 

deres respektive og fælles livsførelse. Det grundet deres livsførelse er fokus for interviewene. 

Dertil kommer, at det i følge journalist Steen Kabels arbejde tyder på, det for yngre kan være 

en forfærdelig oplevelse at få stillet diagnosen AS. En psykisk belastning, det kræver tid at 

forholde sig til. Følgende er eksempler på reaktioner: ”Jeg gik fuldstændig i chok” (Kabel 

2001, s. 12,36,70,85)”... lamslået. Det var som at falde i ned i et dybt sort hul” (ibid., s. 36). 

”… min dødsdom” (ibid., s. 70). Nogle fremhæver, at afklaringen har betydning: ”… jeg følte 

det faktisk som en lettelse” (ibid., s.113) – måske fordi diagnosen forløser en uvished? 

 

Af de 7 personer ramt af AS og deres nærmeste, som neurologen adspurgte, ønskede 6 at høre 

yderligere om projektet. Hvorvidt dette er udtryk for en påvirkning af lægens autoritet og 

deres afhængighed kan ikke afgøres. Det er én mulighed, som ikke er forsøgt afklaret.  
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2.1.1.9 Informeret samtykke  
Projektbeskrivelsen er som anbefalet i ”Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden” 

(Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden 2003), behandlet i den amtslige Videnskabsetiske 

Komité, projekt nr.: VN 2003/50. Konklusion var her: ”Komitéen finder, at projektet ligger på 

grænsen af, hvad der skal anmeldes til komitésystemet, men har ingen indvendinger mod 

projektet” (Brev 15. april 2003 Bilag 1.1). Projektet er endevidere anmeldt til Datatilsynet 

(Bilag 1.2). 

 

De etiske retningslinier og krav om forklaring af undersøgelsens formål, resultaternes 

anvendelse, frivillighed, anonymitet samt sikring af mundtlig – og skriftligt informeret 

samtykke blev imødekommet via orienteringsmøde med personen ramt af AS og hans eller 

hendes nærmeste (uddybes nedenfor). Her blev pjecen: ”Før du beslutter dig” (Før du 

beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg) og de skriftlige 

informationer udleveret (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 1999, § 8). 

 

Grundet min forvaltning af den Videnskabsetiske Komités formelle krav til skriftlig 

patientinformation, blev disse indholdsmæssigt kompakte (Bilag 4.3 og 4.3). Det var derfor 

vigtigt i den mundtlige information at sikre hver enkelt deltagers forståelse for, hvad et evt. 

tilsagn ville indebære. Det blev understreget: At deres deltagelse var fuldstændig frivillig. At 

de til hver en tid og uden yderligere begrundelse kunne trække et evt. tilsagn om deltagelse 

tilbage. At de var sikret anonymitet. At det sagte ville blive behandlet fortroligt og at jeg 

havde tavshedspligt. 

 

Det blev understreget, at kontakten til dem var formidlet via den Neurologiske Afdeling, men 

at projektet blev udført uafhængigt af afdelingen, samt at hvis de på et tidspunkt måtte ønske 

at trække et evt. tilsagn om deltagelse tilbage, vil dette på ingen måde få indflydelse på deres 

fortsatte behandling og sundhedsfaglige pleje. 

 

Ved orienteringsmødet (beskrives nedenfor) aftaltes, hvornår jeg kontaktede dem for at høre 

deres beslutning. Tidspunktet blev fastsat så de fik en betænkningstid på 2 - 4 dage 

(Forskningsministeriet 2000).  

 

Skriftlig informeret samtykke blev indhentet i forbindelse med interviewene. Flere af 

personerne ramt af AS havde fået hjælp af deres nærmeste til at læse informationen, fordi den 
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som nævnt var kompakt og for 1persons vedkommende, fordi han havde nedsat syn. Personen 

ramt af AS gav ved det informerede samtykke samtidig tilladelse til, at jeg fik adgang til at 

læse hans eller hendes medicinske journal (Bilag 4.3). Det blev understreget, at journalen ville 

blive læst på sygehuset og at oplysningerne ville blive behandlet fortroligt og anonymiseret. 

 

Denne form for inkludering blev valgt ud fra en intention om, at potentielle deltagere som 

følge havde mindst ulejlighed og blev givet mulighed for at forholde sig til og overveje deres 

eventuelle deltagelse, dermed også reel mulighed for let at takke nej til deltagelse.  

 

2.1.1.10 Mødestedets betydninger 
Orienteringsmødet og senere interviewene blev afviklet i interviewpersonernes eget hjem. 

Især i forhold til personen, men også hans eller hendes nærmeste, er der en række 

begrundelser, med moralske som videnskabelige aspekter, for at give denne mulighed. 

 

Interviewpersonerne bedes om hjælp i forhold til mit projekt, deraf følger et ansvar for at 

mindske deres besværligheder og belastninger.  

 

Kvale beskriver, hvad der generelt synes optimalt i forhold til at indhente 1. persons 

perspektiver: ”Samtaler, der er integreret i interviewpersonernes naturlige dagligdags 

aktiviteter, giver et mere dækkende billede af deres baggrundssituation ...” (Kvale 1997, s. 

282). Psykolog, sygeplejerske Karen Munk beskriver, på baggrund af sin forskning, hvor hun 

har interviewet ældre i deres hjem, at her:  

 ”…  er det at blive lukket ind i informantens hjem en fortrinlig mulighed for at få et mere 
udbygget kendskab til og forståelse af personerne og deres generelle livs situation. Hjemmets 
indhold og udformning rummer både kulturelle og personlige aspekter og giver et ganske godt 
indblik i, hvordan personen oplever sin dagligdag og i øvrigt klarer sig. I relation til overvejelser 
over pålideligheden af, hvad jeg får fortalt, øges derfor troværdigheden, når jeg selv kan gøre 
mine iagttagelser i hjemmet i tilknytning til det sagte. I ethvert hjem kan man finde en række 
indicier for, om der om ikke andet så er en vis sandhed i det, der bliver fortalt” (Munk 1999, s. 
207). 

 

Så alene det at komme i hjemmet giver muligheder for mange indtryk, der er betydningsfulde 

for analyse og for gyldigheden af det empiriske materiale.  

 

Dertil kommer, som Swane pointerer, på baggrund af sine interview med demenslidende i 

deres eget hjem, det særlige, at de herved er bedre i stand til at fastholde deres hverdag i 

hukommelsen og til at formidle deres erfaringer (Swane 1996). Det grundes bl.a., at evnen til 
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at huske påvirkes af den handlesammenhæng personen befinder sig i, hvor der i hjemmet er 

mange cues. Cues betyder egentlig stikord, men skal her forstås i en bredere betydning – 

eksempelvis sanseindtryk, der hjælper personer at huske. Personens egne cues er de mest 

optimale (uddybes nedenfor).  

 

Det, at være i sit hjem, kan øge trygheden, hvilket er centralt, da det for de fleste er uvant at 

blive interviewet om personlige – og formodentlig for mange skelsættende - følelsesmæssigt - 

og eksistentielt belastende – oplevelser og erfaringer af en fremmed person.  

 

For demenslidende kan livsførelsen være præget af mange rutiner og dagens – måske ugens - 

forløb kan i varierende grader være struktureret. Disse rutiner og struktureringer formodes at 

brydes i mindre grad, når interviewene udføres i hjemmet. Demenslidendes befindende kan 

variere over dagen, han eller hun vil umiddelbart efter afbrud eller afslutning af interviewet 

kunne få hvile og ro i egne omgivelser, hvis det er et behov.  

 

Interview i personens hjem kan være med til at understrege, at fokus er hans eller hendes 

livsførelse, ikke sygdommen. Klinisk socialarbejder ved et forskningscenter i San Diego Lisa 

Snyder skriver, på baggrund af sine interview med personer ramt af AS i deres hjem, at det: 

”… opens the parameters beyond illness to include other aspects of existence; it can validate 

the myriad other dimensions of who a person is and what is meaningful in daily living. Thus, 

a patient with a disease becomes a person with a unique life story” (Snyder 2000, s. 137) – 

hvilket netop er centralt i interviewene. Et eksempel fra mit interview med Hans. Hans havde 

meget vanskeligt ved at udtrykke sig via sproget. Inden interviewet, mens Elva, hans 

ægtefælle, lavede kaffe, viste Hans mig et stort maleri i stuen – af en snedækket skovvej, hvor 

træernes skygger faldt ind over vejen. Ved at stille sig forskellige steder foran billedet, og 

med nogle få ord – synliggjorde Hans for mig, at billedet var malet, så skovvejen altid synes 

at være lige ud for iagttageren. Det var tydeligt, at det var betydningsfuldt for Hans at gøre sig 

forståelig og han syntes at bruge dette som et eksempel. Han fik vagt eftertanker, skærpet min 

opmærksomhed, mht. hans aktuelle måder - og potentialer for at gøre sig forståelig. 

 

Når interviewet udføres i personens hjem, har jeg oplevet og erfaret, at det øger ydmygheden 

overfor en interviewperson i forhold til at interviewe på et sygehus (Andresen & Nielsen 

1994-95, Kristensen 1996). Forholdet mellem interviewer og interviewperson er symmetrisk, 
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fordi det menneskeligt og moralsk er ligeværdigt (Fog 2004), men at være forsker på 

betingelser der følger af at interviewe i personens hjem, er en måde, hvorpå magtforholdet til 

stadighed og konkret kan holdes for øje. Det bidrager til bestræbelser på at reducere 

asymmetrien, fordi interviewpersonens magt over situationen styrkes, han eller hun 

bestemmer bl.a.: de fysiske rammer for mødet, håndtering af ydre ”forstyrrelser”, etc. At 

komme til interviewpersonen underbygger konkret, at han eller hun vurderes at have noget 

essentielt at fortælle. Vidensmæssigt er mødet således asymmetrisk, det er interviewpersonen, 

der har en viden (ibid.). Her til dels gensidigt asymmetrisk, idet personen ramt af AS og hans 

eller hendes nærmeste får viden om f.eks. lokale kommunale tilbud. Men interviewpersonen 

er ekspert inden for emnerne i interviewet og bestemmer, hvad han eller hun vil fortælle, hvor 

meget og hvornår. Der er dog en form for magtmæssig asymmetri, trods åbenhed for de emner 

interviewpersonen bringer op, så sætter forskeren overordnet rammen – bestemmer retning og 

uddybningsgrad (Kvale 1997). Men denne ramme må være fleksibel. – den kvalitativ metode 

er åben for nye aspekter. Her har min forudsætningsbevidsthed betydning for, hvad der forstås 

som nyt, og det fordrer at være opmærksom på det nye, at få øje på -/at høre det nye – og at 

kunne uddrage det. Det er med andre ord vigtigt at være opmærksom på, at det, at 

interviewpersonerne forstås som medforskere, ikke ophæver det forhold, at der eksisterer 

forskellige interesser – også mellem forsker og udforskede - og at det heller ikke ophæver 

uligheden i magtforhold (Forchhammer 2001). 

 

Endelig havde jeg en formodning om at interview i deres hjem kunne nedtone, at jeg er 

sygeplejerske, så de måske i mindre grad svarede ud fra en forestilling om, hvad en 

sygeplejerske kan være særlig interesseret i. 

 

2.1.1.11 Orienteringsmøde med interviewpersonerne 
Orienteringsmødet og den tid, der på interviewdagen er før interviewet, er en del af, hvad 

Kvale betegner som briefingen. Interviewet rammes ind af en briefing og debriefing (Kvale 

1997) - samtaler om interviewsituationen. Selv om orienteringsmødet fandt sted i personens 

hjem, er det en anspændt og ny situation. To canadiske sygeplejeforskere Juliet Corbin og 

Janice M. Morse skriver:  

”This is the time when the participant(s) and researcher assess each other and begin to establish 
a degree of comfort and trust. This initial period is very important and should never be hurried 
for it sets the tone for the forthcoming interview. It is the beginning of a temporary but 
important human connection that will intensify and grow over the course of the interview”  
(Corbin & Morse 2003, s. 341-342). 
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Det er interviewpersonens fænomenologiske perspektiv, der er fokus, derfor er en empatisk74 

forståelse en nødvendighed (Fog 2004). Sabat har med reference til (Dennett,1990) 

konkretiseret én måde herfor i forhold til demenslidende: ”… ”taking the intentional stance”” 

(Sabat 2001, s. 37). Det indebærer at tage en del af ansvaret for at forstå interviewpersonen. 

Det indebærer at inddrage ham eller hende ved at vise en parathed til at forstå og ved at give 

feedback på måder, som udtrykker, at interviewer er involveret i samtalen (ibid.). En 

ubetinget støtte til personen, samt anerkendelse af – og respekt for det han eller hun 

udtrykker. Hvor måden, de sproglige formuleringer er underordnet, det centrale er at forstå 

meningen. Sabat kobler denne måde til en anden effektiv, facilciterende talehandling: 

”indirect repair”, som han selv har udlagt (Sabat 1991). Han definerer den sådan:  

”… on the part of the healthy partner. Indirect repair refers to inquiring about the intention of 
the speaker, through the use of questions marked not by interrogatives but by intonation 
patterns, to the use of rephrasing what you think the speaker said and checking to see if you 
understood his or her meaning correctly. Thus, the responsibility for effective communication 
between people lies with the listener as well as with the speaker” (Sabat 2001, s. 38-39).  

 

Sabat pointerer her med reference til (Tannen,1984), at det er vigtigt, at den der lytter holder 

sig den talendes perspektiv for øje (ibid.).  

 

I den mundtlige information understregede jeg forhold omkring frivillighed (Bilag 4.2).  

Corbin og Morse pointerer, at en sådan understregning af frivilligheden er vigtigt for, at 

                                                 
74 ”Empati” anvendes i den forståelse Fog udlægger, dvs. todelt, indeholdende forståelser der lægger vægt på de 
følelsesmæssige og kognitive aspekter ved fænomenet. Det følelsesmæssige aspekt vedrører at være optaget af, 
hvordan den anden føler. Det kognitive vedrører indsigt og forståelse, at forblive i egne sko, indtage modpartens 
perspektiv i et glimt, for derefter at trække sig tilbage og vurdere, hvordan han har det givet hans perspektiv. Fog 
pointerer her, at jeg ser den anden som en anden. Fog tager udgangspunkt i, at mennesker er udviklet fra en 
kontekst. Mennesker har et forholdsvist ensartet biologisk udstyr. Vi er udviklet i en sammenhæng, som vi i en 
vis og til dels bestembar udstrækning deler. Mindste fælles mål herfor er altså, at der er en sammenhæng, f.eks. 
en økonomisk struktur, en materiel udvikling, praktikker, sociale normer, regler og sprog. Fog fremhæver her sin 
pointe som værende det, at empati beror på menneskets fundamentale forbundethed med medmenneskene. Det 
andet menneske er altid et medmenneske med samme kropslige udstyr og sat i en materiel og kulturel 
virkelighed. Hvor jo mindre vi kender til en fremmed kultur, jo mindre kan vi tage for givet, og jo mere usikkert 
er det at stole på sine umiddelbare følelser. Dets mere vi kender af den kontekst, som det andet menneske er i, 
dets større mulighed har vi for at forstå hans nuancerede udtryk. Som mennesker interagerer vi på et bevidst 
plan, samtidig med, at vi altid og helt alment interagerer på et plan, vi ikke er bevidste om. To parter fornemmer, 
ser, hører og udtrykker mere end de ved, ligesom de to sjældent har fuld indsigt i de følelser, de har til hinanden 
og emnet. Empatisk evne er situationsfornemmelse og indfølingsevne. I empatien er en anerkendelse af den 
anden som et væsen af samme slags som jeg selv, et væsen jeg er forbundet med. Erkendelsen af den anden vil 
rumme genkendelsen (Fog 2004).  
Skal empatien være en solidarisk empati – solidarisk med patienten og dennes verden og værdier, må empatiens 
primære målsætning være systemets compliance – ikke patientens, hvilket filosof Steen Wackerhausen 
fremhæver, kræver store ændringer af bl.a. sygdoms- og sundhedsopfattelser (Wackerhausen 1998).   
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skrøbelige personer og de, der ikke ønsker at snakke om deres problemer, ikke bliver 

inkluderet: 

”... emotionally fragile persons and those who don’t feel they can talk about a problem usually 
don’t volunteer to be interviewed. If asked to participate, provided the request is made in such a 
manner that participants are allowed to say no, those uncomfortable or distrustful of the 
interview process usually refuse to participate” (Corbin & Morse 2003, s. 338).  

 

Efter et orienteringsmøde sendte 1 person en kort e-mail om, at han ikke magtede at deltage. 

Jeg takkede for hans svar - også via mail, i respekt for hans valg af kommunikationsmiddel. 

Her sluttede vores samarbejde.  

 

Jeg havde en aftale med neurologen, at hvis der i forbindelse med interviewene opstod 

situationer, der krævede hans faglighed, kunne han kontaktes. Det blev der ikke brug for.  

 

Jeg forsøgte at kvalificere mine forudsætninger, dvs. års oplevelser af – og erfaringer med at 

samarbejde med patienter og deres familie i sundhedsvæsenet ud fra ovenstående. Dertil 

havde jeg en teoretisk viden om AS og dermed et teori ladet - men ikke et intenderet 

teoristyret – grundlag. I det følgende uddybes den teoretiske viden om AS, afgrænset til de 

mulige svækkelser af kognitive funktionsevner den enkelte person ramt af AS kan erfare og 

som kan have betydninger for hans eller hendes deltagelse i interviewet. 

 

2.2 Svækkelser af kognitive funktionsevner – et neuropsykologisk perspektiv 
Demens er en klinisk syndromdiagnose, der indebærer, at personens kognitive funktioner 

påvirkes, som beskrevet (afs. 1,2; Bilag 2.1), i forhold til hans eller hendes præmorbide 

niveau (Waldemar 1998). Her afgrænses til ud fra et neuropsykologisk perspektiv kort at 

beskrive kognitive funktionsevner, som kan rammes tidligt i sygdomsforløbet. Det er 

svækkelser, som kan have ramt personerne og i givet fald have betydninger for deres 

deltagelse i interviewet og evt. for det empiriske materiale: hukommelse, tænkning og 

opmærksomhed. Der redegøres for, hvordan det blev håndteret, hvis personen var ramt af en 

af disse svækkelser. Hvordan, disse svækkelser evt. konkret påvirkede interviewene, indgår 

som en del af analysen af det empiriske materiale. 

 

2.2.1 Hukommelse  
Hukommelse relaterer til: registrering, bearbejdning, indlæring, lagring, mobilisering og 

anvendelse af informationer. Kognitive funktionssvækkelser relateret til hukommelsen opstår 

ikke lige tidligt i sygdomsforløbet og heller ikke i samme grad. Som et generelt grundlag for 
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at forstå de mulige former for hukommelsessvækkelser hos den enkelte person, beskrives 

hukommelsessystemerne og koblingerne mellem disse.  

 

Der er imidlertid adskillige perspektiver på hukommelse og forskellige måder at underopdele 

hukommelseskapaciteter på. Her tages primært udgangspunkt i en neuropsykologisk 

forståelse, baseret på neurologerne Muriel D. Lezak, Diane B. Howieson og David W. Loring 

i ”Neuropsychological Assesment” (Lezak, Loring & Howieson 2004), afgrænset til den 

viden der er relevant i forhold til at håndtere interviewsituationerne. De beskriver 

grundlæggende hukommelsessystemer, der synes alment anerkendte internationalt og 

nationalt. De karakteriserer deres forståelsesramme som klinisk anvendelig i forhold til at 

observere og forstå mønstre for hukommelseskompetence og deficits, hvilket er væsentligt i 

denne sammenhæng om end mødet med personen ramt af AS er i form af et interview, ikke et 

møde mhp. på en klinisk vurdering. Deres forståelse suppleres med andre teoretikeres, 

specielt følgende: neuropsykolog Anders Gade, den svenske neuropsykolog Håkan Eriksson 

samt empiriske undersøgelser udført af dels Laursen, dels gerontopsykolog Pia Fromholt 

(1944 – 2000) og psykolog Steen F. Larsen. 

 

2.2.1.1 Arbejds - og langtidshukommelse - overordnet 
Hukommelse kan begrebsliggøres som et dobbelt system for henholdsvis 

korttidshukommelse, der ofte betegnes som arbejdshukommelse75 og langtidshukommelse. 

Det er i arbejdshukommelsen, vi fastholder indtryk, oplysninger og intentioner i bevidstheden, 

som skal bruges her og nu. Informationer kan være tilført udefra - en besked, et synsindtryk, 

andre kan hentes fra erindringen - navne på personer, ord, andre igen kan være planer og mål 

for handlinger. Arbejdshukommelsen har begrænset kapacitet, dvs., nyt materiale skubber den 

eksisterende information ud. Er informationen ikke overført til langtidshukommelsen, går den 

tabt. Også varigheden er begrænset, fra sekunder op til et minut, repetition har betydning for 

denne varighed (Gade 1997). Forstyrrelser, kaldet interferens, kan betyde, at materialet 

hverken overføres til langtidshukommelsen eller bevares i korttidshukommelsen (ibid.). 

Interferens kan ifølge neuropsykolog Peter Bruhn komme udefra eller fra anden mental 

aktivitet (Bruhn 2000).   

 

                                                 
75 Ifølge Gade er begrebet arbejdshukommelse indført af kognitiv psykolog Alan Baddeley (Gade 1997). 
Begrebet er udtryk for en videreudvikling af den mekaniske forklaring af korttidshukommelsen. 
Arbejdshukommelse er bredere, bl.a. fremhæves processer i korttidshukommelsen via hvilke vi aktivt og bevidst 
overvejer og bearbejder information fra sanserne og/eller langtidshukommelsen (ibid.).  
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I langtidshukommelsen indgår to lagre, genfindelses systemer: et deklarativ system, en 

eksplicit hukommelse, tilgængelig for bevidsthed og et ikke-deklarativt system, implicit 

hukommelse, som er ikke-bevidst. 

 

Der skelnes i forhold til deklarativ hukommelse mellem en episodisk - og semantisk del 

(Anonymous 2004a): 

1. episodisk hukommelse indeholder selvbiografisk materiale, personens erindringer om 

egne oplevelser. Hukommelsen er derfor unik og lokaliserbar i tid og sted.  

 

2. semantisk hukommelse indeholder fakta materiale, hvad personen har lært som viden, 

f.eks. alfabetet og historiske oplysninger. Denne hukommelse er ikke relateret 

personens liv og er ikke-lokaliserbar til bestemt tid og sted.  

Episodisk – og semantisk hukommelse er ikke uafhængige af hinanden, og der er ikke 

en skarp grænse mellem dem (Gade 1997, Eriksson 2003). Episodisk hukommelse kan 

f.eks. gradvis gå over i - evt. helt erstattes af semantisk hukommelse (Eriksson 2003). 

Begge hukommelsesprocesser er langvarige, op til livslange (Gade 1997).  

 

Effektiviteten af hukommelsen afhænger af, hvor hurtigt og komplet information kan 

genfindes (Anonymous 2004a). Der kan skelnes mellem: fri genkaldelse, dvs., det der 

umiddelbart kan huskes, genkaldelse via et stikord, cue og genkendelse, hvor det 

rigtige svar kan genkendes. Vi husker mere via brug af cue eller ved genkendelse end 

ved fri genkaldelse, fordi erindringerne ikke altid er umiddelbart tilgængelige (Gade 

1997, Bruhn 2000). (Et cue - kan hjælpe med genkaldelsen, eftersom det aktiverer 

associative forbindelser (Bruhn 2000).  

 

Gade påpeger, at der hos alle grundlæggende er tre væsentlige årsager til, det lærte 

ikke huskes. Fravær af relevante cues på genkaldelsestidspunktet, hvilket faktisk ikke 

er glemsel i streng forstand. Interferens, dvs., der er sket en overlejring af ensartede 

erindringer, hvorved detaljer ved de enkelte erindringer forsvinder. (Det påvirker som 

nævnt også arbejdshukommelsen). I forhold til langtidshukommelse får interferens 

mange detaljer til at forsvinde, men den eksisterende hukommelse betyder, at ny 

indlæring kan gives mange meningsfulde forbindelser, hvilket er vigtigt i forhold til 

konsolidering og genkaldelse. Den tredje årsag er svind. Hukommelsesspor skal 

genopfriskes med mellemrum, ellers svækkes de (Gade 1997).  
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3. I den ikke-deklarative hukommelse – bevares viden og indarbejdede rutinemæssige 

færdigheder. Den kaldes også procedural- eller færdigheds hukommelse. Den 

inkluderer kognitiv - og motorisk færdighedslæring og erkendelseslæring, dvs. om 

hvordan færdigheder udføres. Klassisk betingning er også er form for ikke-deklarativ 

hukommelse (Anonymous 2004a). 

 

Informationerne er som nævnt ikke tilgængelige for bevidst, sproglig formulering. 

Personen kan ikke umiddelbart formulere, hvordan han eller hun bærer sig ad, men 

kan demonstrere det eller forestille sig det. Det er ubevidst i betydningen, at personen 

ikke er bevidst om præcist, hvad der er indlært (Gade 1997), et klassisk eksempel er at 

cykle. 

 

Der er evidens [fremgår ikke hvilken form] for, at læringsevnen for simple motoriske - 

og færdigheds lærings opgaver er velbevarede i sygdomsforløbet ifølge (Bondi & 

Kaszniak 1991,  Brandt & Rich 2001,  Dick, et al.1995,  Eislinger & Damasio 1986 i 

Hannay, et al. 2004), men ikke for komplekse opgaver ifølge (Grafman, Weingartner, 

Newhouse, et al,1990 i Hannay, et al. 2004). Det er også vist, at personer ramt af AS 

kan have bevaret færdigheder for aktivitet 

er f.eks. at spille musikinstrumenter. 

  

Sabat beskriver, på baggrund af egne oplevelser og erfaringer og andres forskning om 

mennesker ramt af AS, en anden form for implicit hukommelse: 

“Implicit memory is inferred from some change in the performance or behavior of a person 
as a result of previous experience that the person may deny, or not recall, having had. Thus, 
the person may not be able to recollect consciously some previous experience, but his or her 
actions will reflect a memory of that previous experience nonetheless” (Sabat 2006, s. 11). 

 

Personens handlen er udtryk for, at eksempelvis situationer han eller hun oplever 

pinefulde kan efterlade spor i sindet. Dvs., det er muligt, at om end personen ikke kan 

genkalde nylige hændelser ved at bruge eksplicit hukommelse, så kan hændelsen 

eksistere i hukommelsen og drages frem implicit uden, at personen er bevidst 

opmærksom herpå – og vise sig i personens handlen. Sabat beskriver følgende 

hypotetiske eksempel: 
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“… having experienced a distressing situation, the person with AD might, some time later, 
perhaps in the presence of the person who was involved in the distressing situation, begin to 
cry – for “no apparent reason”. When asked why he or she is crying, the person might 
respond by saying, “I don’t know” – indicating that there is no explicit, conscious recall of 
the distressing situation. Without an understanding of implicit memory, the person with AD 
might easily be described as being “emotionally labile” or as  “crying for no reason”, and 
these descriptions are linked as examples of the pathological affects of AD” (ibid., s. 13). 

 

Sabat pointerer, det er vigtigt at forstå, at det er muligt, personen, trods svækket 

hukommelse i form af vanskeligheder med at genkalde og genkende, kan lære, huske 

og handle på basis af nye informationer eller oplevelser (”experiences”). Så hans eller 

hendes handlen er rationel og forbundet hermed og ikke patologisk - om end han eller 

hun forespurgt ikke eksplicit kan gøre rede for sammenhængen mellem ny 

information/oplevelser og sin handlen (ibid.).  

 

4. Prospektive hukommelse – her bevares både viden fra den deklarative – og ikke-

deklarative hukommelse om det at udøve funktioner. Det er en evne: ”to remember to 

do something at a particular time” (Baddley, Harris et al.,1987 citeret i Anonymous 

2004a, s. 29). Den prospektive hukommelse er en integreret del af både den delte 

opmærksomhed, idet personen skal huske at udføre bestemte handlinger samtidig med, 

at han udfører andre aktiviteter og af personens målrettede planlægning af aktiviteter 

(Bruhn 2000).  

 

Den prospektive hukommelse hænger sammen med det at kunne huske at kunne 

koordinere forskellige handlinger, der skal indgå, når et mål skal opnås (Gade 1997). 

Det er altså ikke en afgrænset hukommelsesfunktion, men mere en form for eksekutiv 

funktion. Nogle mål er baseret på at nå noget i en fjernere fremtid eksempelvis en 

rejse, andre – bl.a. at lave mad - er en her og nu funktion. Uanset må personen kunne 

huske, hvornår han skal gøre hvad. 

 

2.2.1.2 Hukommelsesprocessen 

Hukommelsesprocessen, ved indlæring, kan beskrives som følgende trin: 

1. Registrering - eller sanse hukommelse. Holder store mængder information kortvarigt – 

i sekunder (Balota, et al. 2000, Vallar & Papagno 2002, i Anonymous 2004a). ”… a 

selecting and recording process by which perceptions enter the memory system” 
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(Anonymous 2004a, s. 25). Informationen fortsætter i hukommelsesprocessen, ellers 

forfalder den hurtigt (ibid.).  

 

2. Umiddelbar hukommelse (Johannsen, et al. 1999) - den varer fra 30 sekunder til flere 

minutter. Den er første trin i korttidshukommelses lagringen. Hukommelsen har en 

begrænset kapacitet. Information transporteres videre til mere permanente lagre. 

Kapaciteten for genkaldelse er også begrænset ifølge (Fuster,1995 i Anonymous 

2004a). 

 

3. Ved langtidshukommelse, dvs. læring, overføres information fra arbejds- til 

langtidshukommelsen. Læring af ny information refererer til organismens evne til at 

opbevare information. Den indebærer konsolidering (Anonymous 2004a) 

“Much of the information in the long-term storage system appears to be organized on the basis 
of meaning and associations, whereas in the short-term storage system it is organized in terms 
of contiguity or of sensory properties such as similar sounds, shapes, or colors” (Bower 2000, 
Graik & Lockhart 1972 refereret i citat i Anonymous 2004a, s. 27).  

 

Gade skriver, at konsolideringen forbedres via aktivt at arbejde med stoffets mening 

og betydning. Med reference til (Craik & Lockhart) skelnes mellem to former for 

repetition: Vedligeholdelses-repetition, hvor f.eks. et udsagn gentages uændret igen og 

igen og elaboreret repetion, hvor f.eks. et nyt udsagns betydning og mening overvejes, 

sættes i system, altså i relation til den eksisterende viden. Gentagelse øger overførsel 

til langtidshukommelsen, elaboreret gentagelse fremmer en sådan overførsel (Gade 

1997). 

 

Endelig pointerer Gade, at den eksisterende hukommelse sætter personen i stand til at 

give ny indlæring mange meningsfulde forbindelser, som er vigtige for konsolidering 

og for genkaldelse. Jo mere personen ved, des lettere lærer han eller hun endnu mere 

(ibid.).  

 

Megen indlæring er bevidst og dermed afhængig af opmærksomhed, motivation og 

interesse, en del sker dog tilfældigt og en del er ubevidst (Bruhn 2000).  

 

I det følgende uddybes former for svækkelser i arbejdshukommelse, den episodisk - og 

semantisk hukommelse. Den procedurale hukommelse har ikke direkte betydning for 
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interviewene, men for den daglige livsførelse, idet indlæring af nye procedurale færdigheder 

kan være påvirket. Ved de mest fremskredne demenstilstande har personen mistet erindringen 

om, hvordan procedurale færdigheder udføres (ibid.). Betydninger af svækkelser i den 

procedurale hukommelse og af, at læringsevnen for mere enkle procedurer kan være 

velbevaret i sygdomsforløbet, uddybes i analyserne. 

 

2.2.1.3 Mulige påvirkninger af arbejds- og langtidshukommelsen 
Analytisk kan der skelnes mellem svækkelse i hukommelsen grundet:  

1. normal glemsomhed 

2. aldring 

3. AS 

Personen selv kan være ramt af alle tre former for svækkelser. Han eller hendes nærmeste kan 

have svækkelse i hukommelsen grundet normal glemsel og aldring.  

 

2.2.1.3.1 Normal glemsomhed 
Normal glemsomhed er noget alle kender til. Dens hastighed varierer med psykologiske 

variable f.eks. personlig meningsfuldhed af materialet. De grundlæggende mekanismer bag 

normal glemsomhed er ikke tilstrækkeligt afdækkede, sandsynligvis kan det skyldes enten 

manglende brug eller interferens med nyere information eller oplevelser (”experiences”) 

ifølge (Mayes,1988, Squire,1987 i Anonymous 2004a). Bruhn nævner også, at en såkaldt 

normal glemsomhed kan forklares med, at stress kan have en forbigående negativ påvirkning 

på arbejdshukommelsen, på indlærings- og genkaldelsesevnen. Stress og bekymringer kan 

betyde, at de informationer, personen skal holde styr på, opleves overvældende. Dertil tyder 

det på, at kortisol76 har en neurotoksisk effekt på områder i hjernen, som Bruhn betegner 

”hukommelsesnetværk”. Selve holdbarheden i de episodiske og semantiske lagre synes dog 

robuste for disse forbigående belastninger, dvs., at f.eks. erindringer ikke går tabt (Bruhn 

2000).  

 

2.2.1.3.2 Aldring 
Professorerne Larry R. Squire og Eric R. Kandel pointerer, at hukommelsessvækkelse ikke er 

et alment aldringsproblem. Nogle ældre fortsætter med at have en udmærket hukommelse 

(Squire & Kandel 1999). Arbejdshukommelsen reduceres med aldringen. Specielt rammes 

                                                 
76 Ved stress aktiveres den sympatiske del af det autonome nervesystem til øget udskillelse af adrenalin. 
Adrenalin fremmer organismens flugt eller kamp reaktion. Varer stress belastningen ved påvirkes stofskiftet, 
herved øges produktionen af kortisol (Gade 1997). 
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simultankapaciteten og den prospektive hukommelse, samtidig med, at distraktibiliteten øges. 

Mange evner at kompensere via hukommelsesstrategier (Bruhn 2000), ved at skrive noter, 

føre kalender, etc. 

 

I Laursens undersøgelse77  (Laursen 1997) tyder det på, at disse aldringsforandringer måske til 

dels kan forklares af nedsat mentalt tempo. Laursen fremhæver to hovedtræk i sine fund, 

begge statistisk signifikante. En generel tendens til fald i kognitiv funktion. Det drejede som 

om fald i følgende: ikke-verbal indlæring og hukommelse, retention af verbal hukommelse, 

reaktionstid, visuospatiale og visuomotorisk hastighed og i koncentration. Den anden 

generelle tendens indikerede en forbedring i funktionsevner i relation til verbal læring, 

visuomotorisk og visuospatial præcision og visuel perception og årvågenhed (ibid.).  

 

I forhold til nogle testparametre viste det sig, at de, som ved follow-up undersøgelsen var 40 

år, var bedre end de, som var 40 år 11 år før. Laursen antager, det primært kan forklares som 

udtryk for ændringer i det sociale liv, livsstilsfaktorer og arbejdsliv. En konsekvens heraf er, 

at kravene så ændres for de, som har forladt arbejdsmarkedet, for de fleste vil det betyde en 

mindre hektisk dag med mere tid, så de kan gøre tingene i deres eget tempo (ibid.).  

 

Det tyder på, at aldringen primært og med store individuelle forskelle kan give et 

tempoproblem snarere end et egentligt hukommelsesproblem, som har praktisk betydning for 

den enkelte. Laursen har ikke fokus på, hvorfor aldring påvirker tempoet, så det står hen. 

 

2.2.1.3.3 AS  
Der synes ifølge Bruhn ikke at være kvalitativ forskel på hukommelsesbesvær hos gamle og 

de, der udvikler demens. Neuropsykologiske tests gør det heller ikke muligt at skelne. 

Formodningen er, at den normale aldersbetingede - og den dementielle glemsomhed udgør et 

kontinuum (Bruhn 2000), dette er på linie med Squire og Kandels udlægning, at blandt de, der 

udvikler aldrings-relaterede hukommelsessvækkelse, udvikler nogle AS (Squire & Kandel 

1999).  

                                                 
77 Laursen peger på, at kun ved longitudinale studier, hvor den enkelte person er sin egen reference, er det muligt 
at undersøge ændringer af hukommelse som en funktion af aldringen. Laursen har undersøgt sådanne ændringer 
over en periode på 11 år for fire alderskohorter født i hhv. 1922, 1932,1942 og 1952, i alt 711 deltog i begge 
undersøgelser (Laursen 1997). ”The test performances in the follow-up examination indicated a considerable 
degree of stability in cognitive functioning through the age span of 30  to 70 years. The only explicit decrease 
was the tendency to slower processing as a function of aging. On the other hand, the result showed an increasing 
interindividual variability with advancing age. Both findings are in agreement with earlier findings of 
longitudinal studies” (ibid.,s. 68-69). (Laursen 1997, s. 68-69). Kurven knækker i perioden 30 - 40 år (ibid).  
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Ifølge Hannay et al. er der belæg for, at mange, men ikke alle personer med demens i mild til 

moderat grad, i test har vist svækket arbejdshukommelse, idet de bevarer information i mindre 

end 30 sekunder (Becker 1988, Bellville et al. 1996, Sullivan, Corkin, and Growdon 1986 i 

Hannay, et al. 2004). Tilføjes distraherende opgaver øges denne deficit signifikant. Deficits i 

arbejdshukommelsen implicerer, at grundlaget for læring reduceres (Morris and Kopelman 

1986 i Hannay, et al. 2004).  

 

Undersøgelser viser at næsten fra sygdommens begyndelse reduceres evnen til læring og 

genkaldelse gradvist (Grafman, Weingartner, Lawlor, et al. 1990, Hodges 2000 i Hannay, et 

al. 2004). Test, med anvendelse af fri genkaldelse, udføres dårligt. Anvendelse af stærke 

associations cues kan bedre personens udførelse, mest effektiv er cues personen selv har 

genereret (Lipinska et al. 1994 i Hannay, et al. 2004). Personer, der har demens i mild grad, 

kan udføre en genkendelsestest normalt. Men de, der er svækket i yderligere grad, udfører 

denne test signifikant under normalt niveau (Heindel, Salmon, et al. 1989, Moss, Albert, 

Butters, and Payne 1986 i Hannay, et al. 2004). Reduktionen af arbejdshukommelsen og dens 

sårbarhed for interferens synes ifølge Bruhn at kunne tillægges koncentrationssvækkelse 

(Bruhn 2000).  

 

Fund i undersøgelser af den semantiske hukommelse, viden om ord og begrebers betydning, 

er ikke konsistente, dvs. undersøgelser af, hvorvidt nogle kategorier eksempelvis navneord i 

forhold til verber er specielt svækkede (Hannay, et al. 2004). Ordmobiliseringbesvær kan føre 

til brug af omskrivninger. Sproget bliver mere forarmet og konkret og sætninger efterhånden 

korte. I det sene sygdomsstadie er der risiko for, at personen bliver sprogløs, mutistisk 

(Johannsen, et al. 1999)  

 

Ifølge Bruhn oplever ældre og mennesker med demens, at de bedre kan erindre begivenheder, 

der ligger langt tilbage78 end nylige (Bruhn 2000). Der findes empiriske undersøgelser, der 

ikke har kunnet bekræfte dette, jf. gerontopsykolog Pia Fromholt  & psykolog Steen F. 

Larsen. De har lavet en dansk empirisk undersøgelse af selvbiografiske erindringer hos ældre 

                                                 
78 Nylige erindringer og erindringer der ligger langt tilbage: ”Recent and remote memory are clinical terms that 
refer, respectively, to autobiographical memories stored within the last few hours, days, weeks, or even months 
and to older memories dating from early childhood” (Anonymous 2004a). 
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raske og ældre ramt af AS i varierende grad. De har anvendt narrativ metode79. I alt indgik 60 

personer i alderen 71-89 år. De raske huskede mest, men begge grupper havde mange 

erindringer fra 15 års alderen og frem til 30 års alderen, efter et lavpunkt i 40’erne og 50’erne, 

steg antallet af erindringer igen. Denne sammenhæng mellem oplevelser (”experiences”) og 

alder, tillægger Fromholt og Larsen, at den socialkulturelle organisation, giver anledning til 

fordelingen af markante erindringer, visse livsperioder indeholder flere omskiftelser end 

andre. Det tyder ikke på, at hukommelse fra barndom og ungdom skånes, når hukommelsen 

begynder at svækkes. Det, der huskes, er særlig prægnante og levende oplevelser (Fromholt & 

Larsen 1991). I lighed med Gade (Gade 1997), forklarer de det med, at oplevelserne ofte er 

repeteret i tankerne eller berettet for andre og derved bevaret bedre (Fromholt & Larsen 

1991). En sådan elaborering giver samtidig også mulighed for, at flere cues kan være 

virksomme i forbindelse med genkaldelse, eftersom erindringen har flere tilknytningspunkter, 

der hver kan fungere som et cue. Hver elaborering danner ny sti til erindringen (Gade 1997). 

Eriksson fremhæver, at graden af den følelsesmæssige intensitet og den sensoriske rigdom, 

gør hukommelsen indholdsrig, der dannes flere associative spor (Eriksson 2003). Bruhn 

mener, der dog kan forventes en tendens til forskelle mht. erindringers tidsgradient, at specielt 

nylige begivenheder glemmes af mennesker ramt af demens, fordi deres indprentningsevne 

påvirkes (Bruhn 2000).  

 

Genkaldelsen er altid en forenkling af den oprindelige kompleksitet. I hukommelsen forbliver 

kun det, der forekommer betydningsfuldt (Fromholt 1990). Progression af 

demenssygdommen udtynder erindringerne. Fromholt skriver på baggrund af sine 

undersøgelser, at efterhånden som sygdommen progredierer, erindrer personen med demens 

stadig færre signifikante begivenheder og færre detaljer fra sit liv (ibid.). Muligheden er, at: 

”The eventual outcome, as seen in a couple of the most demented cases, can be an ahistorical 

existence fixated in the present context” (Fromholt & Larsen 1991, s. 91).  

 

Eriksson beskriver, at personen ramt af AS i tidlig fase gennem sin metahukommelse oplever, 

at han har viden, men at han eller hun får vanskeligere ved at mobilisere den, fordi associative 

netværk, som opbygger kundskaber, udtyndes. Til sidst mister personen fornemmelse af, at 

                                                 
79 Professor i psykiatri German E. Berrios skriver om hukommelsens begrebsmæssige historie. Han formoder, at 
det vi ser i dag er en interaktion mellem modeller for hukommelsessvækkelse udviklet på grundlag af klinisk 
observationer og en eksperimentel tradition, som startede med Ebbinghaus. Den aktuelle interesse for personlige 
narrativer, økologiske tests, selvbiografiske hukommelse er ikke ny, de nåede et høj udviklingsniveau gennem 
1920’erne (Berrios 2000). 
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erindringerne overhovedet eksisterer (Eriksson 2003). Bevidstheden om disse vanskeligheder 

kan være smertelig. 

  

Alt i alt, som Bruhn pointerer, er det væsentligt at være opmærksom på, at forskningen om 

aldringens og demensformernes mulige påvirkninger af hukommelsesfunktionerne er 

mangelfuld (Bruhn 2000). ”Det er ikke muligt på baggrund af den viden, vi har i dag at 

”oversætte” samtlige (subjektive) hukommelsesklager til forstyrrelser i de kognitive 

delprocesser, ... Der er stadig et langt skridt fra fænomenologi til biologi” (ibid., s. 994-995).  

 

Omvendt viser ikke alle objektivt målte hukommelsessvækkelser sig direkte i 

hverdagssituationer. Sabat skriver, på baggrund af sin forskning, at det, at personer ramt af 

AS har vanskeligheder i test-situationer, ikke betyder, de har lignende vanskeligheder i deres 

normale sociale liv (Sabat 2001). Meget af den eksisterende viden om hukommelse stammer 

fra psykometriske undersøgelser. Sabat rejser kritik af brugen af disse tests, hvor kognitive 

funktioner brydes ned til adskilte funktioner som sprog og hukommelse, der testes separat. I 

personens hverdag inddrages disse kognitive funktioner ikke separat, uafhængig af hinanden. 

Her er det nærmere sådan, at et helt opbud af kognitive funktioner er nødvendige mere eller 

mindre samtidigt, hver ”separat” funktion interagerer med de andre (ibid.). Sabats kritik er 

således rettet mod den underliggende formodning, at det er validt at nedbryde og teste 

kognitive evner på en måde, der ikke afspejler situationer, som eksisterer i personens 

dagligliv80 (ibid.).   

 

2.2.1.4 Håndtering af mulige distraheringer i interviewsituationen  
Al den stund både de normale forandringer, aldringsforandringer og forandringer, som har 

sammenhænge med AS, er individuelle og sidstnævnte kan variere over dagen samt fra dag til 

dag, er det i den konkrete situation, det kommer til udtryk, hvilke vanskeligheder personen har 

og hvorvidt og hvordan han eller hun evt. selv eller med hjælp fra sin nærmeste kan 

kompensere. Ud fra et fagligt skøn, må jeg som interviewer træffe valg om, hvordan disse 

svækkelser håndteres, mhp. at optimere det empiriske materiales pålidelighed og gyldighed.  

                                                 
80 Gade peger også på en problematik i forhold til at afklare personens evner - det at vise, at personen har 
vanskeligheder i forhold til at klare delmål i fremadrettede handlinger: ”Sådanne vanskeligheder viser sig ikke 
nødvendigvis i traditionelle neuropsykologiske prøver. Her får patienten typisk et enkelt problem at løse ad 
gangen, og som regel er de forholdsvis kortvarige. Undersøgelsen angiver når patienten skal starte, og hvornår 
opgaven er slut er også klart angivet. Derimod er det sjældent at se opgaver med virkelighedstro fremadrettede 
handlinger hvor patienten selv skal organisere eller planlægge sin adfærd over længere tid. Sådanne opgaver er 
sjældne fordi de er vanskelige – næsten umulige – at konstruere og anvende” (Gade 1997, s. 443). – 
metodeproblemer afskærer os således fra videnudvikling. 
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Ved alle møder var det betydningsfuldt at reducere de for interviewpersonerne mulige ydre 

distraheringer, specielt de jeg bragte ind, og havde kontrol over mhp. at optimere rammerne 

for deres koncentration. Jeg forsøgte at bidrage til at skabe ro, tryghed, afslappethed, og vise 

forståelse og respekt for personens oplevelser og erfaringer. Afklare og hvis det var muligt 

reducere deres eventuelle usikkerhed i forhold til interviewsituationen. Konkret ved at 

fortælle kort om min baggrund, om projektet, og hvad jeg ønskede deres hjælp til. Jeg 

udleverede ved orienteringsmødet en oversigt med emner for interviewene til personen og 

nærtående. Dette i et forsøg på at øge deres tryghed (Bilag 4.5 og 4.6). Nogle havde 

gennemgået emnerne sammen med deres nærmeste, hvilket kan have påvirket pålideligheden 

og gyldigheden af deres svar, men prioriteringen var at bidrage til trygheden hos personen og 

hans eller hendes nærmeste.  

 

Ved orienteringsmødet fortalte alle om deres oplevelser og erfaringer med sygdommen. Det 

gjorde det muligt at påpege paralleller mellem denne situation og interviewet. Det blev 

således meget konkret for dem, hvad interviewet ville omhandle og hvilken form det kunne 

have. Dette var vigtigt i forhold til, at flere udtrykte bekymringer for, om de ville kunne 

bidrage med noget, som kunne have betydninger for min undersøgelse. En høj grad af 

ydmyghed for de betydninger deres beretninger kunne have. Endelig udtrykte flere 

bekymringer for, om de nu kunne huske, det de ønskede at fortælle. 

 

I forhold til tempo og tid understreger Sabat, på linie med Laursen (Laursen 1997) og Kvale 

(Kvale 1997), Sabat dog ud fra sin forskning med mennesker ramt af AS, betydningen af at 

give personen tid. Sabats forslag er at benytte samme tænke- og taletempo som 

interviewpersonen (Sabat 2001). Det gjorde jeg brug af såvel ved orienteringsmøderne som i 

interviewene og det forekom betydningsfuldt. 

 

I forhold til selve interviewet, bestemte personerne som nævnt, hvorvidt de ville interviewes 

sammen eller hver for sig. Det grundet hensynet til den enkeltes tryghed. Grethe og Bent 

valgte at blive interviewet sammen. Grethe bad flere gange Bent om hjælp, bl.a. hvor hun ikke 

kunne genkalde noget, hun gerne ville fortælle. Bent var meget tilbageholdende med at 

fortælle om sine oplevelser og erfaringer og jeg var tilbageholdende med at stille spørgsmål til 

Bent om hans erfaringer, grundet min usikkerhed om deres indbyrdes åbenhed og for ikke at 
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sætte Ben i et dilemma. Elva var med ved interviewet af Hans, i lighed med Grethe var det 

også tydeligt, at Hans var tryg ved den hjælp, Elva bidrog med. Grethe og Hans brugte deres 

erfaringer fra vanlige samtaler mht. at hjælpe. Det, der i analysen kan give metodiske 

problemer, er anvendelse af cue og svar mhp., om personen kan genkende et svar. Det 

vanskeliggør vurderingen af, om det er gyldige svar eller om svaret påvirkes af denne 

”genkaldelses- og genkendelses-hjælp”. Elva brugte eksempelvis cues og svargenkendelse. 

Hvordan, hendes hjælp har påvirket Hans’ svar, søges vurderet i analyserne. Det, at disse 

nødvendige moralske hensyn går forud for videnskabelige, påvirker materialets pålidelighed 

og gyldighed (se afs. 8.1.4).  

 

2.2.1.5 Håndtering af svækkelse i hukommelsen  
Specielt personen ramt af AS kan have grader af svækkelse i arbejdshukommelsen. Jeg var 

opmærksom på, den dag vi skulle lave selve interviewet, hvad han eller hun genkaldte om 

projektet, specielt om retten til at takke nej til deltagelse, samt om hvad jeg gerne ville bede 

om hjælp til. Hver enkelte af de nærmeste var en betydningsfuld hjælp. Alle havde de snakket 

om interviewene og gennemgået den skriftlige information sammen med personen ramt af 

AS.  

 

Sabat – viser betydningerne af, i forhold til personens brug af ord, at se under 

overfladestrukturen og bruge konteksten, i det han kalder ”discours”, som guide i processen 

med at ”oversætte”, hvad personen prøver at sige (Sabat 2001). Så ud fra kendskabet til 

personen, ved at bruge konteksten og ved at lytte tilstræbte jeg at være opmærksom på 

situationer, hvor personen havde ordmobiliseringsbesvær, evt. hjælpe med at finde ord, hvor 

han eller hun brugte omskrivninger. Hvor det havde betydning for min forståelse, afprøvede 

jeg min tolkning med personen. Fokus i interviewet var ikke, hvorvidt han eller hun evt. 

havde ordmobiliseringsbesvær eller brugte omskrivninger, men at forstå den mening, 

personen ville udtrykke, som nævnt at tilstræbe intersubjektiv forståelse. 

 

Jeg var meget opmærksom på, ikke at konfrontere personen ramt af AS med spørgsmål, hvor 

svaret krævede genkaldelse af specifik information, hvilket kunne bidrage til nervøsitet og 

således have negativ indflydelse på genkaldelsesprocessen (ibid.). Generelt forsøgte jeg at 

undgå den type spørgsmål, ved at formulere åbne spørgsmål, som: ”Hvordan er din hverdag 

nu? F.eks. din dag i går?”  

 



 
 

128 
 

Jeg valgte ikke at være konfronterende i forhold til eventuelle svækkelser af kognitive 

funktionsevner, eksempelvis ved at acceptere, hvis de havde vanskeligt ved at genkalde, ved 

ikke at konfrontere med evt. inkonsistens, i det hele taget vise forståelse og respekt – samtidig 

med, at de fortalte om deres erfaringer.  

 

Eksempelvis opstod i selve interviewet situationer, hvor interviewpersonen her både personen 

ramt af AS og hans eller hendes nærmeste glemte, hvad han eller hun ville sige. Det 

håndterede vi ved fælles hjælp, ved at jeg gentog det sidste, vi havde snakket om. Hvis det 

ikke var til hjælp, udtrykte jeg forståelse herfor og fortsatte med andre emner. Ofte kunne 

personen så genkalde det i en situation ikke-huskede i en anden senere sammenhæng. Nogle 

personer havde udviklet kompenseringsstrategier eksempelvis Grethe, hun vendte sig 

undertiden mod Bent, og bad om hjælp, når der var hændelser, hun gerne ville fortælle om, 

men som det i en eller anden grad ikke var muligt at genkalde.  

 

2.2.1.6 Håndtering af påvirkning af tænkning og opmærksomhed 
Personen ramt af AS kan have svækkelser af andre kognitive funktionsevner, der kan have 

betydning for interviewet, væsentligst er tænkning og opmærksomhed. 

 

Som nævnt sammenfatter tænkning kognitive funktioner, hvor det, der særligt kan have 

betydning for interviewet, er, at den semantiske viden kan påvirkes, f.eks. kan begreber miste 

deres særkende og en begrebslig ramme kan fortone sig. Også evnen til abstrakt tænkning kan 

påvirkes. 

 

I forhold til opmærksomhed kan følgende aspekter af opmærksomheden være påvirket tidligt i 

forløbet og have betydning for interviewet: koncentrationsevnen, reaktionstiden, samt det at 

dele - og skifte opmærksomhed. 

 

Jeg tilstræbte at bruge konkrete ord og ikke at stille spørgsmål, der fordrede abstrakt 

tænkning. Hvis det skønnedes, at personen kunne forstå abstrakte ord, indgik de. Det lykkedes 

ikke altid i situationen at bruge det for personen bedste konkrete ord. Hans præciserer her, at 

han ikke spiller, men lytter til musik: 

 F Spiller du musik? 
 H Nej 
 E Jooh, du gør - cd’ere 
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 H A81 spiller ikk, hører musik 
 

Det er en meget relevant skelnen Hans viser med sit ordvalg. Den kan have sammenhænge 

med, at han tidligere havde spillet hammondorgel.  

 

Som nævnt forsøgte jeg at reducere de mulige distraheringer, jeg havde kontrol over bl.a. ved 

at sætte tempoet i forhold til personens reaktionstid og gøre et påbegyndt emne færdigt. Vi 

havde en aftale om, at vi hver især kunne afbryde interviewet og holde en pause. Vi holdt 

pauser på såvel interviewpersoners som mit initiativ. 

 

2.2.1.7 Sygdomsforståelse – påvirkning af aspekter af eksekutive funktioner  
Aspekter af eksekutive funktionen som har afgørende betydninger for personens sociale liv, er 

kompromitteret tidligt i sygdomsforløbet. Ét vigtigt aspekt som typisk er svækket, er det 

Hannay et al. kalder ”self-awareness”82  (Anonymous 2004a). Den fremhæves her, da 

funktionen har betydning for udførelsen af interviewene. Det har den i forhold til at vise 

respekt for personens mere eller mindre bevidste valg af forståelsen af AS og for at komme 

nærmere en forståelse af personens beretninger og vurdere pålidelighed og gyldighed af disse. 

Her ligger interessante diskussioner med spørgsmål som: Hvad vil det sige at have 

sygdomserkendelse? Hvem har i almindelighed det? 

 

”Self-awareness” kan defineres sådan:  

                                                 
81 Om anonymisering. 

Interviewpersonerne samt det empiriske materiale de har bidraget med er anonymiseret. 
Deres respektive uddannelse og erhverv er ændret til sammenlignelige do.   
 
Om markeringer i citater fra interviewpersonerne.  
Interviewperson angives med første bogstav i et anonymiseret fornavn 
Interviewer med første bogstav i fornavn - F 
 
…: citatet er forkortet, for at tydeliggøre den mening personen udtrykker. 
___: interviewpersonen tøver. 
[]: mine tilføjelser. 
Understregninger: ord og vendinger som afspejler interviewpersonernes dialekt. Disse er understreget i citaterne 
første gang de forekommer. Disse ord og vendinger er samlet på en liste og relateret til gængse danske ord. 
Listen er vedlagt som indstik i en lomme på omslaget (Bilag 14.1 – 1.1). 
 
82 ”To maintain a clear distinction between ”conscious” as indicating an awake state and ”conscious” as the state 
of being aware of something, we will refer to the latter concept as ”awareness”” (Merikle, et al. 2001, Sperry 
1984, Weiskrantz 1997 refereret i citat i Anonymous 2004a s. 33). “Defective self-awareness” henføres til 
beskadigelser i hjernen jf. (Anonymous 2004b, s. 613): ”Stuss and Alexander (2000) propose that the right 
frontal lobe with its hypothalamic limbic, posterior cortical, and cingulate connections plays an essential role in 
self-awareness”. 
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”...  self-awareness is multifaceted as it includes physical awareness, awareness of self and of 
other persons, and social awareness. Mature self-awareness requires an integrated appreciation 
of one’s physical status and ongoing physical relationship with the immediate external 
environment ... “ (Anonymous 2004b, s. 613). 

 

”Self-awareness” kan være svækket i varierende grad fra tidligt i sygdomsforløbet ved AS: 

”Self-awareness, one important component of executive functioning, is typically impaired. 
Some patients appreciate the extent of their memory and other cognitive problems, and a very 
few are able to appreciate the impact of their illness on their family and the implications for the 
future. However, the majority show diminished awareness of their cognitive deficits and 
inappropriate behaviors early in the course of the disease, with the severity of this problem 
roughly paralleling the deterioration of memory functions” (DeBettignies, et al. 1990, Feher, 
Mahurin, et al. 1991, Vasterling, et al. 1997, Wagner, et al. 1997 refereret i citat i Hannay, et al. 
2004s. 218). 

 
Dog kan personen have momentan indsigt (Hannay, et al. 2004).  
 

Udskillelse af objektive symptomer beror på fortolkning. ”Self-awareness” har vagt en særlig 

interesse. Fagpersoner fra forskellige positioner og med forskellige perspektiver har forholdt 

sig hertil.  

 

Det objektive symptom, “defective self-awareness”, henfører Hannay, et al. – som det også 

gøres i Referenceprogrammet, hvor der i øvrigt bruges begreberne sygdomsindsigt eller 

anosognosi83 (Waldemar 1998), til neurologisk degeneration i hjernen. En klassisk, organisk 

årsagsforklaring. En mulig – om end anderledes – forståelse nævnes i Referenceprogrammet. 

Det pointeres, at den organisk betingende forståelse af svækket sygdomsindsigt ikke må 

forveksles med almindelige psykologiske forsvarsmekanismer84, som også kan ses hos 

                                                 
83 Neuropsykologisk forklares anasognosi som: ”… manglende sygdomsindsigt og omfatter dramatiske 
eksempler på tab af selvet eller dele af selvet fra bevidstheden efter en hjerneskade. Betegnelsen blev indført af 
Babinski, som i 1914 beskrev to patienters totale mangel på erkendelse af at være lammet.  … senere blevet 
anvendt mere bredt til beskrivelse af mangelfuld sygdomserkendelse generelt og manglende erkendelse af 
forskellige afgrænsede symptomer” (Gade 1997, s. 508). Det beskrives, at: ”Anosognosi forekommer hos mange 
patienter med sygdomme og skader i hjernen, og hverken nogen bestemt lokalisation eller ætiologi kan udpeges 
som ansvarlig for fænomenets tilstedeværelse, …” (Gade & Bruhn 2004, s. 37). De henfører også 
sammenhængen til hjernen. 
 
84 Forståelsen af psykologiske forsvarsmekanismer uddybes ikke. Ifølge overlæge Bent Rosenbaum er der gjort 
mange forsøg på at systematisere forsvarsmekanismerne. Der skelnes der indenfor psykopatologien 
almindeligvis mellem modne – og umodne forsvarsmekanismer, dertil kommer psykose-nære mekanismer 
(Rosenbaum 2004, s. 180). Den forståelse, det her kunne det dreje sig om, kunne være modne 
forsvarsmekanismer – eksempelvis fortrængning, dvs. at: ”… følelsesmæssige konflikter holdes ude af 
bevidsthedens sfære” (ibid.,s. 180). Den svenske psykiater Johan Cullberg beskriver forsvarsmekanismer som 
ubevidste jegfunktioner, normale og nødvendige fænomener for den psykiske overlevelse. Han uddyber. At via 
forsvarsmekanismer reguleres angsten i forbindelse med dels indre konflikter, dels konflikter mellem individ og 
omgivelser, så personligheden bevarer sin ligevægt. Fortrængning er én af flere grundlæggende 
forsvarsmekanisme, hvor en forestilling eller en hertil relateret følelse er blevet udelukket af bevidstheden. Det 
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mennesker ramt af demens (ibid.). Ud fra to diskurser, én medicinsk og én psykologisk, 

forstås svækkelse i sygdomsindsigt, som henholdsvis organisk degeneration og former for 

psykologiske styrker. Hvilke antagelser om personen ligger i disse forståelser af begrebet 

sygdomsindsigt? Det kan være antagelser om, at han eller hun ikke forstår AS ud fra samme 

sygdomsforståelse, som f.eks. lægen eller psykologen. Spørgsmålet er dog, hvorvidt en person 

mangler sygdomsindsigt, fordi han eller hun ikke er enig i årsager til/mulige sammenhænge 

for sine svækkelser? Og hvordan afgøre, hvad der ligger til grund for/har sammenhænge med 

personens udtryk? Swane konkluderer på baggrund af sin forskning: 

”Interviewene med familie og fagfolk viser, at personer med demens ikke altid udtrykker direkte 
over for andre, at de føler, at noget er galt med dem, at de måske føler sig syge. En del viser 
modvilje mod at se sig selv som – og måske mod af andre at blive opfattet som – ”syg” eller 

måske ”senil” (Swane 1996, s. 268).  
 

Swane beskriver følgende eksempel fra sin forskning. Frk. Winter som over for sin nærmeste 

veninde udtrykker sygdomsfølelse, men ikke for andre, ej heller i interviewet med Swane. 

Swane pointerer på den baggrund: ”… at en manglende sygdomserkendelse hos den 

demenslidende ikke (udelukkende) betinges af selve demenssygdommen, men også af den 

sociale kontekst for udtryk af oplevelser og følelser” (Swane 1996, s. 269). Ud fra den 

kultursociologiske diskurs nuancerer Swane således yderligere forståelsen af personens 

udtryk: ”Den demenslidendes handlinger, … giver anledning til flere billeddannelser af 

demens: Et tegn på styrke, et tegn på manglende tillid til andre – og et tegn på, at personen har 

det dårligt med sig selv” (ibid., s. 268-269).   

 

En engelsk neuropsykolog og klinisk psykolog Linda Clare pointerer, at det er utilstrækkeligt 

at forstå ”unawareness” i tidlig fase af AS, som udelukkende et symptom på ”illness” (Clare 

2004b). Det bidrager hun selv til sammen med Barbro Robertsson, Monica Nordström & 

Helle Wijk fra Sverige, henholdsvis sygeplejerske, sociolog og sygeplejerske at dokumentere 

i oversigtsartikler om begreberne ”awareness” (Clare 2004b, Clare 2004a) og ”poor insight” 

(Robertsson, Nordstrom & Wijk 2007) i forhold til AS. 

 

”Awareness” er et multidimentionelt begreb, hvilket bidrager til at forklare variabiliteten i 

fagdiscipliners konstruktioner af begrebet. Variabilitet afspejles også i rækken af begreber, 

der bruges til at beskrive forstyrrelser af ”awareness” (Clare 2004b, Clare 2004a). Disse 
                                                                                                                                                         
sker for at spare jeg’et for truende og farlige oplevelser. En såkaldt ægte fortrængning indebærer, at konfliktens 
indhold og den forbundne følelse er skubbet ud af bevidstheden (Cullberg 2007). 
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begreber og forklaringsmodeller repræsenterer diskurser indenfor neurologi/neuropsykologi, 

psykiatri, psocialpsykologi (Clare 2004b, Clare 2004a). Dette bekræftes til dels i det andet 

litteraturstudie. Her fandt de, at det var neuropsykologi/biologi, psykologi og socialpsykologi 

(Robertsson, Nordstrom & Wijk 2007). Hver af de videnskabelige tilgange har sine fordele, 

men ingen har i sig selv ført til resultater, som gør det muligt at forstå, hvad eksempelvis 

”poor insight” implicerer og involverer, om der sker ændringer over tidsperioder af en vis 

længde, om disse processer kan påvirkes af behandling (ibid.).  

 

De metoder, der anvendes til vurdering af ”awareness”, baseres ifølge Clare på tvivlsomme 

antagelser (Clare 2004b, Clare 2004a) og personen er underlagt fagpersoners faglige skøn. 

 

Cheston og Bender har påpeget, at: ”Denial and insight are difficult concepts, as it is almost 

always the person with the greater status or power in a relationsship who defines what is to 

count as ”the reality” against which the dementia sufferer’s response will be measured” 

(Cheston & Bender 1999, s. 157). På linie hermed er de svenske forskere Barbro Robertsson, 

Monica Nordström og Helle Wijk, de skriver, at når personens udtalelser står overfor 

omsorgsgiverens/lægens, har sidstnævnte almindeligvis fortrinsret til at bedømme niveauet af 

personens indsigt (Robertsson, Nordstrom & Wijk 2007). De konkluderer på linje med Clare, 

at der er brug for at integrere viden fra forskellige perspektiver, tilvejebragt i 

multidisciplinære forskningsmiljøer (ibid.). Clare fremhæver også, at der er brug for at 

balancere information fra forskellige kilder, dvs. fra professionelle og det enkelte subjekt og 

at der er brug for bedre metoder mhp. at kunne vurdere personens ”awareness” (Clare 2004b, 

Clare 2004a). 

 

Hvor fører det mig hen i forhold til det praktiske arbejde i denne undersøgelse, med at 

tilvejebringe personen ramt af AS hans eller hendes erfaringer af livet med AS? Har det 

betydninger at skelne i en interviewsituation, hvorvidt personens sygdomsforståelse er 

svækket? – og i givet fald skelne om en svækkelse grundes eller har sammenhænge med 

eksempelvis organiske -, psykologiske – og/eller andre forandringer? - i givet fald hvilke? 

Eller om den kan forstås i forhold til helt andre sammenhænge? Og vil det være muligt 

entydigt at skelne, hvad der er mulige årsager og/eller sammenhænge?  
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Det interessante her er ikke at diskutere sygdomsforståelse af teoretiske grunde, dvs. føre en 

diskussion om teoretiske perspektiver for måder at forstå årsager til - eller sammenhænge for 

en persons eventuelle svækkede sygdomsforståelse. Det er alene relevant at være opmærksom 

på, at personens eventuelle svækkelser kan være en følge af AS og således kan forstås som 

havende sammenhæng med neurologiske, degenerative forandringer og/eller med 

psykologiske strategier og/eller relationen i interviewsituationen, etc., men også kan have 

sammenhænge med så meget andet end sygdommen, at det er ikke nemt at afgøre, hvad der er 

hvad.  

 

Jeg vil tage udgangspunkt i en fænomenologisk inspireret tilgang sammenkædet med en 

forståelse af personen ramt af AS som et semiotisk subjekt, dvs., at personen handler 

intentionelt ud fra hans eller hendes fortolkninger af situationen og evaluerer egen og andres 

handlen i henhold til socialt accepterede standarder for hvad der er hensigtsmæssigt og 

fornuftigt (Sabat 2001). Hvilket i forhold til interviewet vil sige, at han eller hun, trods 

eventuelle vanskeligheder med at føre en samtale og eventuelle ordfindingsproblemer, er 

drevet af den mening situationen har for ham eller hende, at det er muligt at forstå denne 

mening og at det er et fælles ansvar i interviewet at tilstræbe intersubjektiv forståelse.  

 

Det interessante i forhold til denne undersøgelse er personens forståelse af, hvordan 

sygdommen aktuelt - og fremover griber ind i/kan gribe ind i hans eller hendes -, den 

nærmeste families - og deres fælles livsførelse. Hvorfor er det interessant? Fordi graden af 

forståelse herfor har betydninger for, måden at forholde sig til, hvordan livsførelsen aktuelt - 

og fremover kan opretholdes. Det er den betydning af sygdomsforståelse, der undersøges i 

analyserne.  

 

2.2.1.8 Håndtering af påvirkning af aspekter af eksekutive funktioner 
I det 2. test-interview, interviewet med Karl, siger han, at han kun tænker på AS, når jeg er 

der: 

F Hvis du sku fortælle en anden person om det at have Alzheimers sygdom, hvad ville du 
så fortælle? 

K Jamen, je ka da ikk sån mærke, je har Alzheimer. 
F Nej 
K Vel, hvordan sku je mærke det?  
F Der er det, du snakker om, at du mister orienteringen herhjemme 
K Ja, ja, men det er osse det eneste.  
F - ellers så mærker du ikke noget? 
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K Nej.  
F Er det noget, du tænker på? 
K Nej, nej, nej, nej for satan. Så bliver man tosset.  Det vil je tro. 
K Det ska man ikk spekulere i sån noet. 
F Så du kan godt lade det ligge? 
K Ja, ja. Jamen, det tænker je, arj, je tænker kun på det, når du er her. 
 

Hvordan kan det forstås? Vil Karl faktisk helst ikke snakke om sin situation? Jeg lyttede og 

læste interviewet flere gange. Et par brudstykker: 

F Hvordan, hvis vi så begynder at snakke om, da du begyndte at blive syg, hvordan blev 
du opmærksom på det? 

K Jamen, det ka je sku ikk huske Det var noget, der kom snigende, var je ved at sige. Og 
man føler sig ikk syg. Ikk andet, end je har gået og døjet med min ben og min ryg, men 
det har jo ikk noget med det at gøre. 

F Nej. 
K - men ellers føler man sig ikk syg, fordi man ikk kan huske. Vel. 
 
F Hvordan med Alzheimers sygdom, og det, at du ikk kan huske så godt. Tænker du tit på 

det? 
K Nej, det er ikk det, at je ikk ka huske. Je ka huske, hva je laved, da je var i lære, ikk. 
F Ja, det er du rigtig god til [havde forinden fortalt om sine første arbejdsår]. 
K Je ka huske, hvordan en, en Ford V8 motor den tænder, den dag i dag. Det lærte je, da 

je var i lære.  
 

Det, at Karl har svækkelse i sin arbejdshukommelse og sin orienteringsevne, betyder ikke, at 

han føler sig syg. Han har valgt – bevidst – ikke at tænke på sygdommen. Han fokuserer på 

det, han kan nu, bl.a. genkalde noget, der ligger langt tilbage, det håndværk han mestrede 

engang - som har stor betydning for ham også i dag. Kunne det ikke være udtryk for et alment 

fænomen? Og udtryk for en styrke – at kunne glædes i nu’et over det han mestrede? 

 

Hvilken viden bidrager de to andre perspektiver med - ægtefællens og neurologens. Lis siger: 

L … det der han er nede med, det er jo med at orientere sig, og så hans 
korttidshukommelse, faktisk ikk. Han ka ikk huske, hva dag det er, hva dato det er og 
sån. Det her kort. Je kan godt sige noet ti gange i løbet af en dag, ikk. Hvor han spør 
om, så svarer jeg bare, fordi altså, han ka ikk huske, han har spurgt, vel. På den måde 
der. Så det. 

 

I journalen beskrives, at Karl ikke selv er bevidst om, at han har lette hukommelses 

vanskeligheder (Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen). 

 

Fra Lis’ og neurologens perspektiver tyder det på, at Karls hukommelsessvækkelse forstås 

som organisk betinget. Hvert af de tre perspektiver bidrager således med måder for forståelse, 
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som netop, som Clare peger på (se ovenfor), skal ses sammen for at bidrage til en dybere 

indsigt. I sig selv tyder det på, de er utilstrækkelige. 

 

Alle 5 er informeret om, at de er ramt af AS og de har taget imod tilbud om den medicinske 

behandling, hvilket kan give anledning til at formode, at de forstår, de lider af en sygdom, der 

svækker deres handleevner. Hvordan de faktisk forholder sig til diagnosen AS, og hvilke 

betydninger de tillægger den medicinske behandling, vender jeg tilbage til (afs. 4.3.4). 

 

På baggrund af test interviewet, valgte jeg i de følgende interview, endnu tydeligere at tage 

udgangspunkt i personen ramt af AS, hans eller hendes forståelse af AS, via spørgsmål som 

eksempelvis: ”Hvad ved du om din sygdom?” - eller som hos Hans, der tilskrev forandringer 

sin aldring: ”Hvordan er dit helbred?”  

 

Det betød så undtagelsesvis at efterspørge former for konkret viden. Det var en måde at vise 

respekt for personens forståelse af sin situation, da det ikke var indbefattet i min kontrakt med 

personen at konfrontere ham eller hende med AS, at presse indsigter ind på ham eller hende, 

eftersom det var mig, der havde taget initiativ til interviewet, bedt om hver enkeltes hjælp 

(Fog 2004, Kvale 1997). På linie hermed er den norske psykolog Kjersti Wogn-Henriksen, 

hun påpeger, at vi skal have respekt, for de der vælger en benægtende holdning til demens 

(Wogn-Henriksen 1997). Konfrontation har karakter af terapi (Fog 2004, Kvale 1997) eller 

brutalitet.  

 

2.3 Forskningsmetoder til indsamling af empirisk materiale  
Kritisk psykologi og praksisforskning fastlægger ikke forskningsmetoder til indsamling af 

empirisk materiale, men giver rammer for, hvilke metoder der kan være relevante. 

Forvaltningen af de valgte metoder skal gøre det muligt at tilvejebringe 1. persons 

perspektiver og opnå en intersubjektiv forståelse heraf. Det kræver, at deltagerne kan formidle 

deres oplevelser og erfaringer på en for forskeren forståelig måde.  

 

Jeg har valgt at udføre kvalitative interview med personen ramt af AS og én i hans eller 

hendes nærmeste familie, samt at foretage åben observation i forbindelse med interviewene. I 

forhold til at belyse det medicinske perspektiv, er det reduceret til det, der er dokumenteret i 

de medicinske journaler.  
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Det at udføre interview med personen ramt af AS og en hans eller hendes nærmeste kan ifølge 

sociolog Bjørn Holstein karakteriseres som kildetriangulering. Der inddrages to kilder – to 

perspektiver - og der anvendes samme metode. Interviewene med personen og personens 

medicinske journal udgør en form for metodetriangulering (Holstein 1995). Disse måder for 

trianguleringer sker mhp. at få en bredere, dybere, mere nuanceret og sammenhængende 

indsigt i personens, den nærmeste families og lægens situation. Hensigten og forventningen er 

ikke at det herved er muligt at komme nærmere én sandhed uafhængig af givne 

handlesammenhænge, men at tydeliggøre, at det alene er muligt at komme nærmere 

repræsentationer, belyst ud fra forskellige perspektiver. Den engelske sociolog David 

Silverman skriver:  

”Triangulation of data seeks to overcome the context-boundedness of our materials at the cost of 
analyzing their sense in context. For purposes of social research, it may simply not be useful to 
conceive of an overarching reality to which data, gathered in different contexts, approximate” 
(Silverman 2006, s. 303). 

 

Triangulering anvendes også mhp. at afdække metodesvagheder (Holstein 1995), til at give et 

bedre indblik i hvor langt de empiriske materialer, som er situerede til forskellige 

handlesammenhænge, i sig selv rækker.  

 
 
2.3.1 Det kvalitative forskningsinterview  
Inspireret af Kvale (Kvale 1997) trækkes pragmatisk på postmoderne tænkning samt 

filosofierne fænomenologi og hermeneutik for at begrebsliggøre aspekter af 

forståelsesformen, dels i det kvalitative forskningsinterview, dels i analysen af det empiriske 

materiale fra interviewene.  

 

For at tilvejebringe viden om 1. persons perspektivet samt nærståendes perspektiv anvendes 

én form af det kvalitative forskningsinterview, det halvstruktureret livsverdensinterview i 

Kvales forståelse heraf, hvor det er: ”… et interview, der har til formål at indhente 

beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener” (Kvale 1997, s. 19).  

 

Interviewet baseres på et fænomenologisk perspektiv. Udgangspunktet er 

interviewpersonernes daglige livsverden (ibid.), hans eller hendes beskrivelser af sine 

oplevelser og sin gennemlevelse. 
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Inspireret af Giorgi indbefatter det fænomenologiske perspektiv således: 

1. en formodning om bevidsthedens intentionalitet  

2. at tilvejebringe viden om subjekt-perspektivet 

3. at være beskrivende – så langt som muligt 

4. at anvende fænomenologisk reduktion (Giorgi 1989a). Det indebærer, dels at forsker 

parentessætter sin viden vedrørende fænomenet mhp. at kunne se fænomenet med nye 

øjne, dels undlader at udtrykke: ”… the given is what appears to be” (Giorgi 1988, s. 

172). Det gøres ud fra den betragtning, at et empirisk fænomen aldrig viser sig i 

tilstrækkelig grad. Begrundelsen for reduktion er en optagethed af at undgå fejl, hvis 

menneskeligt muligt og på samme gang fortsat have noget at sige (Giorgi 1988). 

 

Kvale har en central udfoldelse af fænomenologisk reduktion. Han skriver, at det snarere er en 

kritisk analyse af egne forudsætninger end absolut fravær af forudsætninger (Kvale 1997). 

Dette indebærer en åbenhed for nye og uventede fænomener, at være lydhør dels for det der 

berettes og for hvordan det berettes, dels for det der ikke berettes. Dertil til stadighed at være 

kritisk med hensyn til egne antagelser og forudsætninger under interviewet (ibid.). På linje 

hermed er Fog, som netop understreger betydningerne af forskers forudsætninger.  Fog 

skriver, at en forudsætning for at indhente den viden, der fås fra den ikke-begrebslige 

sansning, dvs. syns- og høreindtryk samt fra den intuitive fornemmelse af personen (Fog 

2004) er, at den teoretiske viden forbliver baggrund i interviewene. Samtidig påpeger Fog 

vigtigheden af forudsætninger. Fog karakteriserer interviewers samlede viden som en 

fleksibel kontekst, jo rigere kontekst - praktisk og teoretisk - des mere velbegrundet kan 

forskeren se. Forudsætningen for at se en pointe er, at den enkelte har forhåndsviden (ibid.).  

 

Som interviewer har jeg jævnfør (Kvale 1997) tilstræbt en bevidst naivitet og en kritisk 

forudsætningsbevidsthed. Jeg har eksplicit redegjort for de forudsætninger, som ligger til 

grund for mit ståsted og perspektiv og udgør en del af min erkendelsesmæssige 

grundbetingelse (se  kap. 1). Det har dog været en udfordrende del af hele arbejdsprocessen at 

arbejde kritisk med mine forudsætninger (jf. eksemplet ovenfor med sygdoms-orienteret 

praksis). 

 

Kvale inddrager et hermeneutisk perspektiv og en postmoderne tænkning i forhold til at 

beskrive forståelsesformen i interviewsituationen. Interviewer forsøger at forstå 
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interviewpersonens beskrivelse, herunder hvilken forståelse, fortolkning, mening/betydning 

han eller hun tillægger de beskrevne fænomener. Disse forståelser, fortolkninger, 

meninger/betydninger konstrueres gennem den mellemmenneskelige interaktion i inter-

viewet, konstrueres mellem interviewperson og interviewer (ibid.). Det indebærer i 

interviewsituationen, ud fra det interviewpersonen udtrykker eks- som implicit, at afprøve 

fortolkninger med interviewpersonen (ibid.). Herunder ud fra den kritisk psykologiske ramme 

at forstå subjektets virksomhed som en dialektisk proces, hvor subjektet altid er situeret i en 

social praksis, i en social struktur. 

 

Interviewsituationen kan yderligere konkretiseres. Med begreber fra kritisk psykologi 

beskriver Forchhammer interviewet som en handlesammenhæng (Forchhammer 2001). 

Forskningsinterviewet er en samtale, og en handlesammenhæng, der etableres omkring at 

skabe en forståelse af betingelses/betydningsstrukturer, forandringsmuligheder og 

handlemuligheder herved præciseres, at – som her 2 eller 3 - deltagere i interviewet er 

lokaliseret i tid og sted og situeret – de bidrager fra hver deres ståsted og med hver deres 

perspektiv på interviewsituationen (ibid.). Dermed følger, at interviewperson og interviewer 

har i varierende grad reflekterede, helt eller delvist sammenfladende mål med deltagelsen 

(ibid.). Det fælles mål for deltagerne i dette projekt var et ønske om at bidrage til at hjælpe 

andre i tilsvarende situation. Fælles for alle interviewpersoner var et mere eller mindre bevidst 

mål om at få muligheden for at fortælle. Det kan have haft betydning, at jeg var: 

imødekommende, lyttende, anerkendende, udenforstående, fremmed, sygeplejerske og at jeg 

havde tavshedspligt.  Åbenheden for at interviewpersonerne kunne have forskellige mål, 

bidrog til en uventet, interessant indsigt. Det viste sig, at flere personer ramt af AS og 

nærtstående også havde et ønske om at få indblik i, hvordan andre, hvis situation lignede 

deres, håndterede deres daglige livsførelse (Holzkamp 1998). 

 

I interviewet er fokus interviewpersonernes livsførelse. Ud fra deres respektive ståsted og 

perspektiv i interviewsituationen beretter de bl.a. om deres deltagerbane (Dreier 1997b), de 

forskellige handlesammenhænge de har deltaget i og/eller fortsat deltager i, deres 

standpunkter (ibid.), handleevner (Dreier 1997a), handlegrunde (Dreier 1993). Der skabes 

som nævnt ovenfor en inter-relationel (Kvale 1997) viden. Denne viden omfatter faktuel 

viden om eksempelvis tidligere arbejde, tidspunkt for diagnosen, deltagelse i aktiviteter. 

Standpunkter – udtrykt bl.a. som aspekter ved deres handlen og deres orientering i forhold til 
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de anliggender, de følger og forfølger. Heraf er nogle stabile over tid og imellem 

handlesammenhænge i deres deltagerbane, andre er under overvejelser eksempelvis over at 

modtage hjælp fra kommunen. Helt overvejende omfatter den deres oplevelser og erfaringer, 

hvor eksempelvis handlegrunde, mening, betydning præges af, at de beretter herom 

retrospektivt, på en måde så de skaber mening i den handlesammenhæng interviewet udgør og 

i forhold til deres aktuelle livsførelse. 

 

Interviewene optages på diktafon og udskrives umiddelbart efter ordret med indføjelse af 

observationer (toneleje, kropslige udtryk, etc.). Dette for at tilstræbe trofasthed mod det 

interviewpersonerne udtrykker og dermed og øge gyldigheden af analyserne. 

 

Hvorvidt interviewet er en relevant metode, kan, som Forchhammer peger på, alene 

bestemmes konkret. Betydninger af biologisk forankrede svækkelser f.eks. nedsat 

hukommelse, kan alene bestemmes i hver enkelte situation (Forchhammer 2001) og  her 

forsøges håndteret.  

 

2.3.1.1 Interviewguider 
Interviewet er halvstruktureret. Dette indebærer, det gennemføres efter interviewguide (Kvale 

1997). Der indgår en række temaer, som er åbne for ændringer af rækkefølge og form, således 

at interviewpersonens svar kan forfølges (ibid.). Fokus er henholdsvis personen ramt af AS, 

personens nærmeste og deres fælles daglige livsførelse.  

 

Interviewguiderne til 1. og 2. interview er i første omgang udarbejdet i en standardform ud fra 

problemformuleringen, forskningsspørgsmål og den teoretiske ramme - kritisk psykologi. På 

baggrund af orienteringsmøderne (ved 1. interview) og 1. interview (ved 2. interview) er 

guiderne bearbejdet i forhold til hver enkelt. Guiderne er kronologisk opbyggede, idet det 

tyder på, at hændelser, der opleves betydningsfulde, genkaldes kronologisk (Fromholt & 

Larsen 1991). ( Bilag 5.1-5.2 og 7.1-7.9). 

 

Princippet, der ligger til grund for interviewguiderne, er at give interviewpersonen mulighed 

for at fortælle om oplevelser, erfaringer, handlinger, vurderinger, standarder og faktiske brug 

af sundhedspraksis. Sprogligt er tilstræbt, at spørgsmålene er entydige og at ordvalget svarer 

til gængs dagligsprog. Dvs. at spørgsmål stilles fra et konkret mellemmenneskeligt plan (Fog 

2004), det også begrundet i, at personen ramt af AS, som nævnt, kan have vanskeligt ved at 
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forstå abstrakte ord. Det er endvidere mhp., at interviewpersonen også svarer fra det plan, 

fortæller om konkrete erfaringer. Undersøgelser har dog ifølge cand. polit. Henning Olsen 

godtgjort, at et sådant ordvalg ikke sikrer forståelighed. Han påpeger, at de fleste hverdagsord 

ikke kun har én betydning (Olsen 1995). Jeg var derfor i interviewsituationen opmærksom på, 

om interviewpersonen forstod spørgsmålene som intenderet, for at tilstræbe gyldige svar.  

Selve interviewsituationen, interviewpersonens befindende, mit faglige skøn over 

eksempelvis hvordan svækkelse af personens kognitive funktionsevner greb ind i livsførelse, 

og hvad han eller hun selv bragte op af emner, blev grundlag for, hvordan guiden blev brugt.  

 

2.3.1.2 Test-interview  
Jeg foretog selv interviewene og indledte med to test interview mhp. justeringer af 

interviewform og interviewguider. Det første var med et ægtepar, der blev interviewet 

sammen, Grethe og Bent, det andet var et individuelt interview med Karl. De transskriberede 

interview blev diskuteret med vejledere. Disse interview skærpede min opmærksomhed på at 

lytte og få stillet uddybende spørgsmål, samt på det at håndtere, at interviewpersonen fik 

optimale muligheder for at fortælle om det han eller hun havde gennemlevet, den 

sammenhæng det havde for ham eller hende. Dvs., at jeg bevarede overblik over emnerne i 

personens beretning herunder en åbenhed for, at nye, relevante og for personen væsentlige 

aspekter blev taget op, mhp. at få indføjet mine spørgsmål, - så han eller hun kunne bruge sin 

egen genkaldelsesproces som understøttelse, også til at svare på mine spørgsmål. Dette også 

for at styrke gyldigheden af den enkeltes beretning. I den forståelse skulle jeg være mere 

styrende, få uddybet situationer, dvs. fornemme og bestemme retning, men lade 

interviewpersonen fylde ud. En bestræbelse på at øge pålideligheden – få et interview som 

kunne give et indtryk af interviewpersonen, som han eller hun var, hans eller hendes naive 

beskrivelse. Det vedblev at være interessant udfordring! 

 

For at kunne tage udgangspunkt i personen ramt af AS, hans eller hendes forståelse af AS, 

blev som nævnt ovenfor spørgsmålet indføjet: ”Hvad ved du om din sygdom?” - også i guiden 

til interviewet med en i den nære familie. 

 

Test-interviewene viste også, at tyngden var på den sygdoms-orienterede praksis – som en 

vejleder høfligst rettede min opmærksomhed på! En særdeles tankevækkende erkendelse om 

begrænsninger i min egen forudsætningsbevidsthed. Års arbejde i forskellige sygdoms-

orienterede praksisser prægede min synsvinkel! Erkendelsen medvirkede til konkret at arbejde 
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med at flytte fokus yderligere til interviewpersonernes livsførelse. Test-interviewene indgår i 

det empiriske materiale, idet der fremkom meget relevant viden.  

 

2.3.1.3 Interview – forløbet 
I forberedelsen til hvert enkelt interview indgik et arbejde med at svare på spørgsmål som: 

Hvordan kan jeg få interviewpersonerne til at berette om den situation, de er i? Hvordan kan 

jeg tale med dem om, hvad der er vanskeligt for dem? - noget som er vanskeligt for dem selv 

at få hold på. - noget som er uklart. - noget som kan være udtryk for mange ting. - noget som 

kan være følsomt, som kan berøre deres selvforståelse. Hvordan kan de og specielt de ramt af 

AS, have svært ved at udtrykke sig? Hvordan kan jeg håndtere det? 

 

Jeg understregede for interviewpersonerne, at det ideelle for undersøgelsen var interview med 

dem hver for sig, fordi deres situationer var forskellige og deres respektive bidrag væsentlige. 

Grethe og Bent følte tryghed ved at blive interviewet sammen. Hans og Elva, her valgte vi 

sammen, at Elva var til stede for at øge Hans’ tryghed og dermed koncentration og sikre min 

forståelse, idet Hans havde vanskeligt ved at udtrykke sig via det verbale sprog. Det er ikke 

optimalt i forhold til gyldigheden af svar, men det bedst mulige, fordi det er vigtigt at få 

beretninger også fra personer, der har vanskeligheder af den karakter. De metodiske 

konsekvenser uddybes i analysen, de videnskabelige i diskussion af troværdighed (afs. 8.1.4).   

 

I forbindelse med start på interviewet gentog jeg forhold omkring frivillighed, fortrolighed og 

anonymitet ganske kort. Jeg understregede, at de var meget velkomne til bede om pauser, 

afbryde og stille spørgsmål. Jeg snakkede med dem om, at måske ville vi komme ind på 

emner i interviewet, de ville føle sig berørt af. At de i givet fald måtte sige til, så vi kunne 

snakke om, hvordan det skulle håndteres. I øjeblikke, hvor jeg fornemmede - eller hvor det 

var åbenbart, at interviewpersonen blev berørt, stoppede jeg og tog det op: ”Det virker som 

om …”. Hvilket blev taget godt imod. Eksempler på reaktioner: En ønskede at forlade det 

pågældende emne. To andre ville gerne forklare sig. Alle ville gerne fortsætte interviewet. Én 

mulig forklaring på, at ingen bad om at trække deres tilsagn om deltagelse tilbage, kan være 

at: ”... the distress is counterbalanced by the therapeutic effects of being able to talk to a 

nonjudgmental person...” (Corbin & Morse 2003, s. 338). Der er gode grunde til, at de bliver 

ked af det, i og med deres livsvilkår bliver tydeliggjorte. Det tyder på, at det at nogen ville 

være sammen med dem om smerten – lytte til deres beretning om den byrde, lidelsen på 

varierende måde udgjorde - opvejede det, at følelserne fik synligt udtryk.  
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Moralske dilemmaer, som følge af, at der i interviewet utilsigtet ribbes op i følelser og 

hændelser, deltagerne måske helst vil glemme. Jeg forsøgte, inspireret af Forchhammer, aktivt 

- om ikke at løse som Forchhammer skriver - så at håndtere dette, ved at forbinde 

interviewsammenhængen på subjektivt relevante måder, så det ikke blev en løsrevet situation 

(Forchhammer 2001). Konkret ved eksempelvis også at fokusere på deres kunnen i forskellige 

andre handlesammenhænge, måder for kompenseringer de anvendte, etc.  

 

Én anden mulighed, som Fog gør opmærksom på, er, at det af interviewpersonen kræver, at 

han eller hun er gennemskuende, ganske modig og magtfuld for at unddrage sig spørgsmål, 

selv om han eller hun egentlig gerne ville (Fog 2004). Her synes ønsket om at ville fortælle at 

være den sandsynligste måde at forstå personerne på: 

”Når det virker så stærkt at blive hørt og forstået ret, er det formodentlig bl.a., fordi den talende 
gennem den lyttendes opmærksomhed, forståelse og accept får frihed til at lytte opmærksomt, 
forstående og accepterende til sig selv: Jeg oplever, hvorledes mine ord kan lyttes til og gives 
mere mening, end (jeg troede) de havde, hvortil kommer, at jeg erfarer, at de (jeg) accepteres 
uanset, bagom eller på trods af mine ord. Der er en basal menneskelig tilfredsstillelse i at blive 
forstået ret, idet jeg derigennem opnår en dybere erkendelse og dybere anerkendelse af mig 
selv” (Fog 2004, s. 68).  

 
Måske er sidstnævnte forstærket grundet personen selv eller hans eller hendes nærmeste er 

ramt af sygdom(?) 

 

Med reference til teolog og filosof Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) fremhæver Fog, at 

psykologisk set opfordrer det interviewpersonen til i højere grad at lægge mistillid og forsvar 

fra sig og overgive sig til ”talens åbenhed” (ibid), det fornemmede jeg interviewpersonerne 

gjorde, men til stadighed inden for interviewets rammer. 

 

En metodisk pointe ved det kvalitative forskningsinterview er, at det er en professionel 

aktivitet, som er ensidig åben og ensidig fortrolig. Et mellemmenneskeligt – og dermed et 

moralsk forhold (ibid.). Ved virkelig at lytte og fornemme søges at vise respekt for - og 

forvalte et ansvar i forhold til at tage vare på den interviewedes grænser, for balancen åbenhed 

– urørlighedszone, jf. Løgstrup (ibid.).  

 

Alle interviewpersoner var bogstavelig talt ud på kanten af stolen, for at hjælpe. Eksempelvis 

Hans, som ifølge Elva, næsten ikke sagde noget i dagligdagen, var tydelig i hele sit kropslige 
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udtryk engageret. Alle havde virkelig noget på sinde og ville gerne fortælle det. Et ønske som 

formodentlig blev forstærket af, at de ikke var vant til selv at tage eller blive givet en sådan 

mulighed for at fortælle om deres erfaringer med AS. Flere gav i interviewene og i samtalerne 

før og efter interviewene udtryk for bekymring over, om det, de sagde, nu kunne bruges, om 

de gjorde det godt nok. I disse situationer, men også generelt, lagde jeg meget vægt på at 

understrege, at de gav helt afgørende og væsentlige bidrag. Dette gensidige engagement 

mener jeg var afgørende for den gode kontakt og for at interviewene skønnes at give ét 

indtryk af hver enkelt, som ligger nær det faktisk mulige, i den konkrete situation. 

 

Interviewene i de enkelte familier blev foretaget på én dag, umiddelbart efter hinanden. 

Undtaget i en familie, hvor den nærmeste familie var bosiddende i en anden by. Herved blev 

familien belastet mindst muligt.  

 

Interviewpersonerne rejste i interviewforløbet en række spørgsmål, direkte som indirekte, 

oftest havde de sammenhæng med, at jeg er sygeplejerske. Det var f.eks. om: Medicin, 

muligheder for former for støtte, validering af deres håndteringer af situationer. Disse tog jeg 

op i situationen, hvis det var passende ellers i debriefingen. På linie med lægerne Lise Dyhr 

og Lone Smith er det min opfattelse generelt, – men også på baggrund af min faglige 

uddannelse – ikke at unddrage sig engagement i de sider af interviewsituationen. Men at svar 

dog så vidt muligt skal adskilles fra selve interviewsituationen (Dyhr & Smith 1995). 

 

Jeg gav kun positive tilkendegivelser om deres håndteringer af situationer, f.eks. ved at 

udtrykke forståelse for, at en situation var - eller havde været vanskelig:  

”The provision of information, feedback, or validation at the conclusion of an interview is not to 
be confused with counseling. It must be kept in mind that during interviews two or more human 
beings come together for a temporary interaction. Similar to other human beings in a social 
context, they often exchange information that might benefit the other and/or offer validation 
about behavior. Often interviewers have information about places and things that might be 
considered useful to the participants. Also, participants sometimes have information related to 
the topic of inquiry that might be useful to the researcher but that is not part of the narrative. 
There is no reason why researcher and interviewee can’t share information or give validation 
just as two other human beings might do” (Corbin & Morse 2003, s. 352). 

 

Ikke negative tilkendegivelser og ikke råd om, hvordan forhold evt. kunne løses, eftersom det 

ikke var i vores kontrakt, at jeg skulle bedømme eller påtvinge indsigter (Fog 2004).  
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Kitwood pointerer specielt i forhold til samarbejde med den nære familie, at ved involvering i 

deres situation, bør vi være meget omhyggelige med ikke at optræde dømmende, det er 

muligt, at de allerede bærer på en tung byrde af skyldfølelse. De eventuelle fejl ligger i 

konteksten og på det systemiske plan, det er kulminationen af en lang, historisk proces 

(Kitwood 1997). 

 

Undervejs i interviewene søgte jeg at øge personens forståelse for betydningerne af hans eller 

hendes egne velbevarede handleevner og af de muligheder, der evt. kunne være for at få støtte 

af sundhedsprofessionelle. Det mhp., at personen kunne bevare evt. øge sine 

handlemuligheder. 

 
2.3.1.4 Subjekt-perspektivet 
Interviewpersonerne er det Giorgi kalder ”naive” andre: ”… to ask a naive subjekt (i.e., naive 

with respect to psychological understanding) …” (Giorgi 1989b, s. 81). “Naiv” kan forstås 

som ikke formet af det teoretiske perspektiv, som ligger i min tilgang. Dette for at opnå et 

materiale, som formodes uafhængigt af min valgte teoretiske tilgang. Oplevelserne 

(”experiences”) beskrives af interviewpersonerne sådan, som de virkelig tror på, det hændte 

for dem (Giorgi 1989a). 

 

2.3.1.5 Debriefing 
Interviewene var følelsesmæssig fordrende i forskellig grad for de interviewede, herunder 

måske også erkendelsesmæssigt, dette var dog umiddelbart svært at afgøre. Interviewene 

afsluttedes med spørgsmål om deres oplevelser og erfaringer af interviewet bl.a. for at give 

mulighed for at dele disse. Efter diktafonen var slukket, snakkede vi sammen om forskelligt, 

f.eks. over en kop kaffe.  

”It is important to point out that not every interview ends with tea and cookies, nor should it. 
What is being brought out here is that sometimes participants need time at the end of an 
interview to ”come out” of their deep emergence in their story. This coming out is especially 
important if the narration is about a sensitive topic that is difficult and emotional for the 
participant to talk about. It is important that researchers recognize participants need time to get 
over their emotional response. In other words, it is not a matter of taking your information and 
running. Part of the time allotted for an interview includes time given to participants to go 
through the phase of emergence so as not to abruptly cut off the intimate context of storytelling” 
(Corbin & Morse 2003, s. 352). 

 

Interviewforløbet var også fordrende og intenst for mig – bl.a. grundet det at blive involveret i 

et andet menneskes skelsættende oplevelser/erfaringer og i forhold til det at række ud i empati 

mod den interviewede (ibid.).  Så også for mig var debriefingen betydningsfuld. 
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Alle blev opfordret til at ringe, hvis der opstod spørgsmål eller der tilkom andet, de gerne ville 

snakke om. Efter aftale kontaktede jeg alle familier via telefon 1-2 dage efter interviewene. 

Dette var en mulighed for at få deres reaktion, spørgsmål, etc. I forhold til tre familier var det 

også for at formidle oplysninger, vi havde aftalt, jeg skulle tilvejebringe bl.a. om 

internetadresser og en demenssygeplejerskes telefonnummer. Ingen gav udtryk for, at 

interviewet havde været belastende. Grethe og Bent havde i perioden mellem 1. – og 2. 

interview fået kontakt til en demenssygeplejerske, men denne kontakt var etableret via egen 

læge.  

 

Umiddelbart efter hvert interview skrev jeg feltnoter for at fastholde, hvad der synes at være 

centralt for handlesammenhængen bl.a. om: stemningen, kontakten, reaktioner, de indbyrdes 

relationer, den enkeltes udtryk og de fysiske rammer. 

 

2.3.1.6 Interviewenes kvalitet 
Inkluderingen stoppede efter fem havde givet tilsagn. Ét pragmatisk valg. Grundlaget var en 

vurdering af sensitiviteten af temaerne i forhold til problemformuleringen, dvs. en vurdering 

af om problemformuleringen kunne belyses via materialet.  Det havde jeg en fornemmelse af. 

Flere interview kunne have øget variationerne, og dermed bibragt andre aspekter og nuancer, 

f.eks. er ingen under 59 år, ingen havde hjemmeboende børn, der er ikke en kvinde, der bor 

alene, ikke en søn. Andet der havde betydning var prioriteringen af studietiden. 

 

Det ligger i projektets design, at det alene kan udføres ved at inddrage personer ramt af AS.  

Processen, interviewene, forventedes at være til fordel for personen ramt af AS og hans eller 

hendes nærmeste, idet de fleste mennesker i følge Fog oplever erkendelse og anerkendelse 

ved at fortælle andre om deres oplevelser (Fog 2004). Det kan opleves meningsfyldt at 

bidrage til udviklingen af forståelsen af AS og livet med AS. En mulig forudsigelig risiko kan 

som nævnt ovenfor være, at nogle oplever det følelsesmæssigt belastende at fortælle deres 

oplevelser og erfaringer. Jf. Corbin & Morse kan det formodes, at de skrøbelige takker nej, 

men de ”stærke” kan ikke forudsige, hvordan reaktionerne bliver i selve situationen (Corbin 

& Morse 2003). Interviewpersonerne har givet accept til at blotlægge sig og sine meninger til 

en vis uspecificeret grad (Fog 2004). I en vis forstand ved de ikke, hvad de har sagt ja til. Jeg 

tilstræbte at være opmærksom herpå, vise respekt for sådanne følelser, ved som nævnt at 
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konfrontere den enkelte i situationer, hvor jeg fornemmede, han eller hun blev berørt. Give 

den enkelte mulighed for pauser og for at afbryde interviewet. 

 

Corbin & Morse peger på, at interviewet er en udveksling, hvor deltager fortæller og forsker 

giver sit nærvær, men udover dette nærvær kan deltagerne også – måske ikke altid bevidst – 

ønske andet:  

 ”Sometimes they want validation that they are recovering or are a good person despite what 
might happened to them. Sometimes they desire information, such as about an illness or 
possible services. Often they need to unburden and there is no one else to whom they can turn to 
tell their story. A frequent reason cited by persons for consenting or requesting to participate in 
a study is the hope that telling their story will help others. Some people just have a need to talk. 
Talking helps them to sort things out, make sense out of events, or conquer fear or shame. 
Sometimes persons want to see how a stranger reacts to their story before they tell is to someone 
closer to them” (Corbin & Morse 2003, s. 342).  

 

Alle gav udtryk for at deltage ud fra et ønske om måske at kunne hjælpe andre i tilsvarende 

situation. Der viste sig dog også andre grunde, som tages op i analyserne. 

 

Interviewpersonerne fik efter hvert interview en symbolsk erkendtlighed for hjælpen. 

Eksempelvis i form af vin, blomster og chokolade. Denne konkrete måde at takke på, vakte 

glæde og var bestemt ikke forventet af dem.  

 

2.3.1.7 Det 2.interview 
Det er en eksplorerende undersøgelse og jeg havde ikke forudsætninger for at vurdere, hvor 

meget det ville give at udføre 2. interview - et opfølgende interview om, hvordan de havde det 

på tidspunktet. De kunne være blevet dårligere, så det faktisk ikke ville have være muligt at 

lave et interview. Jeg valgte at geninterviewe alle.  

 

Forløbet af 1. interview - de spørgsmål der er stillet, de svar de har givet – havde betydninger 

for 2. interview, angav en fleksibel ramme. Mine overvejelser var primært, om noget var 

anderledes og hvorvidt den viden jeg fik, kunne supplere, den jeg havde. Et forhold der 

formodentlig ville afhænge af om – og da på hvilke måder, sygdommen havde udviklet sig. 

 

Det 2. interview er at undersøge:  

1) Betydningerne af at belyse flere øjebliksbilleder og herunder betydningerne af at sikre 

– og uddybe den forståelse, der blev opnået i 1. interview.  
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2) Det er at undersøge: Hvorvidt personen ramt af AS – hans eller hendes sygdom er 

progredieret – er det overhovedet muligt at lave et opfølgende interview? Har han eller 

hun skiftet fokus, ændret forståelse?  

3) Mulige forandringer af deres respektive - og fælles livsførelse over en kortere 

tidsperiode? 

4) Kan den opbyggede gensidige tillid bidrage til at øge gyldigheden af det empiriske 

materiale?  

 

2.3.1.8 Transskribering 
Interviewene blev optaget på en diktafon, hvilket sikrede optimal teknisk kvalitet, så 

grundlaget for transskribering var en pålidelig lydgengivelse (Schimdt & Holstein 1999). Jeg 

foretog selv transskriberingen, umiddelbart efter de enkelte interview, bl.a. for - i den grad det 

var muligt - at minimere den reduktion, der sker af empirisk materiale, fra selve 

interviewsituationen til den transskriberede tekst, eksempelvis ved indføjelse af den 

interviewedes tonefald, udtryksmåder og gestikuleren - der i form af feltnoter dels var 

bevidstgjorte og dels husket. Det mhp. at øge gyldigheden, idet de interviewedes beretninger 

ikke reduceredes til det sprogligt formidlede. Disse udtryk var én måde at arbejde sig ind på 

en forståelse af hver enkelt. 
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Kapital 3: Redegørelse for analyse af det empiriske materiale  
 
3.1 Analyse af empirisk materiale – med udgangspunkt i interview og observationer 
I det empirisk materiale indgår kvalitative interview med dels personen, der har fået stillet 

diagnosen AS, dels en af hans eller hendes nærmeste og feltnoter fra observationer i 

forbindelse med interviewene.  

 

Den analytiske ramme er filosofiske kategorier - det biomedicinske sygdomsbegreb og det 

relationelle sygdomsbegreb samt kategorier fra kritisk psykologi. I analysen af det empiriske 

materiale bringes noget frem/drages noget ud af aktuelle praksisser ved at bruge de 

videnskabelige begreber – kategorierne – som analytiske redskaber. Det, der undersøge, er, 

hvorledes der med det biomedicinske sygdomsbegreb, den begrebsmæssige forudsætning for 

den diagnostiske udredningspraksis for AS, sker en spaltning mellem sygdom og personens 

liv med sygdommen, og hvilke konsekvenser det kan have fra den lidende persons perspektiv. 

Samtidig undersøges om dette hidtil upåagtede og ikke-identificerede 1. persons perspektiv 

kan være ét aspekt af en relationel sygdomsforståelse. Hensigten i analysen er at 

indholdsbestemme disse begreber, at præcisere sygdom som menneskelig erfaring i forhold til 

personer ramt af AS. 

 

Til grund for dette arbejde ligger analyse af to subjekt-perspektiver. Ifølge Dreier kan 

subjektkonceptionen i kritisk psykologi karakteriseres ved at den: ”… afbilder individuelle 

subjekters erfaringer, forholdemåder og handlegrunde i relation til deres livsforhold” (Dreier 

2002, s. 111). Dvs.: ”Den forbinder en fænomenologisk impuls til at udarbejde den 

individuelle handlens oplevelsesståsted, -perspektiv og intentionalitet med dennes formidlede 

relation til de samfundsmæssige strukturer” (ibid., s. 111). Hvordan det kan udmøntes i et 

analysearbejde af kvalitative interview konkretiseres ikke i kritisk psykologi.  

 

I analysen indgår en analysemåde baseret på inspiration fra Giorgi og Kvale. Giorgi har, med 

inspiration fra to filosoffer henholdsvis den tyske Edmund Husserl og den franske Maurice 

Merleau-Ponty, beskrevet en konkret fænomenologisk metode, ud fra et ønske om at anvende 

metoden som psykolog og videnskabsmand (Giorgi 1989b, Giorgi 1989a). En konkret, 

kontekstafhængig anvendelse, hvor Giorgis specifikke, psykologiske perspektiv kan ses som 

én eksemplificering af metoden. Her er alene hentet inspiration fra metodens to første trin. 
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3.1.1 Analysen - en dynamisk proces baseret på et antal momenter 
1. Interviewene transskriberes ordret (Bilag 6.1-6.9; 8.1-8.9). Hvert enkelt interview 

læses indtil jeg fornemmer en helhed i subjektets oplevelser (”experience”) (Giorgi 

1989b). Interviewsamtalen er som udskrift blevet et objekt (Fog 2004). Dermed 

påvirkes andre sanser. Teolog Jan Lindhardt beskriver den distance, der herved 

skabes: ”Med hørelsen er vi langt mere prisgivet omgivelserne end med synet. … 

lyden indeslutter een. … Med synet forholder det sig anderledes. Her står jeg udenfor 

min omverden og kigger ind i den” (Lindhardt 1989, s. 15). Ved også at lytte til 

interviewet, kan aspekter af nærheden opleves i den tilbagetrukne analyseposition. 

Videnskabeligt og moralsk er det af betydning, så langt i analyseprocessen det er 

muligt at forholde sig til den levende samtale, subjekt-subjekt relationen. 

Kombinationen læse og lytte er et forsøg på, at imødegå, at udskrifterne får 

overherredømmet (Kvale 1997). En håndtering af nærheden og distancen til 

materialet. 

 

2. Da det ikke er muligt at analysere interviewteksten som et hele, opdeles den i temaer 

og undertemaer, på grundlag af det Giorgi kalder meningsenheder. Meningsenhederne 

er der ikke blot og bare, men eksisterer alene i forhold til forskerens holdning (Giorgi 

1985). Meningsenheder85 fremkommer ved, at forskeren fornemmer en overgang i 

meningen i den interviewedes beskrivelse (Giorgi 1989a). Som følge kan længden af 

meningsenheder variere, idet det, der har betydning, er, om der er sammenhæng i 

enheden. Det spontane – at opdage – er væsentligt. At fornemme overgange uden 

nødvendigvis på tidspunktet helt at kunne forstå det, der udtrykkes i enheden: ” … I 

let my spontaneity operate while constituting meaning units; ”something important is 

happening here,” or “there’s a change here,” or “something interesting is going on 

here”” (ibid., s. 49).  

 

3. Meningsenhederne tematiseres ud fra interviewpersonens perspektiv, som dette forstås 

fra forskers perspektiv (Giorgi 1989a) – hvor mit perspektiv er kritisk psykologi. Der 

trækkes på viden om den helhed, der indholdsmæssigt er i interviewet (Giorgi 1985).  

                                                 
85 ”Meningsenhed” skal ifølge Giorgi forstås, som det han kalder ”constituents” [kan oversættes med aspekter]. 
En meningsenhed er bestemt på en sådan måde, at den er kontekst-ladet. Et eksempel herpå er et ord i en 
sætning. Dette stiller Giorgi i modsætning til ”element”, som er bestemt på en måde, så dets mening er mest 
mulig uafhængig af konteksten eksempelvis ”L”, det 12. bogstav i alfabetet har samme betydning uanset, hvor 
det findes (Giorgi 1985). 
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Efter interviewenes opdeling i meningsenheder, ca. 53, læses materialet for hver 

meningsenhed, dvs. meningsenhederne læses på tværs af interviewene. Det fører til, at 

nogle meningsenheder ombrydes og henført til andre meningsenheder i forsøg på at 

sikre konsistens. De ca. 53 meningsenheder har efterhånde samlet sig i 5 temaer, hvor 

der til hvert tema er relateret undertemaer på et tidspunkt i alt 21. Temaer og indhold 

af undertamer er ændret adskillige gange (Bilag 9-11). 

 

Temae og undertemaer opstår via kreative spørgsmål til materialet, på grundlag af 

gennemlytninger og gennemlæsninger af interviewene. Nogle meningsenheder indgår 

i flere temaer, da de bidrager til forståelse af flere aspekter af interviewpersonernes 

liv. I analysen arbejdes med det konkrete, men også med at vise evt. generelle 

sammenhænge og fænomener, dvs., temaer og undertemaer diskuteres - efterprøves - 

på interviewet som helhed og på tværs af interviewene mhp. variationer, ligheder, 

forskelligheder, muligheder for nuanceringer og præciseringer.  

 

 Analyseprocessen nærmer sig her en hermeneutisk fortolkning (Kvale 1997). Med 

den forskel, at udskrifter er gengivelse af et subjekt-subjekt forhold, dette forhold kan 

ikke umiddelbart konverteres til et subjekt-objekt forhold, som er grundlaget i 

hermeneutikken (Fog 2004). Der er først søgt at komme nærmere en generel mening i 

interviewet. Dernæst udvikles mening i de enkelte meningsenheder. Denne uddybende 

mening i hver enkelt meningsenhed kaster lys over interviewets globale mening. Det 

er en kontinuerlig proces, en: ”… proces frem og tilbage mellem delene og helheden, 

der er en følge af den hermeneutiske cirkel” (Kvale 1997, s. 58). Kvale pointerer, at i 

den hermeneutiske tradition opfattes cirkulariteten snarere som en spiral, der gør det 

muligt at nå en dybere forståelse af meningen (ibid.).  

 

4. Kategorier fra kritisk psykologi sættes i spil med temaer. Kategorierne, bl.a. 

handleevne, er valgt med baggrund i projektets problemformulering og formål, fordi 

de formodes at kunne indfange aspekter, som synes:  

I. At have betydning for den enkelte person ramt af AS og en af personens 

nærmeste – for deres livsførelse - ud fra deres respektive perspektiver. 
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II. At kunne bidrage til, at det offentliges behandlings- og plejetilbud i yderligere 

grad kan ydes i respekt for hver enkelt ramt af AS. 

 

Kategorier er almene begreber. Anvendt som analytiske redskaber, hjælper de med at 

åbne teksten. De kan være med til at pege fænomener ud i det empiriske materiale. 

Pege ud hvad der er vigtigt ud fra én teoretisk ramme, mhp. at finde det særlige, som 

karakteriserer personer ramt af AS: Hvad karakteriserer f.eks. deres handleevne? Ét af 

spørgsmålene til et tema er f.eks.: Hvad siger dette tema om personens handleevne? I 

analysen arbejdes med at forstå personens handlen i forhold til den situation, han eller 

hun er i. Med en kritisk psykologisk ramme for analysen udvikles på en særlig måde 

begreber, der kombinerer 1. persons perspektivet med en kontekstuel tilgang. 

Tolkningsmæssigt fastholdes personens situerede perspektiv. 

 

I arbejdsmåden indgår også at forholde sig til, dels hvad de interviewede ikke siger 

noget om, dels at stille de modsatte spørgsmål: - kunne materialet være tolket 

anderledes? F.eks.:  

1. får personen via udredningsforløbet nye handlemuligheder, eller 

2. får personen ikke nye handlemuligheder, men nye muligheder for at blive 

kontrolleret mht. grad af kognitiv, biologisk svækkelse og svækkelse af separate, 

kognitive funktioner?  

 

Indholdsbestemmelsen af de almene begreber er en dynamisk proces, hvor der til 

stadighed arbejdes frem og tilbage mellem det empiriske materiale, 

temaer/undertemaer der opstår og de analytiske begreber, kategorier, mhp. at belyse 

det, der er muligt via kategorierne. Noget materiale siger noget om flere 

temaer/undertemaer. Nogle temaer/undertemaer må ombrydes, fordi nye hypoteser, 

nye påstande får nye og andre sammenhænge til at træde frem. Nogle må præciseres 

f.eks. fænomenerne kærlighed, nærhed, relation – alle er måske udtryk for nærhed. 

Der er ingen absolutte kriterier for, hvornår denne proces kan afsluttes. Det er en 

proces mod at skabe sammenhænge mellem det empiriske materiale, 

temaer/undertemaer og de analytiske begreber, kategorierne. Intentionen er at arbejde 

mod, at kategorierne indfanger, hvad der er belæg for i det empiriske materiale. 

Deskriptive beskrivelser af kategorierne. Processen fører til indholdsbestemmelse af 
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abstrakte almene begreber, én yderligere udvikling af f.eks. begrebet handleevne, én 

særlig variant, - relateret til yngre personer ramt af AS i let til moderat grad. Én form 

for praksisnær begrebsudvikling. 

 

Fund i analysen baseres på denne analysemåde, eftersom jeg har valgt at fordybe mig i kritisk 

psykologi og primært vise, hvad jeg kan belyse med denne analyseramme i et empirisk 

materiale.  

 

3.1.2 Afgrænsning af analysen 
Ovenstående er samtidig udtryk for afgrænsninger af analysen. Det er relevant at forstå 

personen ramt af AS, hans eller hendes oplevelser og erfaringer af svækkelser af kognitive 

funktionsevner ud fra en neuropsykologisk tilgang. I forhold til disse svækkelser findes ikke 

altid oplagte koblinger til - og samhørende forståelser i neuropsykologien. Det kræver 

uddybende og meget nuancerede analyser at nærmer sig mulige neuropsykologiske forståelser 

(herunder neuroanatomiske og – neurofysiologiske forståelser), hvilket ligger ud over dette 

projekt. En sådan analyse kunne dertil flytte fokus fra personens oplevelser og erfaringer. 

Endelig har en sådan uddybning af analysen ikke afgørende betydninger for arbejdet med 

problemformuleringen. 

 

Endnu en afgrænsning. Fokus i analysen er at få den mening frem, de interviewede intenderer 

at udtrykke. Hver af personerne ramt af AS har former for sproglige vanskeligheder, bl.a. 

ordmobiliseringsbesvær. Vanskeligheder af den karakter blev kun taget op i 

interviewsituationen, hvis de havde betydninger for forståelsen af den mening, personen ville 

udtrykke. 

 

3.1.3 Interviewanalyse – støttet af computerprogram 
I analysen er anvendt et computerprogram, QRS NVivo. Programmet er udviklet til 

kvalitative analyser. Det er anvendt som redskab, som støtte i analyseprocessen, til at hjælpe 

med at strukturere interviewmaterialet via kodninger. Den valgte analysemåde og dette 

program lægger op til at anvende denne form for analyse. Det skal understreges dels at: ”QRS 

software does not determine nor constitute a method ...” (Crowley, Harré & Tagg 2002, s. 

195), dels at det ikke er en mekanisk kodning, hvilket, som Kvale pointerer, indebærer risiko 

for, at analyserne baseres på isolerede variable, hvor interviewudsagnenes kontekstuelle basis 

tilsidesættes (Kvale 1997).  Programmet benyttes som en hjælp til at håndtere relativt mange 
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siders empirisk materiale, relateret til den stadige udfordring, brugere af et sådant program 

skal håndtere: ”Consequent challenges for users include determining how best to use the 

capabilities of the software to further their research goals, and being aware of and reflecting 

on the impact of their use of software” (Crowley, Harré & Tagg 2002, s. 194). Her var det 

som erstatning for en manuel proces med saks og papir.  

 

3.1.4 Hvad trækker jeg ud af det empiriske materiale? 
Personens perspektiver og grunde bliver forståelige ved at se dem ud fra hans eller hendes 

ståsted, position og sociale relationer i de respektive handlesammenhænge han eller hun 

deltager i, i sin livsførelse. Ud fra de anliggender han eller hun følger og/eller forfølger samt 

ud fra livsløbet. Intentionen er at eksemplificere og anskueliggøre muligheder og 

begrænsninger i forhold til mangfoldigheden af, hvad der opleves og erfares som 

vanskeligheder og dilemmaer i hver enkeltes livsførelse og måder disse håndteres på. Om end 

grunde til disse vanskeligheder og dilemmaer ofte er flertydige og der kun i få tilfælde er 

grundlag for at være konklusiv og kausal, er intentionen at få frem ligheder og forskelle i, 

livsførelsen. Dette kan muliggøre en tydeliggørelse af forskelle og ligheder som begrundet i 

forskellige/lignende personlige forhold til en forskellig/lignende situation. Herved uddybes og 

nuanceres forståelsen af det at leve med en demenssygdom, og af den enkeltes liv og hans 

eller hendes fælles liv med sine nærmeste. Analyserne af personernes perspektiver og 

handlegrunde kan dermed også bruges som led i en afklaring af, hvad der kan være almene 

træk ved måder at håndtere livsførelse på i livet med AS – alment for de 5 personer og deres 

nærmeste familie, der indgår i denne undersøgelse. Analyserne kan således evt. også vise 

almene træk ved måder at håndtere livsførelsen på i livet med AS. 

 

3.3 Praksisforskningens rettethed 
Dette praksisforskningsprojekt retter sig mod at afdække relevante problemer og pege på 

usete handlemuligheder, rejse en kritik fra subjekt-perspektivet mhp. at genoverveje og 

udvikle praksis. Kritik og videreudvikling danner en enhed. At det lykkes udgør kriterierne 

for relevans, pålidelighed og validitet, eftersom deltagerne har interesse i forskningen på den 

måde, at de vil skade sig selv ved at ”snyde” forskeren (Dreier 1996). Det implicerer at 

inddrage deltagernes perspektiver i vurderingen. Dette projektet er af tidsmæssige grunde 

afgrænset så subjekt-perspektivet alene omfatter deltagelse i interviewene, mhp. at bidrage til 

at hjælpe andre i en lignende situation.  
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I det følgende vil jeg kort redegøre for, hvordan jeg i forskningsprocessen har forholdt mig til 

relevans, pålidelighed, gyldighed og generalisering. Projektet er en videnskabelig afhandling 

om personer, det implicerer, at nogle valg er styret af moralske dilemmaer, som nævnt kan 

videnskabelige og moralske spørgsmål ikke skilles (se afs. 2.1). Jeg har tilstræbt at forholde 

mig konkret til kriterierne pålidelighed og gyldighed på relevante steder i arbejdsprocessen 

med det empiriske materiale. Her redegøres for overordnede, principielle overvejelser og 

valg.  

 

3.4 Om resultaternes troværdighed - pålidelighed og gyldighed 
Det er nødvendigt at forholde sig til pålidelighed og gyldighed i hele forskningsprocessen for 

at kunne vurdere resultaternes pålidelighed og gyldighed. Hvorvidt det i projektet lykkes at 

gribe og begribe de for hver enkelt interviewperson relevante problemer, muligheder og 

dilemmaer kan uddybes med hjælp fra Fog. Hun præciserer, at udgangspunktet er, at 

pålidelighed er forudsætning for gyldighed, hvor pålideligheden vedrører, om 

undersøgelsesmåden hver gang og fleksibelt kan indstilles på det undersøgte fænomens 

særegenhed (Fog 2004). Konkret vil det sige om den videnskabsteoretiske tilgang, de valgte 

metoder, til indsamling af empirisk materiale, kvalitative interview, observation og 

dokumenter samt analyserammen baseret på kritisk psykologi, er de mest hensigtsmæssige 

qua fænomenet (begrundet i afs. 1.9 – 1.11 samt kap. 2 - 3 og vurderet i kap. 7 - 8). Disse 

aspekter af forskningsprocessen har jeg tilstræbt at gøre transparente, via uddybende 

beskrivelser.  

 

3.4.1 Om grundlaget for at sikre pålidelighed  
Reliabilitet vedrører forskningsresultaternes konsistens. Kvale skelner mellem reliabilitet i: 

interviewet, ved transskriptionen og i analysen (Kvale 1997). 

 

I forhold til interviewet vedrører pålidelighed om det enkelte interview kan beskrive personen 

og hans eller hendes situation, som han eller hun - og den i hovedsagen er, eller der er 

forvrængninger, som relaterer til interviewer (Fog 2004). Den vurdering vender jeg tilbage til 

(afs. 8.1.4). 

 

Hvad karakteriserer det empiriske materiale? Det empiriske materiale er de aspekter af 

livsførelsen, som bevidst tematiseres af subjektet. Så specifikke og konkrete beskrivelser som 

den enkelte formår. Beskrivelserne skal ikke henføre til intellektuel bevidsthed, men være 
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udtryk for kropsliggjort subjektivitet (Giorgi 1989b). Det betyder ikke, at der ikke sker mere 

end det, der får udtryk, formodentlig skete der altid mere. Det betyder, at meninger er de 

aspekter af begivenheder, som subjektet bevidst tematiserer. Det, der for subjektet er 

meninger, udgør empirisk materiale for forsker. Subjektets oplevelser (”experience”) er 

udtryk for selektivitet. For at forstå den enkeltes selektivitet, er det nødvendigt først at vide 

præcist, hvad han eller hun udvælger, hertil er subjektets beskrivelser udgangspunktet. 

Subjektet oplever (”experience”) ikke, endsige ved alt der overgår ham eller hende. Derfor er 

det centralt for at vide, hvad subjektet oplever (”experience”) af det, der overgår ham eller 

hende, og det er, hvad Giorgi betegner – meninger (Giorgi 1983). Om end livsverdenen i 

fænomenologien udgør grundlaget for al videnskab og systematisk viden, så understreger 

Giorgi, at trofasthed over for fænomenet, som det leves, ikke betyder at indfange totaliteten af 

fænomenet fra alle mulige sider, selv om det evt. er muligt. Det betyder at indfange de 

aspekter, som begribes og forstås af subjektet, som disse erkendes og forstås af forskeren 

(Giorgi 1975). Giorgi tydeliggør her, at det er et åbent spørgsmål, hvor langt det er muligt at 

nå i forhold til at få fat i det subjektet egentlig mener og at interviewsituationen er afgørende 

for, hvilke dele af livsverdenen, der genkaldes og genkendes og det dermed er muligt at 

afdække. Det er derfor væsentligt, at mine gensvar opfordrer og tilskynder den enkelte til at 

uddybe sine besvarelser. Ved at sige mere og ved at opleve værdsættelse af det sagte bl.a. via 

mine tilkendegivelse, vil den interviewede formentlig også ofte involvere sig mere. 

Sygeplejerske Ingegerd Harder konkretiserer dette yderligere – forskeren har en fornemmelse 

af – og bestemmer retning, men det er subjektet som ”fylder ud” (Harder 1993), fra sit ståsted, 

med sit perspektiv i den handlesammenhæng, interviewsituationen udgør. Interviewpersonen 

er ekspert inden for temaerne – en ramme jeg har sat, som er fleksibel i forhold til hver enkelt 

interviewpersons selvforståelse. Det er således en væsentlig pointe ved metoden, at den 

interviewede gives mulighed – om end den er relativ – for at beskrive sin livsførelse relateret 

til sine måder for deltagelse – sine standpunkter og meninger - i forhold til forskellige 

handlesammenhænge i sin deltagerbane. Muligheden er relativ, fordi jeg dels er tilstede, dels 

bestemmer retningen. Jeg har afgørende indflydelse på, om interviewet giver et indtryk af den 

interviewede, som han eller hun faktisk er og dermed også for om interviewet er en pålidelig 

metode (Fog 2004). Interviewet er udtryk for et øjebliksbillede, spejler personens perspektiv 

fra hans eller hendes ståsted i den handlesammenhæng, interviewet udgør.  
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I selve interviewsituationen vedrører pålidelighed, om der er konsistens i forhold til 

interviewer og interviewede. Interviewer er en forskningsbetingelse, det betyder, at det 

subjektive må gøres eksplicit og gennemskueligt. Jeg har tilstræbt kritisk at bevidstgøre mig 

mine forudsætninger i hele forskningsprocessen. 

 

Hvorvidt interviewpersonen er konsistent i sine svar forudsætter, at han eller hun har forstået 

spørgsmålene som intenderet, hvilket i tvivlsituationer må efterprøves af forsker (Kvale 

1997). Interviewpersonen opfordres til at gøre opmærksom på, hvis han eller hun er i tvivl om 

spørgsmål.  

 

Ledende spørgsmål er anvendt, da de, som Kvale påpeger, er velegnet til at kontrollere 

pålideligheden af interviewpersonens svar og til at verificere fortolkninger (ibid.), ud fra et 

postmoderne perspektiv på videnskonstruktion. I analysen har jeg tilstræbt at tydeliggøre 

eksempler på spørgsmål mhp., at læser gives mulighed for at vurdere disses indflydelse på 

forskningsresultaterne og bedømme resultaternes validitet (ibid.).  

 

I forhold til det interviewpersonen beretter, kan der skelnes imellem to former for 

inkonsistens, dels i forhold til faktuelle oplysninger, dels i forhold til holdninger og følelser. I 

forhold til førstnævnte tilstræbte jeg pragmatisk at søge at opnå konsistens under hensyn til 

personens hukommelsessvækkelse, men i forhold til sidstnævnte, som er det primære fokus i 

projektet, kan interviewpersonen ikke forventes altid at være konsistent (Fog 2004). Der kan 

her skelnes mellem generaliserede standpunkter, som er stabile over tid og i forskellige 

handlesammenhænge og retrospektive erfaringer, hvor rækkefølgen af erfaringerne, 

handlegrunde, disses meninger og betydninger tilskrives i interviewsituationen mhp. at skabe 

mening i denne situation og i livsførelsen på det aktuelle tidspunkt. I forhold til det 

interviewpersoner udtrykker, kan der således analytisk skelnes mellem, om det 

korresponderer med en objektiv virkelighed, om det er standpunkter, som er stabile i 

forskellige handlesammenhænge og om det er konstrueret i interviewsituationen. 

 

3.4.1.1 Pålidelighed ved transskription 
Gengivelse af interviewet, et subjekt-subjekt forhold, kan ikke umiddelbart konverteres til et 

subjekt-objekt forhold. Det oprindelige forhold må medtænkes af såvel videnskabelige som 

moralske grunde (ibid.). Det tilstræbes derfor at holde fast ved en forståelse af interviewet 

som en handlesammenhæng, også i analysen. Den amerikanske social-psykolog Elliot G. 
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Mishler skriver, at reliabilitet vedrører fastholdelse af konteksten i interviewsituationen og i 

analysen for at mindske risikoen for at isolere interviewsituationen som et hele fra både bred 

kulturel og lokale subkulturelle normer og rammer for betydning – mening (Mishler 1986). 

Jeg har prioriteret selv at transskriberede interviewene - ordret. Dette for at øge 

pålideligheden og samtidig starte på analysen. På baggrund af feltnoter er der i 

transskriptionen indføjet: pauser, betoninger, følelsesudtryk, gestikulationer, mhp., at 

udskriften ikke skal give ordene overvægt i forhold til andre udtryksformer. Også 

metakommunikationen er indføjet.  

 

3.4.1.2 Analysekontrol - intersubjektivitet 
Ved at fremlægge eksempler på analyseprocessen, kan andre følge og kontrollere analysen. 

Fænomenologien, som første trin i analysen baseres på - skal give plads for - en spontan fase, 

da den er baseret på intuition. På den anden side må der være systematiske overvejelser. En 

anden person har ikke mulighed for at gå ind i forskers intuitive proces. Derfor må processen 

beskrives, hvis den skal kunne følges (Giorgi 1989b). Kontrollen kommer således fra, at 

forskers kontekst eller perspektiv på data læges frem (Giorgi 1975), i kontrollen ligger 

muligheden for intersubjektivitet: 

”Once the context and the intention becomes known, the divergence is usually intelligible to all 
even if not universally agreeable. Thus, the chief point to be remembered with this type of 
research is not so much wether another position with respect to the data could be adopted (this 
point is granted beforehand), but whether a reader, adopting the same viewpoint as articulated 
by the researcher, can also see what the researcher saw, whether or not he agrees with it. That is 
the key criterion for qualitative research” (Giorgi 1975, s. 76). 

 

Pålidelighedskravet relaterer således også til det empiriske materiales principielle offentlighed 

og tilgængelighed (Fog 2004). Materiale relateret til tilvejebringelse af de kvalitative 

interview samt eksempler på analysen af dette materiale er principielt tilgængelig (Bilag 

vedlagt på cd).  

 

3.4.2 Om grundlaget for at sikre gyldighed  
Kvale redegør for en postmoderne forståelse af gyldig viden, idet korrespondenskriteriet, hvor 

validitetsbegrebet begrundes i korrespondance med en objektiv virkelighed, er opløst. Det er 

erstattet af en opfattelse af viden som en social virkelighedskonstruktion. Validitetsbegrebet 

er relateret til en opfattelse af, om det er forsvarlige vidneudsagn. Som følge afhænger 

validiteten af den håndværksmæssige kvalitet i forskningsprocessen, hvilket implicerer tre 

aspekter: at kontrollere -, at stille spørgsmål til - og at teoretisere om den producerede viden 
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(Kvale 1997) – konsistens inden for rammerne af undersøgelsen, måder for at styrke den indre 

validitet (Holstein 1995). 

 

3.4.2.1 Analysekontrol - intersubjektivitet  
Jeg har redegjort for, at humanistisk sundhedsforskning og kritisk psykologi er relevante 

tilgange til at bearbejde problemformuleringen (kap. 1). Ligeledes har jeg redegjort for, at de 

valgte metoder er relevante mhp. at tilvejebringe et empirisk materiale, der kan anvendes til at 

bearbejde problemformuleringen, givet den valgte tilgang (kap. 2). 

 

Inspireret af Giorgi arbejdes der med gyldighed hele vejen gennem analyseprocessen, som en 

udfoldende proces, hvori er indeholdt det, der sker med den enkelte. Det ud fra en opfattelse 

af, at det der sker for en, også må kunne ske for en anden. Læseren er således inviteret til at 

deltage i processen (Giorgi 1989b). Der søges ikke opnåelse af universel enighed om 

udlægninger, men et nøglekriterium er, som det også fremgår af citatet ovenfor, at en læser, 

som anlægger samme perspektiver som artikuleret af forskeren, kan se, hvad forskeren ser 

(Giorgi 1975). Ikke nødvendigvis være enig i en udlægning, men se den som én acceptabel og 

mulig blandt adskillige. Det er tilstræbt, at analyserne er på et lavt abstraktionsniveau og at 

vise belæg for analyser og tolkningerne med citater. Kriteriet er konkret at imødekomme 

kravet om intersubjektivitet og er udtryk for, at jeg står til ansvar for mine synspunkter.  

 

Andres vurdering som led i kontrollen er inddraget i begrænset omfang og mindre end ønsket: 

1. Jeg har fremlagt dele af analyseresultaterne på et ph.d.-seminar. 

2. Gennem ca. 5 år har jeg deltaget i månedlige møder med to andre ph.d.-studerende (en 

har nu erhvervet ph.d.-graden). De har anden faglig baggrund og er/var indskrevet ved 

andre institutter. Vi har venligt kritisk diskuteret vores respektive arbejdspapirer. 

 

3.4.2.2 At stille spørgsmål. 
Kvale skelner mellem to måder for at læse det empiriske materiale: En verdikal – og en 

symptomatisk læsning. Ved verdikal læsning fokuseres på personens observationer og 

erfaringer (Kvale 1997). Den er anvendt i forhold til at komme nærmere en forståelse af 1. 

persons perspektivet. Ved symptomatisk læsning fokuseres på interviewpersonens eget 

forhold til de fænomener, han eller hun beskriver (ibid.), denne form for læsning er anvendt i 

forsøg på at komme nærmere en forståelse af den enkeltes handlegrunde.  
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3.4.2.3 At teoretisere. 
Den teoretiske opfattelse, af det der undersøges, er, hvorvidt en ”egentlig” subjekt-orienteret 

udformning af standpunktet sygdom som erfaring kan bidrage til et relationelt 

sygdomsbegreb.  

 

3.4.3 Triangulering 
Ved at undersøge personens liv med AS – en social virkelighed – ud fra forskellige ståsteder, 

perspektiver og positioner (personens, nærståendes, lægens, for enkelte neuropsykologens og 

praktiserende læges) og via forskellige metoder – opnås viden baseret på kilde og 

metodetriangulering. Dette er: ”… a strategy that adds rigor, breadth, complexity, richness, 

and depth to any inquiry” (Denzin & Lincoln 2000, s. 5).  

 

Den indre gyldighed er søgt styrket via metodetrangulering i form af kvalitative interview 

med personen ramt af AS og dokumentanalyse af hans eller hendes medicinske journal og 

kildetriangulering i form af kvalitative interview med personen ramt af AS og en af hans eller 

hendes nærmeste. Det sker mhp. at undersøge, dels om resultaterne støtter hinanden eller er 

kongruente, dels opnå en øget og mere nuanceret indsigt af livet med sygdommen samt af 

nærståendes oplevelser og erfaringer. 

 

Gyldighed relaterer til om det, der præsenteres som viden om et sagsforhold i projektet, er 

holdbart, som sådan. Er erkendelsen intersubjektiv acceptabel (Fog 2004). I selve interviewet 

relaterer gyldighed således den mening, interviewpersonen udtrykker (Kvale 1997), at den 

forstås som intenderet af interviewpersonen og i undersøgelsen som helhed: ”… hvorvidt en 

metode undersøger det, den har til formål at undersøge, …” (ibid., s. 233).  

 

Interviewpersonerne fortæller i overvejende grad om retrospektive oplevelser og erfaringer, 

det kan implicere forskellige vanskeligheder for den enkelte, som kan påvirke gyldigheden. 

Almene vanskeligheder, men som her kan blive tydeligere, fordi personen, ramt af AS, har 

forskellige kognitive svækkelser af funktionsevner. Tre pointer: 

1. Der kan ikke kobles fra interviewsituation til interviewedes oplevelser og erfaringer i 

hverdagssituationer. 

2. Virkeligheden kan ikke beskrives, som den opleves og erfares. 

3. Formidling af oplevelser og erfaringer: 
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- interviewpersonens sproglige formidling afhænger af hans eller hendes almene 

sproglige evner 

- interviewpersonens svækkelser af kognitive separate funktioner kan dertil 

påvirke hans eller hendes sproglige evner, samt evner til genkalde  

- interviewer reducerer i en grad interviewedes beskrivelser til det sprogligt 

formidlede, som dette kan fastholdes i det skrevne ord. 

 

Sociolog Torben Berg Sørensen påpeger, at det alene er gyldighed af den interviewedes 

udsagn i interviewsituationen, der med sikkerhed kan siges noget om (Berg Sørensen 1988). 

Ved at lave to interview med hver deltager – de fleste var relativt lange - og ved at inddrage to 

perspektiver, er det søgt at fundere gyldigheden til at strække sig ud over den konkrete 

interviewsituation. Det, der tydeligst trådte frem herved, var, at for bl.a. nogle personer ramt 

af AS, var gyldigheden alene relateret interviewsituationen, formodentligt grundet måden, han 

eller hun var ramt af AS, men også grundet metodevalget for indsamling af materiale. Jeg 

vender tilbage hertil (afs. 8.1.4).  

 

Dette er et konkret eksempel på, hvorfor der ikke, som Giorgi peger på, kan drages slutninger 

fra forsknings- til hverdagssituation, samt at interviewpersonen ikke oplever (”experience”) 

og ikke ved alt, der overgår ham eller hende (Giorgi 1983). Et andet forhold er, at i 

interviewsituationen sker altid en vis påvirkning af interviewpersonen (Berg Sørensen 1988). 

Her skal særlig peges på, som det fremgår af citaterne i analysen, at der er ledende spørgsmål, 

ikke af mistænksomhed, hvilket, som Fog påpeger, strider mod samtalens indbyggede 

åbenhed og tillid (Fog 2004), de afspejler dels min uformåenhed i situationen til at få 

formuleret ikke-ledende spørgsmål, dels afprøvning af min forståelse af personen udtrykte 

forståelse.  

 

Interviewpersonens beretninger afhænger bl.a. af hans eller hendes evne til at engagere sig i 

interviewsamtalen. Den kan i følge Mishler påvirkes af interviewpersonens sproglige 

kompetence (Mishler 1986). Dertil har de, der er ramt af AS, forskellige svækkelser, som i 

varierende grad kan gøre det vanskeligt for dem at forstå, huske og formidle via sproget. 

 

Et tredje forhold - i den aktuelle forskningssituation sker mere, end der kan dokumenteres. 

Der betales således en pris for den viden, der opnås (Giorgi 1983). Diktafonen reducerer det, 
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interviewpersonen formidler til det sprogligt udtrykte. Om end jeg tog feltnoter umiddelbart 

efter interviewet, så reducerer jeg situationen. Det sansede er vanskeligt at fange i ord, 

eksempelvis: stemningen, tonen, intensiteten. 

 

3.5 Analyse af empirisk materiale – med udgangspunkt i medicinske journaler  
Formål med analyse af hver enkeltes journal er at undersøge, hvad lægen fokuserer på i 

forhold til den enkelte patients reduceret til det der dokumenteres i journalen. (Neurologens 

notater er bl.a. baseret på andre dokumenter eksempelvis: praktiserende læges henvisning, 

neuropsykologiske undersøgelser, andre lægers undersøgelser, resultater af objektive 

undersøgelser: skanning, blodprøver). Hvorfor er denne analyse interessant i denne 

sammenhæng? For de 5 personer, der indgår i undersøgelsen, er neurologers og evt. 

neuropsykologers journal-optegnelser udtryk for den viden, repræsentanter for disse 

faggrupper havde tilvejebragt og prioriteret at dokumentere om dem i forhold til AS.  Det er ét 

formelt udtryk for den medicinske forståelse af AS. 

 

Analysemåderne af personernes neurologiske journaler indbefatter to spørgsmål: Hvad er de 

formelle krav til lægers dokumentation? – imødekommes de? Hvordan forvaltes det 

biomedicinske sygdomsbegreb for AS, som det kommer til udtryk i ICD-10 kriterierne, i 

praksis i forbindelse med den diagnostiske udredning? Herunder undersøges, om og i givet 

fald hvordan og hvorfor personens (og nærståendes) oplevelser og erfaringer indgår.  

 

Analysen af journalen inddrages i analysen af interviewene samt i en sammenfatning på disse 

anlyser. Sammenfatningen bidrager til at tydeliggøre aspekter af to perspektiver på 

sygdommen, som udgør baggrund for at diskutere muligheder og begrænsninger ved to 

sygdomsbegreber, et biomedicinsk - og et relationelt sygdomsbegreb (kap. 6). 

 

3.6 Generalisering – i form af en tankemulighed 
Ovenstående antyder problemer i forhold til pålidelighed og gyldighed af fund. Det eneste, 

der faktisk kan siges noget om, er interviewsituationen. Problemerne grundes primært 

subjekters beskaffenhed. Nogle ikke er forskningsmæssigt belyst og nogle er formentlig i vid 

udstrækning ikke mulige at belyse.  

 

I dette projekt er intentionen at vise brugbarheden af et analyseredskab baseret på filosofiske 

kategorier - det biomedicinske sygdomsbegreb og det relationelle sygdomsbegreb samt 
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kategorier fra kritisk psykologi. Dvs. vise brugbarheden af videnskabelige begreber – 

kategorier – som analytiske redskaber. Dette i en analyse af hvordan der i den diagnostiske 

udredningspraksis, med den biomedicinske sygdomsforstålese for AS, sker en spaltning 

mellem sygdommen og personens liv med sygdommen, og hvilke konsekvenser det kan have 

fra 1. persons perspektivet. I analysen indgår samtidig om 1. persons perspektivet kan være ét 

aspekt af en relationel sygdomsforståelse. 

 

Dreier konkretiserer den kritisk psykologiske forståelse af, hvordan subjekt-perspektivet kan 

danne grundlag for generalisering, ved at trække på en dialektisk forståelse. Denne implicerer 

at analysere varierende sammenhænge mellem generelle og særlige forhold og dynamikken i 

ændringerne deraf. Ud fra en dialektisk forståelse er generelle aspekter til stede i konkrete 

sammenhænge på varierende måder med varierende forbindelser til varierende andre aspekter 

og derfor med varierende betydninger (Dreier 2006a).  

 

Dreier beskriver betydninger af dette forhold mellem det særlige og generelle og specielt 

forståelsen der kan tillægges generaliseringer - mere konkret og på følgende måde: 

”De fund man når frem til om, hvordan bestemte lokale problemer og muligheder er sider ved 
lokale handlesammenhænges strukturer, og hvordan man kan gribe ind i problemerne og udvide 
mulighederne, kan generaliseres til andre lignende handlesammenhænge med lignende 
problemer og muligheder. Det beror på, at problemer og muligheder i verden ikke er helt 
enestående, men mere eller mindre typiske for typiske handlesammenhænge. At generalisere 
typiske problemer og muligheder vil altså sige at generalisere om konkrete strukturer i tid og 
rum. Generaliseringen er en hypotetisk påstand, der hævdes at gælde altid, når disse strukturer 
foreligger. Det er ikke det samme som, at sådan en generalisering altid vil blive brugt. Det 
determinerer ikke fremtidig handling, men udpeger en mulighed. Da det er en analytisk 
udpegning af en praktisk mulighed, kan vi sige, at den gør en praktisk mulighed tænkelig. Det er 
med andre ord en tankemulighed. Den gør en, hidtil overset, mulighed tænkelig for os. Der er 
altså ingen garanti for, at hver gang muligheden x foreligger, vil man gøre y: Man skal have 
opdaget muligheden og have gode grunde til at gribe den. Men oftest er der også andre veje, 
man kan gå, og man kunne også lade være” (Dreier 1996, s. 132-133).  

 

I dette projekt er intentionen alene at vise brugbarheden af begreber fra kritisk psykologi som 

analyseredskaber. Vise hvilke sider, ved problemer, muligheder og dilemmaer i de 

handlesammenhænge interviewpersonerne fortæller om, der kan peges ud og hvilke aspekter 

til tankemuligheder, der står frem. Denne udpegning er ét led af generaliseringen, eftersom 

generaliseringer i praksisforskning skabes sammen med og for deltagerne i og med, de 

deltager som medforskere. Psykolog Morten Nissen sammenligner denne form for 

almengørelse af muligheder med intersubjektiviteten i videnskabeligt arbejde: “... this 

generalization of possibilities (“Möglichkeitsverallgemeinerung”) fuses with the idea of an 
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inter-subjective test of validity (replicability) in a scientific community that constitutes a  

“generalized standpoint of the subject”” (Nissen 2000, s. 154). Almengørelse i kritisk 

psykologi har således epistemologiske og ontologiske aspekter: 

“Since the relevant life conditions of humans are societal, the direction of expansion of action 
possibilities is also the direction towards generalizing action possibilities. Generalization, thus, 
is not viewed exclusively epistemologically, but also, and very closely related, ontologically as 
a “generalizing action potence”, contrary to a “restrictive action potence”, i.e., defensive forms 
of maintaining a status quo of a relative action potence” (Nissen 2000, s. 154). 

 

Generaliseret handleevne (“generalizing action potence”) er generaliseret, eftersom den 

eksisterer for den enkelte som for alle (Tolman 1994). Restriktiv handleevne (“restrictive 

action potence”) er en subjektivt begrundet evne, som benyttes, når en relevant udvidelse af 

handleevner forekommer for risikabel grundet eksisterende konflikter. En universel forholde 

måde, under modsigelsesfyldte forhold (Dreier 2002). 

 

I dette projekt tilvejebringes viden om interviewpersonernes særlige situation – herunder om 

deres lidelse - via interview.  

 

Hvorvidt nogle handlemuligheder kan udgøre fælles handlemuligheder vil være hypotetisk, 

som Dreier påpeger. Også hypotetisk i den forståelse, at det er generaliseringer, som alene 

beror på min analyse. Som følge er de ikke nødvendigvis relevante for interviewpersonerne, 

andre yngre ramt af AS og professionelle. En sådan form for intersubjektivitet – det at skabe 

almengørelse sammen med og for interviewpersonerne - ligger ud over dette projekt. Den 

ligger i dialogen fremover f.eks. med andre yngre personer ramt af AS og ved at 

professionelle forholder sig til dette skrevne projekt. Det set ud fra, som påpeget af Nissen, at 

almengørelse nås: 

 ”… by creating, communicating, and using common action possibilities, and by suggesting 
relevant aspects of the subjective situations of the people involved as typical, to be tested, 
enriched, and revised by people to whom the research is relevant” (Nissen 2000, s. 154). 

 

Relevante andre bidrager til at kvalificere almengørelsen ved at teste, berige og revidere.  

 

Dreier skelner mellem en rent analytisk og en rent praktisk generalisering, hvor den praktiske 

generalisering afgør den analytiske generaliserings skæbne, og hvor den analytiske 

generalisering indtil da forbliver hypotetisk, potentiel. For at holde som resultater om praksis 

må resultaterne re-produceres i praksis. En undersøgelse virker kun i praksis, hvis folk tager 
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den op i overensstemmelse med dens hensigt andre steder - bagefter. Brug er selektiv, 

partikulær og situeret. Resultater gøres derfor gældende på forskellige, kontekstuelt og 

personligt varierende, situerede måder (Dreier 2006a). Frembringes resultaterne igen bliver 

den hypotetiske generalisering dermed mindre hypotetisk.  

 

Udvikling af viden bedrives med centrum i den praksis, der udforskes. I den forstand er det en 

slags deltagerorienteret forskning. At udvikle bedre beskrivelser af praksis, hvilket dette 

projekt er et forsøg på at bidrage til, er et led mod at opnå viden om, hvordan forandring kan 

opnås. Et forsøg på at beskrive væsentlige træk ved en praksis mere præcist og pålideligt, 

mhp. at skabe et grundlag for at vurdere denne praksis og give retning til udvikling. Bedre 

beskrivelsesmuligheder sætter deltagerne bedre i stand til at beslutte, koordinere og realisere 

ændringer (Dreier 1996). Her mhp. at skabe grundlag for dels at vurdere den sygdoms-

orienterede praksis og udrednings baseret på en biomedicinske sygdomsforståelse dels at 

forholde sig til en relationel sygdomsforståelse, hvor sygdom som erfaring udgør ét aspekt.  

 

3.7 Formidling af analysen i analyseafsnittene 
I forhold til formidling af analysen forvaltes subjekt-perspektivet ved at præsentere 

personerne og aspekter af deres livsløb (afs. 4.1), samt ved at bruge mange, ofte lange citater. 

I respekt for interviewpersonens egne formuleringer afspejler citaterne den enkeltes måde at 

udtrykke sig på, den enkeltes sprog. Det er tilmed et aspekt af arbejdet med pålidelighed. 

Silverman beskriver, at reliabilitet er forbundet med det, en engelsk medicinsk sociolog Clive 

Seale har benævnt: ”low-inference descriptors”, hvilet indebærer: 

”recording observations in terms that are as concrete as possible, including verbatim accounts 
of what people say, for example rather than researchers’ reconstructions of the general sense 
of what a person said, which would allow researchers’ personal perspectives to influence the 
reporting” (Seale 1999, s. 148 citeret i Silverman 2006, s. 283).  
 

De lange citater, hvor spørgsmålet som foranledigede dette ofte er med, har bidraget til at 

fastholde subjekt-perspektivet.  Personernes ord og formuleringer giver nuancer, har tyngde, 

som bevæger. Kvaliteter som mistes ved transformering af interviewet f.eks. til gængs dansk 

sprog eller til referat, usanset – bliver det en unødig abstraktion.  

 

Via konkrete og ofte detaljerede beretninger, vil jeg formidle et indblik i mangfoldigheden af 

hver enkeltes oplevede - og erfarede besværligheder. Jeg har vurderet, det er essentielt, fordi 

det ofte er besværligheder på områder, vi almindeligvis tager for givet, vi kan klare. 
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Besværligheder, som måske kan være vanskelige for andre at forstå, hvordan de overhovedet 

kan opstå, opleves og erfares. Vanskeligheder som, fordi de ofte relateres til rutiner, ofte 

basale rutiner, eksempelvis hvordan bruges en kniv, kan opleves skræmmende at kunne blive 

i tvivl om og skræmmende at skulle forholde sig til og håndtere.  

 

Andre gange er gengivet lange citater, hvor det er vurderet, at det har betydning at vise 

sammenhænge. Eksempelvis sammenhænge i en persons forståelse ud fra hans eller hendes 

oplevelser eller erfaringer, i forhold til hvordan vanskeligheder påvirker og griber ind i 

hinanden. Det sker således i forsøg på at tydeliggøre personens egen forståelse af livet med 

AS henholdsvis nærståendes, sådan som de formidler deres forståelser via sproget.  

 

Aktuelt findes ikke meget viden om yngre personers daglige livsførelse med AS i Danmark. 

De mange citater er også et forsøg på at synliggøre belæg for forskelligheder og variationer 

imellem de enkelte i deres livsførelse og imellem de nærmeste. Mange af de fænomener, der 

synliggøres i analysen, er ikke tidligere belyst. Måden er som følge et forsigtigt bidrag til at 

kortlægge disse indenfor analyserammen kritisk psykologi - og det empiriske materiales 

grænse. 

 

Det er også betydningsfyldt at formidle interviewpersonernes konkrete og ofte detaljerede 

eksempler på, hvordan AS griber ind i deres respektive livsførelse, i et forsøg på at bidrage til, 

forståelsen af måder for livet med AS, får lidt dybere indsigt mhp. at kunne komme nærmere 

at tilbyde, hvad der fra den enkeltes perspektiv kan være relevant hjælp. 

 

3.8 Formidling af analysefund til interviewpersoner 
Skal de interviewede tilbydes at se analysen af det empiriske materiale? Hvad indebærer det 

at interviewpersoner er medforskere – i dette projekt? Den interviewedes rolle, hvis han eller 

hun ser analysen, ville udvides. Det ville blive en evaluering af min analyse af hans eller 

hendes oplevelser og erfaringer. Det kan diskuteres, hvordan det kan forvaltes at de 

interviewede forstås som medforskere og hvorvidt de interviewede af moralske hensyn bør 

tilbydes at få og evt. kommentere aspekter af det endelige resultat. På linie med Fog mener 

jeg, det er umuligt at svare entydigt herpå. Der ligger et dilemma i afgørelsen, som den 

enkelte forsker må forholde sig til. Den interviewede har accepteret at blotte sig selv og sine 

synspunkter, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at han eller hun er villig til at blive 
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konfronteret med, hvad Fog kalder et andet menneskes uforbeholdende, veldokumenterede 

sandhed (Fog 2004), eller hvad der for den interviewede kan fremstå som sådan.  

 

Dette projekt er én variant af praksisforskning, hvor interviewpersonerne er medforskere i 

forhold til interviewene. Dilemmaet har jeg forvaltet ved at give mulighed for, at 

interviewpersonerne kunne få indtryk af analyseresultater, udvalgt og formidlet under hensyn 

til hver enkeltes situation. 

 

Jeg nævnte i den skriftlige - og mundtlige information – at de havde mulighed for at få et 

indtryk af fund i analysen. Det skulle have været i forbindelse med 2. interview, men da 

analyseprocessen blev længere end forventet, aftalte vi, jeg kontaktede dem med henblik 

herpå. Begrundelsen for at give denne mulighed var en formodning om, at nogle ville være 

interesserede, hvilket blev bestyrket dels via deres begrundelser for at deltage i interviewene – 

ønsket om at hjælpe andre – det kunne formodes, at de gerne ville have et indtryk af, hvordan 

de så konkret havde bidraget hertil, dels viste analyseprocessen, at netop andre i tilsvarende 

situation, deres viden kunne være motiverende for at efterspørge viden. 

Kapitel 4: Analyse af kvalitative interview  
 
4.1 Præsentation af interviewpersoner – aspekter af livsløb og livsførelse i forandring 
I dette afsnit præsenteres interviewpersoner. Præsentationen er et fundament for de 

efterfølgende analyser, i hvilke der udfoldes brudstykker af personernes forståelser i forhold 

til specifikke temaer, hvor variationer mellem hver enkeltes daglige livsførelse med AS 

konkretiseres, uddybes og nuanceres. Jeg har afgrænset til en kronologisk udfoldelse af 

livsførelsen med AS. Denne udfoldelse omfatter personens - og nærståendes perspektiv: 

Deres retrospektive erkendelse af de første symptomer. Personernes subjektive 

følelser/fornemmelser - eller observationer af forandringer af kroppens funktioner (Feinstein 

1967), og/eller nærståendes erkendelse af objektive symptomer (ibid.). Deres retrospektive 

oplevelser og erfaringer fra den diagnostiske udredning og den daglige livsførelse med AS.  

Udfoldelsen afsluttes med deres overvejelser over den nærmeste fremtid. Disse brudstykker 

fremtræder i temaerne – faktisk i lighed med notater i den medicinske journal - som en række 

øjebliksbilleder, men fra de respektive subjekt-perspektiver. Med dette tema er intentionen at 

lade personerne træde frem i deres hverdagsliv, for herved at skabe et grundlag for, at hver 

enkelt person kan forsøges forstået i lyset af én partiel viden om hans eller hendes livsløb og 
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livsførelse86 (Holzkamp 1998). Én partiel og situeret viden baseret på personens egne 

beretninger og beretninger fra en i hans eller hendes nærmeste familie - i to interview. To 

perspektiver som disse er forstået og analyseret fra ét sundhedsfagligt perspektiv. I to familier 

er beretningerne indhentet ved et fælles interview. 

 

Personerne præsenteres i forhold til den hjælp, de modtager. Der indledes med en 

præsentation af Ellen og Kristian, de modtager ikke – og ønsker ikke aktuelt at modtage 

nogen form for hjælp eller rådgivning. Dernæst følger præsentationen af Hans og Elva, hvor 

Elva i perioden søger viden. Dernæst præsenteres Grethe og Bent, de søger viden og 

rådgivning og kommer i kontakt med en demenssygeplejerske og Grethe begynder at deltage i 

et amtslig aktivitetstilbud for yngre ramt af demenssygdom. Dernæst følger Karl og Lis. 

Grundet Karl er ramt fysisk af slidgigt, har han hjemmehjælp. Karls situation forværres. I 

perioden mellem de to interview flytter han på plejehjem. Sidst præsenteres Thorsten. Kort 

efter diagnosen er stillet, får Thorsten på sin stedsøns initiativ etableret madordning og 

hjemmehjælp og Thorsten begynder at deltage i et kommunalt aktivitetstilbud for yngre ramt 

af demenssygdom. 

For så vidt kunne strukturen have været anderledes, men med denne rettes også fokus mod 

variationer i den hjælp og rådgivning, de modtager, jf. projektets formål er at bidrage til 

yderligere at forbedre det offentliges behandlings- og plejetilbud.  

 

4.1.1 Ellen Hansen 
Ellen Hansen er midt i 60’erne på interviewtidspunkterne. Ellen flyttede ind hos Kristian, på 

hans forældres husmandssted midt i ’70’erne. Sammen har de datteren Sanne, hun er omkring 

de 30 år. Sanne bor sammen med sin kæreste og deres søn, som blev født i 2005, i Odense. 

Kristian flyttede tidspunktet for 1. interview, netop fordi de skulle over og se ham efter 

fødslen. Der hænger tre små billeder af ham over køkkenbordet. De besøger hinanden med 

måneders mellemrum. Ellen og Kristian værdsætter meget deres datter og hendes familie og 

det betyder meget for dem at kunne hjælpe de unge på forskellig vis. For Ellen var det 

betydningsfuldt at hjælpe rent praktisk med at bage kage og tage den med på barselsbesøg. Og 

de var med til at holde en del af barnedåben – det blev en rigtig god dag. 

 

                                                 
86 Der angives refererence første gang et begreb inddrages i analysen. 
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Ellen og Kristian bor fortsat på den ældre, hvidkalkede landbrugsejendom fra ca. 1900-tallet. 

Der er et nyere rødstens stuehus fra ’50’erne. Den ligger midt i en lille landsby, med markerne 

uden for byen. Der er en stor have, lige rigelig stor mener Ellen, ud fra at den også skal 

vedligeholdes. Kristian er begyndt at hjælpe.  

 

Om det at bo der, siger Ellen: ”Men det er for resten en rigtig dejlig by. … der er jo ingen, der 

er fine eller. De er jo til at snakke med alle sammen - heromkring. Ja, det hår wat rigtig 

skjønt”.  

 

Ellens forældre havde landbrug, hvor hun ofte blev tilkaldt for at hjælpe til. Det har siden 

været en meget betydningsfuld om end slidsom del af hendes livsførelse at kunne bidrage til 

at drive deres landbrug. Det var meget svært for hende, da Kristian solgte kreaturerne i 

forbindelse med, at de gik på deltidspension i starten af 2000: ”For je var lidt vild med det der 

[kreaturerne], [bliver berørt]. Nej, je er glad ved det idaw, det tror a nok”.  

 

Tilbage er nogle fedekreaturer, som skal sælges. Ellen har lidt høns, æggene sælger hun til 

bl.a. naboer. En af naboerne er dagplejemor, hun kommer ofte forbi med børnene, så skal de 

lige se hønsene sammen med Ellen, det er hun glad for. Det huslige arbejde har aldrig haft 

Ellens store interesse.  

 

De har planlagt deres aldring økonomisk. Der er ingen trængsler med det. Hver især har de 

overvejelser om det at bo der fremover, overvejelser de ikke deler med hinanden. Ellen synes, 

der er meget at holde, også for Kristian, bl.a. skal udhusene kalkes hvert år. På den anden side 

er hun i tvivl om, hvorvidt hun kan finde sig til rette med at bo i et mindre hus. Kristian 

tænker mest på, at de har udenomsplads, han er bange for, at de vil blive spærret inde ved at 

bo i en lejlighed. Som det er nu, kan han gå og bygge lidt om på stuehuset.  

 

De går til bowling, ellers har de det bedst med at være hjemme, at det går stille og roligt. De 

har over årene haft lidt ferier, kørt i bil rundt i Danmark. Kristian havde tænkt, de skulle rejse 

lidt mere, når de ikke længere er bundet af dyrene. Men han er nu i tvivl om, hvorvidt det 

bliver muligt.  
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Med sygdommen tog Ellens, Kristians og deres fælles livsførelse en drejning. Ellen synes, det 

kunne have været værre:  

E Hvorfor det så lige sku overfald mæ, så a sku til at have dem [aricept], men æh, det ku 
nok ha wat nøj, det var værre.  

F Sådan tænker du? 
E Jaah, hvis nu det havde været en kræftsygdom, det var sku da møj værre.  
 

Ellen og Kristian har hver mange overvejelser over, hvordan deres daglige livsførelse 

opretholdes og overvejelser om den nærmeste fremtid. De er ikke vant med at dele sådanne 

tanker og deres aktuelle situation har ikke ændret på det. Der er ikke så mange ord, men 

betænksomhed og hensyn, mestendels udtrykt i deres respektive handlen. 

 

4.1.2 Hans Pedersen 
Hans Pedersen er sidst i ’60’erne. Han er gift med Elva. De har ingen børn, de er 

”reserveforældre” for Hans’ nevø. Denne nevø og hans kone har adopteret to drenge fra 

Indien, hvor Hans og Elva har været med ovre at hente dem.  

 

Hans er kontoruddannet, men grundet problemer med håndled stoppede han i starten af 

60’erne. Han fik derefter arbejde som assurandør. Det indebar, han kørte meget rundt i landet. 

Han var glad for arbejdet. Han blev fyret kort tid før han blev 60 år, og kom ikke siden i 

arbejde. Elva beskriver Hans’ hverdag dengang på følgende måde:  

Han var flittig med vores hus og vores have. ... så hjalp han her, og så hjalp han der i høst og 
sån noet, på gårdene, og sån. Og hjem ved hans bror, og sån noet. Der var han meget ude, 
altid ude, ikk osse. Naboerne, de havde det godt sammen, … Når jeg så kom hjem, så var 
maden jo færdig til mig, ikk osse. Det var jo dejligt.  
 

Elva er uddannet fysioterapeut og har arbejdet i forskellige funktioner og afdelinger over 38 
år. Om dette arbejdes betydning siger Elva: ”Kontakten med mennesker. Det har virkelig 
betydet meget for mig. ... Osse den dag i dag, så har je nok meget glæde af det osse, ved at 
man ved lidt om, hvordan man tackler tingene, ikk osse. Og, jow, det tror a, og skul jo osse 
gerne ha lidt mer forståelse for sygdommen, ikk osse”. 
 

I de sidste ca. 28 år har deres hjem været et stort, meget velholdt parcelhus i en lille landsby. 

Der er en meget stor, velholdt have. Arbejdet med at vedligeholde hus, have og bil har 

tidligere været Hans’ ansvar, men er gradvist og nu fuldt og helt, sammen med de huslige 

gøremål og deres økonomi Elvas ansvar. Økonomien er god, der er plads, til det de gerne vil. 

Hans nyder at være i deres hjem og i haven, om end han skal opfordres til at gå ud i haven. 

Elva hjælper Hans med at opretholde rutiner i forhold til dels personlig pleje, dels daglige 
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livsførelse. Han bruger en del tid på at lytte til musik og se tv. Tidligere gik han ture, det er 

erstattet af ture på motionscykel.  

 

Elvas fritid går med at deltage i et sprogkursus i en nærliggende by, hvilket samtidig giver 

hende mulighed for at følge livet der. Hun deltager i forskellige arrangementer lokalt bl.a. 

foredrag og vandreture. Derhjemme læser hun og bruger sin pc, bl.a. til at sende og modtage 

e-mails. 

 

Hans og Elva har værdsat en social livsførelse, hvor de har haft mange gæster og selv blevet 

inviteret ud. I deres fælles fritid var de ofte på campingferie bl.a. til Norge, Sverige og Østrig. 

For et par år siden solgte de campingvognen. De tager nu på charterrejser og busture, flere 

gange om året, hvilket betyder meget for dem begge. De tager også på længere rejser, bl.a. 

som nævnt til Indien.  

 

Elva siger om deres livsførelse nu: ”Je syns, ja, altså. Det er da ikk det liv, som vi havde før, 

men altså, som je siger, der kommer noet til os alle sammen. Ikk. Så det ææh. Bare han, altså 

kan blive ved med at klare sig selv, altså sån til dels, ikk osse. Det er jo meget vigtigt. Ikk”. 

Elva bevarer dette håb, et håb om det bedste. Samtidig erkender hun, at Hans får stadig 

vanskeligere ved at klare sig. Det er vanskeligt at afgøre, hvordan Hans forholder sig til sin 

situation. Han tilskriver forandringerne sin aldring, men siger ellers ikke noget eksplicit om 

hvordan han oplever og erfarer sin situation. 

For Elva er det meget vigtigt at få løst problemerne, som de opstår. At de bevarer den daglige 

livsførelse, som før Hans blev syg. Elva og Hans har bevaret deres humor, som bl.a. kommer 

til udtryk i deres samarbejde, og de glædes hver for sig og i en vis udstrækning sammen over 

deres mange erfaringer fra rejser. 

 

4.1.3 Grethe Nielsen 
Grethe Nielsen er i slutningen af 50’erne. Grethe og Bent har 2 børn sidst i 30’erne. En søn og 

svigerdatter ca. 50 km. væk. En datter, svigersøn og deres tre børn bor i en nærliggende 

landsby. Børnebørnene nyder at få lov at komme og overnatte hos dem. 

 

Grethe har været husmor og selvstændig fodterapeut i 33 år. Arbejdet som fodterapeut er - og 

har hun altid været stolt af. I 2003 afviklede hun sin klinik og fik så understøttelse fra 

fagforeningen. Klinikken var i et værelse i huset. En dag om ugen i 15 år arbejdede Grethe i 
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en klinik i det nærliggende Ældrecenter. Grethe var altid hjemme, når de to børn kom fra 

skole og de havde ofte kammerater med hjem. Bent havde skiftende arbejdstider, hvilket, som 

Grethe formulerer det, indebar: ”Der var det mig, der sku passe på dig [Bent]”. Bent er 

uddannet elektriker. I mange år havde han sit eget firma med 4-6 ansatte. Han gik, som længe 

planlagt, på efterløn, da han blev i 2003. 

 

Deres hjem gennem ca. 30 år er et meget velholdt parcelhus på en stille villavej. Huset er 

omgivet af en stor, meget smuk lukket have med mange forskelligartede blomster og træer, 

bl.a. buksbom, beskåret til dyr, til glæde for børnebørnene. Fuglene kvidrer i volieren og 

vandet risler i en lille sø. Det er mest Bents værk, nydelsen er de fælles om. Grethe har 

smukke orkideer på bordet i stuen. De blomstret igen og igen, hvilket hun er ret stolt af.  

 

De bor på en egn, hvor naturen er varieret, og meget smuk, synes de. Sammen med nogle 

venner cykler de lange ture en gang om ugen. Grethe synger i kor, går til blomsterbinding og 

spiller golf. Bent spiller også golf og deltager i et pc-kursus. 

 

I mange år har de planlagt den økonomiske side af deres aldring, hvilket indbefatter at kunne 

bo i huset og fortsætte, som de har gjort i mange år, med at rejse ud, bl.a. til 

middelhavslandene sammen med nogle venner. Grethe har – også i mange år - deltaget i en 

”pigeklub”. For tiden mødes de og diskuterer bøger, om end snakken har det med at tage over: 

”Ja, vi snakker lidt for meget ind imellem, det ka je godt sie, det gør vi”, fortæller Grethe - 

glad, smiler, med et glimt i øjet! 

 

Grethe og Bent har bestræbt sig på at nyde livet. Lønnen har været middel til bl.a. at kunne 

rejse. Med sygdommen tog Grethes, Bents og deres fælles livsførelse en drejning. På 

spørgsmålet: ”Hvis du hører ”Alzheimers sygdom” nævnt, hvad tænker du så? Svarer Grethe:  

Det er meget beklageligt, at de er kommet i den situation. Det syns je. Det, det syns je 
stadigvæk. Det, det øøh. Jamen, det ved je ikk. Der kommer jo osse. Folk de kommer jo osse i 
i nogen forfærdelige situationer, ikk. Og det, det er jo osse det, je siger, man er blevet ældre, 
ææh. En gang der var det hele sjov og ballade, ikk og ææh og nu kan man så se i bakspejlet, 
at sån er livet ikk hele vejen igennem.  
 

Trods denne erkendelse af livets vilkår, som med mellemrum bringer tårer frem i Grethes 

øjne, er der også smil og latter. Der er meget, de hver for sig og sammen glædes over. De 

udtrykker megen betænksomhed og overskud for hinanden og andre. 
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4.1.4 Karl Sørensen 
Karl Sørensen er midt i 60’erne. Karl og Lis flyttede sammen i en mindre lejlighed. Da de fik 

deres første datter, fik de mulighed for at få en større, hvor de bor i dag. Den ligger i en større 

by, i et område med boligblokke opført midt i 50’erne. De er begge opvokset i området. 

Mange af byens fabriksarbejdere har deres hjem her. Karl og Lis har to døtre, begge er gift. 

En bor lige i nærheden, en bor ca. 20 væk sammen med sine 4 børn. Døtrene, svigersønnerne 

og børnebørnene kommer ofte på besøg og hjælper bl.a. med vedligeholdelse af lejligheden. 

De største af børnebørnene kommer jævnligt og overnatter, især i weekenderne, hvor de kan 

have svært ved at komme hjem. Det er besøg, de begge værdsætter meget. 

 

Karl og Lis bor i en stuelejlighed. Boligblokkens placering på en skråning betyder, at der ca. 

er 10 trin op til lejligheden. Der er fra stuen udgang til en terrasse, hvorfra der er udsigt til et 

grønt område. Om hvorfor det er et dejligt sted for dem, siger Karl bl.a.: ”Jamen, det er det 

hele, omgivelser. Prøv at kig. Vi har en terrasse. Vi har det hele”.  

 

Karl er uddannet smed. Læretiden var hård. Han havde ikke lært så meget i skolen, fordi han 

var ordblind, men han ville være smed: ”Nå, men altså, når man kommer i lære som noget, 

ikk, så siger man til sig selv: ”Det der du, ska du leve af resten af dit liv. Det ska du lære til 

bunds” - ikk. Så er det bare at hænge i”. Arbejdet har været meget betydningsfuldt i hans liv: 

”Mit arbejd det var, det var altså prikken over i’et. Je har altid været glad for at arbejde. Je 

har aldrig været sån - om morgenen, der er nogen folk: ”Årh, nu ska vi på arbej igen”. … Je 

stilled nede på arbejd en ½ time før, je sku møde, ikk”.  Som sin far, bedstefar og oldefar 

arbejdede han i adskillige år på en fabrik i nærheden. I dag arbejder hans datter og et 

barnebarn samme sted. Arbejdet fik ham til at føle sig meget værdifuld. Intet har siden hen 

kunnet erstatte denne betydning. 

 

Som 60 årig gik Karl på efterløn. Herefter blev han gradvist mere plaget af gigt i knæ, hofter 

og ryg, kan nu, med meget besvær og hjælp, gå rundt i lejligheden. Han kommer meget lidt 

ud, fordi det er hårdt for Lis at køre ham i kørestol, dels er han en tung mand, dels skal de 

køre over græsplænen for at komme til fortovet. Skal de på besøg hos familien kan de, 

grundet en kommunal ordning få transport for et symbolsk beløb. En mulighed de benytter og 

er glade for. 
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Da de overgår til at få pension - Karl i 2004, Lis i 2005 - falder deres indtægt en del, men de 

er indstillet på, at det nok skal gå, at de i hvert fald ikke skal ud og låne penge. 

 

Da Karl arbejdede gik fritiden med forskelligt. Især var han meget glad for at fiske på havnen. 

Havnen har fortsat stor betydning for ham, dét sted han holder mest af at tage hen. I mange år 

havde han et akvarium, en dejlig hobby, men han stoppede, da det pga. gigten blev for 

besværligt og han blev afhængig af hjælp til at holde det rent: ”Jo, der er noget arbejde ved 

det. Men je vil jo heller ikk lægge sån noet arbejde over på Lis. Det ku je ikk forlange af 

hende. Hun gjorde det godt nok engang, men det var surt for hende”. Karl mødtes også med 

sine kammerater over en øl på nogle af byens små værtshuse. Han kunne lide at snakke med 

folk, der kom der og med sine kammerater. Nu savner han kammeraterne, ikke så meget det at 

få en øl: ”Det man savner mest, det er kammeraterne, man drak dem sammen med”. Dengang 

havde de bil og han holdt af at køre ture sammen med Lis. De solgte bilen for nogle år siden, 

da Lis ikke har kørekort.  

 

Karls tid går nu med at se fjernsyn. De har indrettet det sådan, at han er i stuen, Lis i 

køkkenet. Sofaen har fået en ekstra madras, så han lettere kan sætte – og rejse sig og hvile 

bedre på den. Overfor står fjernsynet. Stuen er lidt aflang, derfor noget mørk, da vinduet er 

placeret i den ene ende. Tingene – bl.a. cigaretter, lighter, fjernbetjening – ligger bestemte 

steder rundt om, hvor Karl sidder. 

  

Om hvad der nu har betydning, siger Karl: ”Det er, når je har kone, børnebørn og de kommer 

sån engang imellem og børnene, ikk. Det er sku et godt liv. Mer forlanger je ikk”.  

   

Lis er butiksuddannet. Hun blev dagplejemor, da de fik børnene. Efter 25 år gik hun på 

efterløn og får nu pension. Hun mødes fortsat med kollegaerne fra dengang, de kender 

hinanden rigtig godt og det er et sted, hvor de gensidigt hjælper hinanden. Lis har også et nært 

forhold til sin deres døtre og til sin søster. Hun tager bl.a. ofte til byen sammen med sin søster 

for se på butikker. 

 

Ved første interview foregår Karls dagligliv overvejende i den lidt mørke stue, hvor han ser 

fjernsyn. Lis’ dagligliv foregår overvejende i køkkenet. Hun læser og sørger for madlavning. 

Køkkenet er et meget lyst rum. Lis nyder stilheden og roen. Deres fælles livsførelse – de 
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spiser sammen, engang imellem om aftenen ser de fjernsyn sammen, men ikke så ofte, da de 

ikke deler interesser. Lis vil helst se dokumentar udsendelser, Karl film og sport.  

 

I perioden fra 1. til 2. interview forværres Karls situation. Han er blevet meget bange for at 

falde og har fået problemer med vandladningen, hvilket betyder, at han meget ofte skal på 

toilettet. De har truffet det valg, at Karl skal flytte ind på et nærliggende plejehjem. Karl er 

glad for at bo her, føler sig godt behandlet og kender området: 

F - og du kender området ud og ind? 
K Ja, ja, når man er barnefødt her, så sku man helst gøre det.  
F Så du har boet hele dit liv i det her område? 
K Je har aldrig boet andre steder. Ikk andet før, da vi flytted sammen, da vi ble gift, flytted 

vi her til [vejnavn]. Ellers har je altid boet på [vejnavn] og på [vejnavn]. Det er osse 
det, je siger, det er egentlig fantastisk, nu man har boet på [vejnavn] i så mange år, så 
ender man herovre alligevel på et plejehjem [ler]. Det er egentlig mærkeligt.  

 

Lis besøger Karl hver dag. Hun er meget glad for den løsning, de har fundet, den har betydet 

store forandringer, men hun synes ikke, det kunne være anderledes. 

 

4.1.5 Thorsten Mortensen 
Thorsten Mortensen i starten af 60’erne. Han er uddannet arkitekt. Mødte sin ægtefælle 

Birgitte på en strand ved Vesterhavet. Hendes mand var død år forinden, og hun var alene 

med sine 2 adoptivbørn, Eva og Anders. Thorsten og Birgitte købte hus i en lille landsby. 

Birgitte var hjemmegående husmor, meget social og arbejdsom f.eks. opretholdt hun et rigtig 

godt naboskab og stod for vedligeholdelsen af deres hus.  

 

Anders fortæller om Thorstens forhold til hans mor og til ham selv:  

A Han var meget, meget glad for min mor, … Han har været så god ved min mor så altså, 
puuha. Altså, det er helt sikkert, og ved vores børn og børnebørn. Øhh, je har da aldrig 
betragtet ham som min far, af goe grunde. Je var en 24 år [da Thorsten mødte Birgitte]. 
Det har je jo ikk.  

 
Thorsten hører med i familien.  Birgitte dør i midt i 90’erne af kræft, efter at have været syg i 

ca. 4 måneder. Thorsten har et lille billede stående af hende i en fin guldramme i reolen lige 

ved siden af, hvor han altid sidder. Han bliver berørt, men der er også meget glæde i hans 

stemme, når han fortæller om tiden, de havde sammen. 
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Thorsten har siden boet alene i huset. Et parcelhus fra sidst i 60’erne. Det ligger på en stille 

vej, få hundrede meter fra dagligvarebutikker og banken. Thorsten har ikke taget initiativ til at 

bevare naboskabet, men han nyder godt af det. Og han holder af at besøge sine naboer. 

 

I haven er en stor græsplæne, bede med træer, hvor jorden er dækket af flis, ved entredøren en 

krukke med vintergrønt. Tidligere gjorde Thorsten meget ud af haven bl.a. med vandbassin og 

blomsterbede. De seneste år har han ikke haft overskud til det. I 2004 hjalp familien ham over 

nogle weekender med at forenkle haven, så den blev lettere at holde. Fortsat kniber det dog, 

som Anders her beretter om:  

A … det ka han godt sie, at det har han ikk rigtig overskud til. Og det sae han osse en dag 
i telefonen her for nylig. Så sae je: ”Thorsten, glem den have. La vær med at la dig gå 
på af det. Glem den. Nu er det vinter. Pyt med den, ikk osse. Det ska du ikk spekulere 
på. Så sån er det bare, og nu bliver det vinter, pyt med den. Så je prøver da så på at få 
den væk fra ham. For det er da osse synd, hvis han går og har det så dårligt over det. 
For det, det ve je ikk, om han har, men det kommer da frem engang imellem. Det gør 
det.  

 

Det kniber også med at holde huset ved lige. Faktisk har Thorsten ikke fået taget initiativ til at 

tage den opgave op efter Birgitte. Han tænker ikke selv så meget over det. Anders er påvirket 

af, at hjemmet ikke er holdt som tidligere. Han hjælper sammen med sin familie med den 

mest nødvendige vedligeholdelse.  

 

Thorsten har siden i 1999 haft en veninde, Tove, som bor i samme by. Tove har selv voksne 

børn, hun besøger, fuldtidsarbejde og et hus at passe, men de mødes ofte i weekenderne og 

Tove er med til familiefester. Om hvad det betyder at kende Tove, siger Thorsten: ”… det 

betyder rigtig meget. Hun er sån en type ligesom Anders. Altså hun ka osse sån lige give mig 

noen gode råd og sån noet. Og hun er god til at skære igennem. Jah. Det har je aldrig været” 

[ler højt].  

 

Thorsten arbejdede som arkitekt på forskellige virksomheder. Et ansvarsfyldt arbejde, han var 

meget glad for. Det sidste arbejde som arkitekt var i jobtræning, det sluttede i 1999. 

Efterfølgende lykkedes det ham ikke trods ihærdig søgen at finde et nyt fuldtidsarbejde. 

Anders fortæller, hvorfor det måske var svært:  

A Men altså, je var da godt klar over, at han aldrig fik arbejde mer. Men det har han så 
ikk selv været klar over. Det er udmærket. 

F Hvorfor tænkte du det, Anders? 
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A Jow, det tænkte je på, for der er ikk noen der i dagens Danmark, der ansætter sån en 
type, som ham. Som en god gammeldags arkitekt-type, der. Det er der ikk, det er der 
altså ikk. Øøh, han hører til de gammeldags typer.  

F Og hvad indebærer det? 
A Jamen, det indebærer bl.a. at altså, der er ingen go på ham, altså, arbejdsmæssigt. Det 

er der ikk. Han er meget, der ska meget til at få ham ud af røret, mht. at ændre ting og 
sager [ler]. Det ska der altså. Det ska der. Og det har der alle dage skullet. Så det vidste 
je godt, han ikke fik. Så vil det da være et eller andet helt specielt lykketræf. Men ææh, 
han havde gjort alt, hva han kunne, og alderen har da osse, altså han, var da i 50`erne. 

 

Thorsten får dagpenge og går siden på efterløn. Han bliver ved at søge efter arbejde, bl.a. 

fordi han meget gerne vil ud mellem mennesker. Det lykkedes at få nogle timers arbejde på en 

mindre virksomhed. Ifølge Anders ændres hans arbejdsopgaver gradvist i de ca. 1½ år, han er 

ansat. Han mener, det skete grundet arbejdsgiverens vurdering af, hvad han kunne bestride. 

Til sidst havde han kun få arbejdstimer, men han synes alligevel, han skulle stå til rådighed, 

hvis direktøren ringede. Arbejdet bestod mest af forefaldende hjælp. Så opfordrede hans 

veninde Tove og Anders ham til at stoppe.  

 

Derefter begyndte han som frivillig hjælper i et Genbrugscenter. Her kommer han fortsat fast 

en dag om ugen. Det betyder meget for ham, tonen, stemningen og det at møde mange 

forskellige mennesker og så kan han cykle derhen. 

 

I ca. 14 år var Thorsten også formand for den lokale borgerforening. Et arbejde han værdsatte 

meget, om end det betød, at aftner og weekender ofte gik med det. Det blev dog uoverskueligt 

for ham og på Anders’ opfordring, stoppede han. Thorsten er meget glad for og stolt over, den 

anerkendelse han efterfølgende modtog for sit mangeårige arbejde: ”… je fik jo osse en fin 

erkendelse, sån en meget flot statue, eller hva ska vi kalde den [går hen til reolen for a vise 

mig den]. En meget fin ting”. Den har en fremtrædende plads i stuen.  

 

Siden 2004 – dvs. efter han fik stillet diagnosen AS, har Thorsten haft hjemmehjælp. Hver 

formiddag kommer Annelise, de snakker og hjælpes ad med, hvad der nu er aktuelt den dag. 

En gang om ugen får han hjælp til rengøring. Han får mad, som han varmer i sin mikroovn. 

Samme år begyndte han også at deltage i et kommunalt aktivitetstilbud for yngre ramt af 

demenssygdom to dage om ugen. Han har siden øget det til tre. 
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Fritiden bruger Thorsten til at lytte til musik og se fjernsyn især naturudsendelser og 

kriminalserier. Han tager også ned og svømmer i et center i nærheden. Han holder faktisk 

mest af at snakke med mennesker, dem han møder, når han er nede for at handle, eller han 

tager på besøg hos nogle venner eller naboer. Og især nyder han at være sammen med sin 

familie og Tove.  

 

Tidligere gik fritiden nede på en lokal husflidsskole, Thorsten viser mig bl.a. et meget smukt 

ur, som han har skåret i træ og nogle skafter til knive. På bordet står også et meget fint 

flaskeskib, som Thorsten stolt fortæller, hvordan han arbejdede med.  

 

Om hvordan han har det nu, siger Thorsten: ”Nej, je har ikk grund til at være bekymret. Nej. 

Je har det jo som blommen i et æg [ler]. Ja. Så der er såmænd ikk noet der”.  

 

Anders har, med fuldmagt fra Thorsten og i samarbejde med hans bankrådgiver, fået bragt 

orden i økonomien på en måde, så Thorsten kan blive boende i sit hus.  

 

Anders er gift og bor sammen med sin ægtefælle Karen i et nyere rækkehus. Anders, der er 

uddannet murer, var i mange år ansat ved forskellige murermestre. Dengang boede de i et 

større hus, men Anders fik en kronisk sygdom, som følge var det vanskeligt for ham at 

vedligeholde huset og haven og han måtte også stoppe på arbejdsmarkedet, det var i midten af 

90’erne. 

 

Anders bor ca. 100 km. og Eva ca. 85 km. fra Thorsten. De har en aftale om, at Anders 

mestendels hjælper Thorsten med praktiske opgaver og Eva tager med, når han skal til læge. 

 

4.1.6 Sammenfatning 
Livsførelsen ændres til stadighed gennem livsløbet. Her er beskrevet aspekter af hver enkeltes 

livsløb og livsførelse. Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen er undervejs med eller har forladt 

arbejdsmarkedet. De kommer fra forskellige positioner (Dreier 1997a) i forskellige 

praksisformer og med forskellige selvforståelser (Holzkamp 1998). Som følge har 

pensionisttilværelsen forskellige betydninger for hver enkelt. Aldringen påvirker dem i 

forskellige grader. En række social-psykologiske-biologiske aspekter af deres livsførelse er 

således under forandringer. Dertil kommer, at de på forskellige måder er ramt af en kronisk, 

progressiv og for tiden uhelbredelig sygdom, AS – hvilket er fokus i dette projekt. 
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Disse processuelle påvirkninger bidrager yderligere til, at hver enkelt beretning er egenartet, 

men også til, at der er ligheder mellem dem. Beretningerne er udtryk for forskellige 

forståelser af livsførelsen med AS. Forskellighederne viser sig, allerede før sygdommen er 

erkendt, dvs. ved de forskellige betydninger de tillægger symptomer herunder objektive 

symptomer, hvoraf nogle siden viser sig at være svækkelser, som har sammenhænge med AS. 

De har forskellige indstillinger til udredning og diagnosen og til deres egen og deres 

nærmestes håndtering af livsførelsen med AS. Lighederne er der også i forhold til, at disse 

påvirkninger griber ind i deres - og deres nærmestes - og deres fælles livsførelse. 

 

Forståelserne påvirkes af deres hidtidige livsførelse, herunder af deres selvforståelse, de 

sociale relationer (samliv, fritidsaktiviteter) i de handlesammenhænge, de deltager i. Af deres 

sociale praksis i disse forskellige handlesammenhænge (Dreier 1997b) de deltager i (Dreier 

1999b), herunder de kommunale - og amtslige tilbud, dvs. af de lokale samfundsmæssige 

betydningsstrukturer - de objektive handlemuligheder (Dreier 2002), som også udgør 

subjektive handlemuligheder. Af rammerne for deres livsførelse – levevilkårene (f.eks. 

bosted, økonomi). Disse aspekter uddybes i de følgende temaer. 

 

4.2 Svækkelse af praktiske greb i livsførelsen  
Hændelser, der kun strejfer og måske på tidspunktet forstås som tilfældigheder eller 

sammentræf af omstændigheder, bliver siden, i tilbageblikket, til de første symptomer 

herunder objektive symptomer på forandringer, som lægen måneder oftest år efter betegner 

objektive symptomer på AS. Det sker dog, at hændelser hurtigt giver mistanke om at være 

symptomer – evt. objektive symptomer - på AS, en mistanke der så bæres alene i nogle 

familier af personen selv, i andre af den nærmeste familie - i måneder, nogle gange år. Der er 

– både personer og nærstående – som ikke sætter symptomer og objektive symptomer i 

sammenhæng med AS. Gennemgående for de 5 familier er, at person og nærstående ikke eller 

næsten ikke snakker sammen om deres oplevelser og erfaringer. 

 

I det følgende undersøges, hvordan Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen og deres nærmeste 

erfarer og forholder sig til forskellige former for svækkelser i praktiske greb i livsførelsen, i 

handleevner (Dreier 1997b). At handleevnerne begrænses har sammenhænge med, at det 

neurologiske funktionsgrundlag, som er forudsætningen for handleevnerne, rammes af 

irreversibele, progredierende degenerative forandringer grundet AS. 
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Det beskrives, hvordan personen og en i hans eller hendes nærmeste familie bliver 

opmærksomme på symptomer herunder objektive symptomer på svækkelser af 

handleevnerne, hvordan de forholder sig hertil – herunder hvad der initierer, de søger læge. 

De søger læge med henblik på afklaring af, hvad symptomer herunder objektive symptomer 

kan have sammenhænge med. I tilbageblikket går det langsomt - fra det at blive opmærksom 

på symptomer til at søge læge. I analysen forsøges det at komme nærmere måder at forstå, 

hvad der går for sig i dette lange tidsforløb. Eksempelvis undersøges spørgsmål som: Hvordan 

bliver personer som de omtalte opmærksomme på, at deres handleevner svækkes? Hvordan 

forholder de sig til sådanne svækkelser – i forhold til deres livsførelse? Hvad har betydning 

for varigheden af denne proces?  

 

De symptomer herunder objektive symptomer, som er basis for deres oplevelser og erfaringer 

af, at forandringer er undervejs, varierer. For alle synes det at være sådan, at så længe deres 

livsførelse kan opfange de svækkelser i handleevner, der følger, så går det. Først når 

livsførelsen kommer under pres, kommer symptomer herunder objektive symptomer på 

dagsordenen. Det at opretholde en selvstændig87 livsførelse – dvs. uden offentlig hjælp eller 

støtte - synes at være en beskyttelse mod den usikkerhed og tvivl, der følger af disse - først 

enkelte – siden adskillige og i livsførelsen mere indgribende symptomer, herunder objektive 

symptomer. 

 

I forhold til Holzkamps begreb livsførelse skelnes i analysen mellem livsførelsen relateret til 

dels arbejdsmarkedet dels privatlivet. Dette for at fremhæve, at det tyder på, der er forskelle 

på, hvornår de to former for livsførelse respektivt erfares at komme under pres.  

 

Dette afsnit er struktureret ud fra de interviewedes retrospektive oplevelser og erfaringer af 

sygdomsforløbet. I varierende grad kunne de i interviewsituationerne genkalde oplevelser og 

erfaringer - enkelte alene genkende situationer.  

 

                                                 
87 Begrebet ”selvstændig” anvendes i den betydning, det har i hverdagssproget, at personen selv: ”… kan 
bestemme, planlægge og gennemføre sin dagligdag lige som alle andre borgere” (Marselisborgcentret & 
Rehabiliteringsforum Danmark 2004, s. 19). Et udtryk for, at personens kontrol over sit eget liv - i forhold til 
selv at bestemme, planlægge og gennemføre sin dagligdag - justeres i forhold til hans eller hendes ønsker udtrykt 
eks- og/eller implicit, og hvad der vurderes praktisk muligt i forhold til aktuelt bevarede handleevner – som disse 
vurderes af personen og/eller nærstående.  
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4.2.1 Svækkelser af praktiske greb i livsførelsen relateret til arbejdslivet  
Vage svækkelser i handleevner, som er nødvendige for praktiske greb i livsførelsen relateret 

til arbejdslivet, er for personen selv og/eller for hans eller hendes nærmeste første symptomer, 

herunder objektive symptomer på, at forandringer er undervejs.  

 

Det er i sit arbejde som selvstændig fodterapeut, Grethe først bliver opmærksom på og 

erkender de praktiske konsekvenser af begrænsninger i sine handleevner relateret til rutiner i 

arbejdet:  

F Vil du fortælle om din hverdag, før du blev syg, hvordan? 
G  Det vil je, min hverdag før je blev syg. Da arbejdede je stadig. 
F  Hvad var det? 

 G Je er fodterapeut, og har været det i 33 år, og __ Der er det jo så, je får en fornemmelse 
af, at der er noget, der rivende gal og fordi, også det der lige pludselig så, så kan je 
ikke. Je er ikke sådan helt klar over om __  æh __ om je egentlig kan _ gøre de ting _ 
som je ellers plejer at gøre __ og det kan være _ je får. Je giver ikke ordentlig pengene 
tilbage eller je gør nogle fejl for det, for det var det værste ikk’ osse for mine kunders 
vedkommende _ og der er jo selvfølgelig spurgt dem efter om det var og de siger, det 
har de aldrig fornemmet, at der nogen fejl med hensyn til det der. 

 F  Så det var i forhold til dine kunder, du først blev opmærksom på, at der var nogen ting 
der [Grethe tager ordet] 

 G  Ja, det var sådan lidt mærkeligt, at je lige pludselig, så kunne je ikke. ”Hvordan var det 
nu?” ”Hvordan er det nu, det er 50 eller 100 eller er det 300 kr.?” - eller det bliver du 
simpelthen. Der blev je bange, ikk’. Ikk’ for mit eget vedkommende, men for mine 
kunders vedkommende, ja.   

  … 
 G  - og fordi je så gør det [afvikler sin klinik], altså, det er simpelthen fordi, je blir bange 

for mig selv, at, je lige pludselig, ææh, med det her med pengene, og alle de ting der, 
ikk’, og sån. Man var jo et rimeligt hæderligt mensk, ikk’ os. Så det var jo kunderne, je 
var mest bange for, ikk’, at de sku, altså, at je sku’ gøre noget forkert der, det var det. 

 

Grethe opfatter sig som en faglig dygtig fodterapeut, der kan sit håndværk og som et 

hæderligt menneske, men erfarer, at hun er ved at miste grebet om vigtige aspekter af sit 

arbejde, hun bliver angst. Den personlige angstfølelse i disse særlige situationer og 

sammenhænge i hendes sociale liv rummer aspekter af angstens generelle karakteristika, at 

hun er ved at miste grebet praksis (Dreier 2006a). 

 

Hun føler en blanding af skyld og skam88. Skyld i forhold til om kunder får mistanke om - 

eller måske har oplevet, hun ikke afregner korrekt. Og det var kunder, som hun selv beskriver 

                                                 
88 Begreberne ”skyld” og ”skam” anvendes med udgangspunkt i konventionelle forståelser, beskrevet af mag. 
art. i psykologi Thomas Nielsen (Nielsen 2004b). Begrundelsen herfor er, at jeg i den læste litteratur om kritisk 
psykologi ikke har fundet begreber, som indfanger følelserne skyld og skam. Thomas Nielsen skelner mellem 
skam og skyld som værende to væsensforskellige følelser. Almindeligvis opstår skamfølelser, når personen føler 
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sådan: ”… og de har jo været, altså de har jo været ved mig i mange, mange, mange år, ikk. 

Så. Det var da lidt specielt”. Skyldfølelsen søger hun at afklare ved at spørge kunderne, om de 

har oplevet sig dårligt behandlet for i givet fald at følge op på sin handlen. Skam først og 

fremmest forbundet med usikkerheden i forhold om hendes kunder har følt sig forkert 

behandlet. Nielsen påpeger, at skyld- og skamfølelser kan karakteriseres som moralske 

følelser, da de i en grad er knyttet til overtrædelse af moralregler (Nielsen 2004b). For Grethe 

relaterer det moralske aspekt primært til det at handle - og blive anerkendt som en dygtig 

fodterapeut og et hæderligt menneske. 

 

Grethe handler i forhold til sine handlemuligheder. Denne handlen er subjektivt begrundet i 

grundforholdet mellem hendes muligheder og behov. Præmisser for handlegrunde beror på, 

hvilke betydninger hun oplever handlemulighederne har for at tilfredsstille behovene (Dreier 

2002). For Grethe er præmisserne at bevare sine kunders anerkendelse af hende som en dygtig 

fodterapeut og et hæderligt menneske. Den umiddelbare handlemulighed at spørge kunderne, 

kan give afklaring af deres oplevelser. Det er en handlemulighed, fordi hun har handleevnen. 

Denne mulighed indebærer en social blotlæggelse af hendes usikkerhed, en betydning der 

synes sekundær.   

 

De funktionelle midler for handleevnen er kognitioner og emotioner. De kognitive og 

emotionelle processer relaterer til personens umiddelbare - og middelbare sammenhænge 

(Dreier 2002). Handlen er således udtryk for en integrering af kognition og emotion. Grethe 

synes at tænke, at hendes sikkerhed i handleevne som fodterapeut er uigenkaldeligt svækket. 

Hun bliver bange, primært på sine kunders vegne, bange for, hvordan hun kan komme til at 

handle. Hun oplever en usikkerhed i forhold til sin handlen, i forhold til hvorvidt kunderne 

                                                                                                                                                         
at have opført sig forkert og som følge heraf fornemmer, at have fremkaldt en negativ reaktion fra de 
nærværende. Personen oplever sig som en generel skidt person, oplever en generel negativ selvvurdering. 
Oplever en mere eller mindre korrekt - en intuitiv - opfattelse af afvisning grundet denne adfærd. Skamfølelsen 
er derfor knyttet til flugt for at komme væk fra de andres reaktion, dels for at skjule sin dårlige person for de 
nærværende, dels for at undgå forventede negative reaktioner. Personen kan have svært ved at tale om sine 
skamfølelser, ofte frygter han eller hun også, at det at tale om sine skamfølelser kan foranledige vrede hos f.eks. 
venner. 
Ved skyldfølelser er personens oplevelse i ubetænksomhed at have handlet dårligt. Begået en speciel uheldig 
handling, en handlen som har ”skadet” et  – eller flere mennesker, som han eller hun derfor oplever at måtte 
komme til  hjælp. Her forsøger personen at komme hen til den eller de, han eller hun har såret for at hjælpe, gøre 
skaden god. Nielsen påpeger at skam- og skyldfølelser ofte karakteriseres som moralske følelser, da de i en vis 
grad er knyttet til overtrædelse af moralregler  (ibid.).  
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har oplevet/vil komme til at opleve, at hun har svært ved at klare det. Dvs. hun foretager en 

samlet vurdering af sine umiddelbare og middelbare sammenhænge. 

 

Egenskaben hæderlighed er et aspekt ved Grethes handleevne. En forholdemåde, der er 

konkret begrundet i den måde, hun ønsker at drive sin klinik på, i det hele taget i det 

menneske hun ønske at være og handle som. Hun har en standard for hæderlighed, den kan 

ikke flyttes. Grethes motivation for at afvikle sin klinik, den middelbare handlemulighed, 

konstitueres således af hendes emotionelle foregribelse af en betydningsfuld – vigtig – 

reducering af handlerummet, de objektive muligheder, hun handler i forhold til (jf. 

(Forchhammer & Nissen 1995), eftersom denne reducering forbedrer hendes fremtidige 

situation. Hendes emotionelle vurderingsproces bliver en erkendelse af, at der alene er denne 

handlemulighed. Det tyder på at være ud fra den vurdering, at bevarelse af egenskaben 

hæderlighed og en forøgelse af rådigheden har større betydning end det handlerum, klinikken 

har givet. Grethe øger sin rådighed ved at reducere sit handlerum. 

 

Det, at Grethe øger sin rådighed ved at reducere sit handlerum, kan forstås som udtryk for en 

personlig udvikling. En udvikling, der er afhængig af hendes oplevelser og erfaringer af 

muligheder og begrænsninger i hendes konkrete handlesammenhænge, afhænger af hendes 

grad af rådighed over sine handlesammenhænge (Dreier 1997a). Udvikling i og med Grethe 

erkender og forstår svækkelser i sine handleevner som irreversible. Ved at reducere 

handlerummet, øger hun graden af sin rådighed. Hun definerer sit handlerum, så hun bevarer 

følelsen af at have en høj grad af rådighed. Grethe gør sig det meget klart, at hun vil være 

selvbestemmende, bevare egenskaben: En der har styr på tingene - også nu. Grethe viser her 

eksempler på bevarede handleevner som: mod, selvbestemmende, ansvarlighed, ærlighed, 

hæderlighed – som er meget betydningsfulde for hende. Disse evner blev ikke tydeliggjort i 

hendes udredningsforløb – dem fik hun ikke anerkendelse for. 

 

Også for Ellen var svækkelse i handleevnerne i arbejdslivet de første symptomer, Kristian, 

hendes ægtefælle, genkalder det således: 

K  Og de to ting har nok præget hende [hændelser i Ellens forældres liv i hendes 
barndom]. Derfor troede je osse, det var neurose i begyndelsen. For vi ska nok 7 - 8 år 
tilbage, der je blev klar over det. Når der var noget nyt. Ja, vi bytted traktor i ’97. Nå, 
men det var til noget nyt. Hun plejer og ha meget tjek på det der med at køre med 
traktoren. … Den var fremmed, ikk. Og så er det altså kommet ligeså stille. Noet nyt det. 
Det ska nærmest lige have en tur negativt.  
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F  Så det er det? Når du tænker tilbage på det, så tænker du, det startede, med det med nye 
ting? 

K  Ja. 
 

Ellens usikkerhed ved nye ting. De negative reaktioner, irritabilitet, forstår Kristian 

retrospektivt som værende det første objektive symptom. Der er for Kristian gode grunde til, 

ud fra hans kendskab til Ellens livsløb og livsførelse, på tidspunktet at forstå dette som 

objektivt symptom på neurose.  

 

Ellen og Kristian driver et mindre landbrug. Ellen kan bevare sit arbejde i modsætning til 

Grethe, idet Kristian kan kompensere, hvor Ellen ikke selv kan kompensere, enten fordi 

hendes neurologiske funktionsgrundlag er ramt, eller fordi hun ikke ser relevante alternative 

handlemuligheder, kompenseringsmuligheder. Kristians måde for kompensering sker i en 

implicit fælles forståelse. Kristian fortæller ikke Ellen om sine oplevelser af hendes øgede 

temparament. Ellen nævner ikke selv for Kristian, om hun oplever sit temparament ændret – 

øget. 

 

For Karl og Thorsten har svækkelse i grebet om arbejdslivet sammenfald med, at de går på 

efterløn. I denne periode bliver symptomer på forandringer tydelige. Hvorvidt det, at de går på 

efterløn, har sammenhænge med svækkelser af handleevner som følge af AS – kan ikke 

afklares med sikkerhed, det forekommer sandsynligt. 

 

Karl beskriver her sine erfaringer af sit arbejde:  

F  Hvad var vigtig i hverdagen før du blev syg, Karl? 
K  Det var mit arbejd. __ Spekulered ikke andet end ned i mit arbejd, for je var en fandens 

dygtig smed. Når je selv skal sige det. Je har aldrig været arbejdsløs. Så må man jo 
være dygtig ikk? 

  … 
F  Vi har alle sammen brug for at føle, vi er værdifulde i forskellige sammenhænge, hvad 

får dig til at føle dig værdifuld? 
K  Ingenting. 
F  Ingenting? 
K  Nej. __ Det var der, engang.  
F  Hvad var det - dengang? 
K  Det var dengang, je var smed, je arbejdede. Der var je værdifuld. Rigtig, endda. I dag, 

det … 
F  Hvordan har det så været at gå på pension? 
K  Det har da gået godt nok. __ Je gik på pension som 60 årig. _ Det ku man jo dengang. 

__ 
F  Var det osse pga. af din ryg og dine knæ? 
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K  Neej, det. Jamen det var jo fordi, je, je syns, nu gad je ikk mer. 
 

Karls erfaringer er, at symptomerne på AS kom snigende, men tidsfæster ikke, hvornår han 

blev opmærksom på forandringer. Karl begrunder, at han går på efterløn: ”nu gad je ikk mer”. 

Det kan, ud over at være udtryk for, at sådan havde han det, også være udtryk for, at han ikke 

kan genkalde det, eller for at han i interviewet ikke ønsker at fortælle om eventuelle 

svækkelser, der greb ind arbejdslivet. Han vælger at fremhæve, at han har været dygtig til sit 

arbejde, aldrig har været arbejdsløs og de sidste 27 år været ansat i samme virksomhed. – det 

som fik ham til at føle sig værdifuld dengang og det som i dag har betydning for ham. 

 

Lis blev opmærksom på de første objektive symptomer omkring det tidspunkt, hvor Karl gik 

på efterløn. Neurologen refererer, at Karl fortalte, han følte sig begyndende insufficient i 

forhold til sit arbejde (Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen). Hvorvidt det grundes hans 

gigtlidelse og/eller forandringer, der kan henføres til AS, tydeliggøres ikke.  

 

Karls valg af efterløn har sammenfald med de første symptomer herunder objektive 

symptomer på AS. Hvorvidt der er direkte sammenhæng, altså om han vælger at gå på 

efterløn grundet begræsninger i handleevner, kan ikke afgøres, men det forekommer 

sandsynligt, ud fra interviewet med Lis og journalnotatet. 

 

Eftersom det var arbejdet, der fik Karl til at føle sig værdifuld, kan han have valgt i lighed 

med Grethe at reducere sit handlerum, for dels at øge sin rådighed dels at opretholde sin 

selvforståelse - at være en dygtig smed. Men uanset hvorfor, så er det tydeligt, at dette er 

betydningsfulde følger af hans valg. Dette viser sig i hans engagement og glæde ved at 

fortælle om sit arbejdsliv som smed. Hvorvidt andre forhold (eksempelvis, at han var plaget af 

gigt), har haft betydning for hans valg, kan ikke entydigt afklares.  

 

 Thorsten synes ikke at forholde sig til, at svækkelser af hans handleevner griber ind i 

arbejdslivet. Arbejdet har betydet meget for Thorsten og han fortæller om det med stolthed. 

Retrospektivt genkalder han, at han blev tvunget til at gå på efterløn som 60 årig, hvilket han 

ikke forstår på interviewtidspunktet. Efterfølgende fandt han et arbejde - nogle timer om ugen 

- på en lokal virksomhed. I mange år havde han også et bijob som formand for 

borgerforeningen. Thorsten fortæller følgende om sit arbejdsliv: 

F Hvordan har det været, at være arkitekt? 
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T Jooh, æh, det var da, der var da ansvar på det, jo, ikk. Det var ikk bare sån noet man 
bare lige gjorde. … Men mit sidste job, det var jo her i byen, her, det fandt je jo selv. 
Fordi der var je jo bleven øøh, lidt op i alderen, men altså, je fik et job her, det lykkedes 
mig. For je gået, je havde gået ledig i et par år faktisk, jah. Fordi je søgte jo rundt 
omkring, … men det var ikk så nemt at kom ind. Sååh minsandten. Så sagde je [til sig 
selv]: ”Ja, prøv da lige, find da lige, at find noet ikk. Et job her i [bynavn] området. Det 
ku være dejligt, ikk der var så langt til arbejdet, ikk”. Og det lykkedes sørme osse. 

F Så du blev ansat? 
T Ja, det gjorde je sørme. Men je må jo holde der, da je blev øøh, 62, jo 60. Je ka ikk lige 

husk. Der var noet med noen skatteregler. Det ææh. Je var der i hvert fald i to år. … Je 
vil jo godt være blevet der lidt længere. Nå, men der nogle skatteregler, osse, de var 
nødt til. De ku ikk beholde mig længere. Det var noet mærkelig noet, syns je.  

 

Ved interviewet er Thorsten uforstående overfor, hvorfor han måtte stoppe. De nærmere 

sammenhænge kan tydeliggøres ud fra Anders’ perspektiv. Anders beskriver her, hvordan 

Thorsten forlader arbejdsmarkedet - en proces med mange facetter. Beskrivelsen er ét 

eksempel på den situation, der for de nærmeste kan følge, når personen ikke eksplicit 

forholder sig til, hvordan svækkelser af handleevner griber ind i arbejdslivet. Anders fortæller 

i dette tilbageblik, at det for ham bl.a. betød overvejelser og dilemmaer i forhold til at tage 

vare på respekten for Thorstens selvbestemmelse i situationer, hvor det var tydeligt, at han 

ikke magtede sit arbejde. Anders har på dette tidspunkt mistanke om, som han formulerer det: 

”at der var noet galt med ham”, men ikke, at det er en demenssygdom. 

 

Anders og Thorstens’ relation betyder for dem en følelsesmæssig forviklethed, præget af 

nærhed og distance. Dertil er der en fysisk afstand mellem deres hjem. For Anders følger 

heraf, at han kan forholde sig analyserende til Thorstens situation. Thorstens væremåde gør 

det dog vanskeligt at skelne udtryk for væremåde og objektive symptomer på forandring. I 

deres situation afspejler det kompleksiteten i forhold til at foretage en sådan skelnen:  

A  Han har simpelthen kunnet få tiden til at gå med lidt. Og i de år der fra mor døde 
[1995], og indtil vi fandt ud af, at han osse fejled noet, da øøh. Hver gang man snakked 
med ham, så kørte det i borgerforeningen og borgerforeningen og borgerforeningen og 
borgerforeningen. Han stod og bladrede. Vi ku lige høre, han bladrede i sin kalender. 
Hva han sku der, og hva han sku der, hva han sku der, og hva han sku der. Altså, hele 
vejen igennem. Og det ku han få sit liv til at gå med. Det ku han, uden noen problemer. 
Og det undrede vi os jo egentlig ikk over, fordi s. Det, det. Jamen, sån var han bare, 
osse. Så hvornår søren, at det er started, det her, det ka je godt nok, godt tænk mig at 
vide. Det ku je virkelig.  

  … 
F Vil du fortælle om hans arbejde – det sidste han havde?  
A  Det var nemli ikk noet, noet rigtigt arbejde. Det var en lille loppetjans, han havde, 

sammen med hans efterløn. Men for ham var det arbejde.  
F  Ja 
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A  Lige præcis. Æhh, det var noet. Og alt ære og respekt være for det. Han havde virkelig 
prøvet på at få arbejde, altså, men, men. Altså, det sidste reelle arbejde han havde, det 
har nok været i ’96, ’97. Ja, det tror je, det var. … Som arkitekt. Og det var med tilskud 
fra kommunen. Eller fra fagforeningen. … Je ka ikk huske, hva år det var, han holdt op 
der, om det var ’98. … Jah, ’99 tror je, det var. Og ææh, og siden har han ikk haft noet 
arbejde. Det har han ikk. Men han har virkelig gjort noet for at få det, det har han. Men 
altså, je var da godt klar over, at han aldrig fik arbejde mer. Men det har han så ikk 
selv været klar over. Det er udmærket. 

F  Hvorfor tænkte du det, Anders? 
A  Jow, det tænkte je på. For der er ikk noen der i dagens Danmark, der ansætter sån en 

type, som ham. Som en god gammeldags arkitekt-type, der. Det er der ikk, det er der 
altså ikk. Øøh, han hører til de gammeldags typer.  

F  Og hvad indebærer det? 
A  Jamen, det indebærer bl.a. at altså, der er ingen go’ på ham, altså, arbejdsmæssigt. Det 

er der ikk. Han er meget. Der ska meget til at få ham ud af røret, mht. at ændre ting og 
sager [ler]. Det ska der altså. Det ska der. Og det har der alle dage skullet. Så det vidste 
je godt, han ikk fik. Så vil det da være et eller andet helt specielt lykketræf. Men ææh, 
han havde gjort alt, hva han ku, og alderen har da osse, altså. Han, var da i 50’erne, 
der, ikk, så ved man jo osse godt, at, at sandsynligheden er jo ikk så stor. For det. Nej. 
Så det fik han jo så heller ikk. … Og så var det jo så, han ikk havde job mere og så ble 
man tvungen på efterløn, når man ble 60. Men der havde han så fundet sig en lille 
loppetjans, nede ved et firma i [navn på by] … Org, da har han så været. Je ka ikk 
huske, et års tid tror je. Hvor at det ble mindre og mindre og det er je jo sikker på, det 
er fordi, han ikk ku bestride noen af de opgaver der. Som han måske sku sættes til. Der 
var noet med, noe maling, han fortalte om, han sku blande. … Til sidst, så endte det jo 
med, at han slog græs og alt muligt andet, og det var da osse udmærket, men det ebbede 
da nogenlunde ud. Det gjorde det. 

F  Tror du, det var pga. hans sygdom [Anders tager ordet] 
A  Jah, det er je sikker på. Det er je næsten sikker på. At det er. Men der fik vi det så. Tove 

og jeg, vi snakked lidt om det, at det var så, det var før, vi fik en diagnose på, at Tove 
var noet imod det, for hun syntes, jo han fik intet ud af det økonomisk. … 

F  Så fortalte du om borgerforeningen, at der var du med til at sige stop? 
A  Ja, det var je, fordi der ku je osse se, at det kørte over enden for ham. Øøh, det ku han 

ikk. Je ku se, at øøh, det havde han ikk styr på mer. Det ku je. Det kom ikk sån fra 
hånden, de opgaver han så havde inden for borgerforeningen, og det havde han jo 
været vant til osse. Men det var fuldstændig, ku je mærke, kørt op i en spids, for han 
brokked sig over. Så sagde je til ham, om ikk det var en god idé, han tænkte på at drop 
den borgerforening der. ”Joow, men der var jo ikk andre, der ku overta”, og sån og 
sån. Så sagde je: ”Det bliver altså ikk dit problem”. Og je tror, de var meget lettede 
[understreger med tonefald], over han selv kom med det. Det er je helt sikker på. De var. 
For det havde jo ikk været sjov for dem, heller, og sku sige: ”Vi ka ikk bruge dig mer”.  

F  Så det kom ikk til, at hans kollegaer [Anders tager ordet]. 
A  Nej, det gjorde det ikk.  
F  Nej. 
A  Og det var fordi, je tog fat om det, osse. Det var det altså. Og je sagde: ”Jamen, se da 

alt det tid du ka få, til alt muligt andet”. Og je snakked, og snakked, og snakked, og det 
da endte da så med, at det ble sån. Ja.  

F  Hvad skete der så, da han kom hjem? 
A  Jamen, hva skete der. Jamen, det var jo osse det sam år, stadigvæk vi snakker om. 
F  I ’03. 
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A  I ’03, som det her sket. 
F  Hvor han holdt med at arbejde, og holdt med borgerforeningen. 
A  Ja, det var det. … Jow, je skældte ham jo ud, osse, ka je huske. Over som der så ud, i 

mit hjem. Fordi, ikk nok med, at der trængte til en kærlig hånd, men je sagde til ham: 
”Si mig engang, er det et kontor, vi besøger, når vi kommer hjem her?” ”Prøv lige at se 
omkring, der er papir på sofabordet, papir på det lille runde bord, der er papir i 
køkkenet, der er papir nede i spisestuen”, som de kalder den, ”og der er papir i kø, alle 
steder”, sagde je. ”Hva går det ud på, det her?” Je skældte ham altså ud. Je var meget 
irriteret på ham. ”Øøh, je syns ikk det. Je gider simpelthen ikk kom hjem til sån et hus 
her. Det er da akkurat som at kom ind på et kontor. Ku du ikk holde det nede i den der 
spisestue. Du har jo simpelthen det store rum dernede?” Mmm, je ve ik, hva han svared 
på’et. Org, der ku je se, der var ingenting, der kom fra hånden, og så sagde je, at: ”Nu 
syns je sån set, det var ved at være nok med den borgerforening, så, hvis det sku 
ligefrem osse til at indta hele parcelhuset, og sån sån”. Men så gik der osse lidt en 
periode med at få det afviklet, og, og de fandt en ny revisor, og en ny formand, og sån 
noet. Det var han osse lidt med i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og han fik 
gaver. … Og je sagde til ham: ”Der er ikk blevet lavet en skid i det her hus, siden mor 
døde, nu må du se at ta dig sammen. Du har go’ tid”. Je har været meget efter ham. Det 
har je altså virkelig. Og det var jo både udendørs, og træværket. Je ve ikk hva, det 
ligned. Men øøh, der skete jo ingenting, men det er så selvfølgelig [sænker stemmen], 
[hæver så stemmen meget nu], men han har heller aldrig været den. Det har jo været 
min mor, der, der har taget sig af, de der malerarbejder. Og ting og sager. Han var 
arkitekt og dermed færdig. 

F  OK. 
A  Ja. Så, sån har det egentlig nogenlunde altid været. Så det har simpelthen været så 

svært. 
 

Thorsten forholder sig tilsyneladende ikke eksplicit på tidspunktet til, at hans handleevner 

svækkes i forhold til arbejdet i virksomheden og som formand.  Ved at lytte til hvad Thorsten 

fortæller om sit arbejde og ved at være opmærksom på hans handlen, eksempelvis på hvordan 

formandsposten kom til at fylde mentalt og fysisk bl.a. i form af papirer i hele huset, forsøger 

Anders at forstå hans situation, også set fra samarbejdspartneres perspektiv. Som den eneste 

af dem, Thorsten arbejdede sammen med, antager Anders, at arbejdsgiveren på virksomheden 

indirekte gør Thorsten opmærksom på, at hans handleevner svækkes, ved at reducere 

kompleksiteten af arbejdsopgaverne. I givet fald har han formået at gøre det på, hvad der 

fremstår som en nænsom måde, eftersom Thorsten efterfølgende giver udtryk for, at det var 

en arbejdsplads, hvor han gerne var blevet.  

 

I forhold til borgerforeningen peger Anders på følgende dilemma, bestyrelsen muligvis har 

været i:  

A Men husk på, at det er en lille by, hvor alle kender hinanden og man er jo ikk glad for at 
ska sie: ”Ved du hvad, det ka du ikk klare mer, det her”. Det er man ikke. Så det var 
vist rigtig godt tror je. [At Thorsten selv afsluttde sit arbejde] 
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Den sociale kompensering, som Anders og til dels Tove har ydet Thorsten i denne proces, 

tyder på at have været helt afgørende. De hjælper ved at tydeliggøre, hvilke fordele det kan 

have for ham at forlade arbejdsmarkedet og som følge tager han selv beslutningen. I forhold 

til borgerforeningen er han med til at overgive sit arbejde til efterfølgerne og han får 

anerkendelser for sin indsats i form af gaver, hvilket fortsat har stor betydning for ham. De 

har en fremtrædende plads i stuen. Han viser dem med glæde og stolthed under interviewet. 

Thorsten synes at opleve og erfare, at han forlader sit arbejdsliv, med arbejdsgiver, kollegaers 

og samarbejdspartneres anerkendelse. 

  

Thorsten kender adskillige i sit sociale nærmiljø eftersom han har boet mange år i byen og 

været formand for borgerforeningen. Anders håber, at de, på baggrund af et interview 

Thorsten og han selv gav til den lokale avis, vil vise Thorsten deres forståelse og bære over – 

også i tiden fremover: 

A …  bl.a. med de interview der, i avisen [Thorsten og Anders blev interviewet om det at 
lide af AS og at være nærmeste familie]. Je syns, det er så godt fordi altså, det, så ka 
folk se: ”Nå, jamen for søren ikk, derfor har han været sån”. Ikk. Og det, syns je, er 
rart for ham selv.  

 

Anders tilstræber at være respektfuld i sin egen måde, men han berøres meget af Thorstens 

uformåenhed i forhold til at holde og vedligeholde det, der også var hans hjem. Han bliver 

vred og skælder ud. Anders hjælper Thorsten til at øge sin rådighed ved at reducere 

handlerummet, men eftersom de handleevner, der er svækkede, også har betydninger for hans 

livsførelse i privatlivet, øges hans rådighed kun i begrænset grad, hvilket Anders utvetydigt 

påpeger for Thorsten. 

 

I interviewet fortæller Thorsten ikke om denne støtte og hjælp fra Anders og Tove. Men 

Thorsten har forholdt sig til, hvordan han erfarede, at handleevner, der var nødvendige for 

arbejdslivet, blev svækket. Det fremgår af hans journal, at han havde fortalt lægen, at han 

havde fået vanskeligere ved at klare møder. At det bl.a. var svært at overskue og følge 

diskussioner. At han fornemmede, det var vanskeligt at bidrage og forklare ting på områder, 

han ellers tidligere havde været vant til at kunne klare (Medicinsk Journal 5 Thorsten 

Mortensen). 
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Det er muligt, Thorsten ligesom Karl har fortalt om sine vanskeligheder til neurologen, fordi 

han har tavshedspligt, men ikke til sin praktiserende læge - måske fordi han samtidig var hans 

ven og i bestyrelsen for borgerforeningen. – ej heller til sin stedsøn, steddatter, sin veninde, 

arbejdsgivere, kollegaer eller til mig i interviewet – måske fordi han ønskede at bevare og få 

bekræftet sin selvforståelse. Specifikt i forhold til interviewet - måske fordi det havde større 

betydning for Thorsten at fortælle om sine gode oplevelser og erfaringer fra arbejdslivet. 

Hvilket også kan forstås som et almenmenneskeligt træk. Måske har han vanskeligt ved at 

genkalde forløbet. Måske fordi situationen ikke forkom passende. – det svært at afgøre. 

 

Dermed er neurologen den eneste Thorsten og Karl i det hele taget har fortalt om nogle af de 

oplevede og erfarede vanskeligheder. Fra neurologens perspektiv er denne viden afgørende i 

forhold til den diagnostiske udredning. Fra Thorstens og Karls perspektiv bidrager deres 

viden til, at de får stillet en diagnose, men ikke til, at de får hjælp til at reetablere livsførelsen 

med AS i forhold til deres privatliv. Hvilket er i lighed med Grethe, Ellen og Hans. 

 

For Karl og til dels Thorsten falder deres svækkelser i grebet om særlige situationer i deres 

arbejdsliv sammen med formelle muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Hvilket evt. kan 

bidrage til legitimiteten i forhold til deres sociale relationer. Dvs. de behøver ikke at fortælle, 

at de har vanskeligheder med at klare kravene på arbejdsmarkedet.  

 

Hans blev fyret som 58 årig. De nærmere omstændigheder ved afskedigelsen, fortalte hverken 

Hans selv eller Elva om. Han påtager sig efterfølgende ansvaret for den daglige husførelse og 

fortsætter med at have ansvar for hus, have, bil, dertil begynder han at bruge mere tid på at 

hjælpe sin familie, naboer og venner. 

 

4.2.2 Sammenfatning 
Det tyder på, at for de personer, der er på arbejdsmarkedet, så er det i forhold til opgaver 

relateret hertil, at de selv og/eller deres nærmeste først bliver opmærksomme på symptomer, 

herunder objektive symptomer på svækkelser i handleevnerne. Så længe deres livsførelse 

relateret til arbejdslivet kan opfange disse svækkelser, så går det. Først når denne livsførelse 

kommer under pres, kommer symptomer herunder objektive symptomer på dagsordenen. Som 

følge af deres egne og/eller deres nærmestes oplevelser og erfaringer af svækkelser afslutter 

de deres arbejdsliv. I Ellen og Kristians familie, kan Kristian kompensere og 

opgavefordelingen ændres, så arbejdslivet bevares.  
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En væsentlig konsekvens er, at Grethe, Karl og Thorsten har afsluttet arbejdslivet med 

erfaringer af at være anerkendte og værdsatte for deres arbejde. Det er vigtigt for dem på 

tidspunktet og i eftertiden. De fortæller med synlig stolthed og glæde om deres arbejde, som 

har været meget betydningsfyldt for dem, ligesom det er for Ellen, som stadig er i arbejde. 

 

Personernes egen handlen – som i nogle tilfælde har sammenhæng med hjælp fra deres 

nærmeste - kan karakteriseres som varierende grader af pro-aktiv handlen, et udtryk for, at de 

er i stand til at reproducere deres egen eksistens gennem deltagelse i den samfundsmæssige 

reproduktion (Holzkamp 1985). De etablerer et handlerum, som fører med, at de bevarer deres 

rådighed. Grethe og Karl gør det ved på eget initiativ at afslutte deres arbejdsliv. Thorsten 

afslutter sit arbejdsliv med støtte fra familien. Ellen afstår fra visse opgaver i implicit 

forståelse med Kristian, han kompenserer. De deltager selv i skabelsen af deres kommende 

livsbetingelser. De eller deres nærmeste vælger mere eller mindre klart forstået den 

handlemulighed at reducere handlerummet, de ændrer vilkårene, grundet svækkelser i 

handleevner, nødvendige for arbejdslivet. Herved øger de rådigheden. Svækkelser af disse 

handleevner repræsenterer potentielle trusler mod bevarelse af deres selvforståelse, hvis 

personer i arbejdslivets handlesammenhænge ikke bekræfter deres selvforståelse. Sådanne 

trusler synes for nogle at blive præmisser for den handlegrund: at forlade arbejdsmarkedet. 

Det viser Grethes beretning. 

 

Hvorfor fører Grethe sit liv, som hun gør? Vi opnår ikke alene og uafhængigt af vore 

relationer til andre forståelse af, hvordan vi lever vores liv. Liv er koblede, som fremhævet af 

bl.a den amerikanske psykolog og sociolog Glen H. Elder, Jr. (Elder 1998). Elder har via 

empiriske forløbsstudier fundet støtte til antagelsen, at liv er koblede liv. Herved forstår han, 

at liv leves i indbyrdes afhængighed (ibid.). Holzkamp uddyber ét aspekt af denne 

afhængighed i relation til vor selvforståelse. Selvforståelse, det at ”komme til forståelse med 

mig selv” og ”at komme overens med sig selv”, er ifølge Holzkamp også en interesse i at 

komme til en forståelse med andre, om måder at føre livet på, udtrykt i et fælles sprog 

(Holzkamp 1998). For alle kan selvforståelsen være fejlbarlig. I forhold til at rammes af AS 

dukker det almene fænomen at komme til en selvforståelse op på en særlig måde, idet 

selvforståelsen udgør et særligt problem og får en særlig betydning. For Grethe er problemet, 

at hun bliver i tvivl om sin selvforståelse pga. svækkelser af sine handleevner. Tvivlen 
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grundes, at hun er usikker på, hvorvidt hun handler i overensstemmelse med sin selvforståelse 

– giver hun sine kunder de rigtige beløb tilbage, er hun et hæderligt menneske? Hun er selv i 

tvivl, men formoder, kunderne ved det. Grethe inddrager kunderne i selvforståelsesprocessen, 

ud fra en interesse i at komme til en ”forståelse” med kunderne, finde et fælles sprog, om 

noget – om hun giver rigtig tilbage - som kun er givet for ”hver mig selv” (Holzkamp 1998), 

for hver kunde og Grethe selv. Grethe er i tvivl. Det er således ikke klart for Grethe, om hun 

giver de rigtige beløb tilbage. Derfor er hun helt afhængig af – og det får en ganske særlig 

betydning - at få kundernes eksplicitte bekræftelse på deres anerkendelse. Via deres 

bekræftelse kommer hun til en forståelse af sig selv: Hun er en dygtig fodterapeut. Et 

hæderligt menneske. Betydningen heraf rækker ud over den konkrete situation, eftersom 

Grethe er angst som følge af oplevelser fra situationer, hvor hun mister sit praktiske greb om 

arbejdet som fodterapeut. Bekræftelsen af sin selvforståelse og den samtidige angstfølelse - at 

kunne miste kunders anerkendelse - indgår i Grethes selvforståelse, forståelse af grunde til at 

ændre livsførelse (Dreier 1998). Det skal også forstås ud fra, at hun ikke har ansatte, ingen 

kollegaer og dermed ingen mulighed for sociale former for kompensering i situationer, hvor 

hun ikke selv kan kompensere. Grethe frasiger sig sin særlige sociale position ved at afvikle 

sin klinik - en handlesammenhæng (Dreier 1997b). Hun modtager efterfølgende understøttelse 

fra sin fagforening.  

 

For ingen af dem foranlediger svækkelser i handleevner kontakt til sundhedsprofessionelle. 

De søger ikke hjælp, mhp. at komme til en forståelse af, hvad svækkelserne kan have 

sammenhænge med. Hvordan det kan forstås, vender jeg tilbage til i sammenfatning på dette 

afsnit. 

 

4.2.3 Svækkelser af praktiske greb i livsførelsen relateret til privatlivet  
Det kan være en dilemmafyldt proces, dels for personen selv at nærme sig forståelse af egne 

svækkelser, dels for de nærmeste at hjælpe personen hertil.  

 

Grethe og Ellen forholder sig begge til, at bl.a. deres hukommelse svækkes og at det griber 

ind i deres livsførelse relateret til deres privatliv. Grethe beskriver sine oplevelser og 

erfaringer med, hvordan hendes handleevner begrænses, eftersom rutiner rammes:  

G  Og ææh, det næste, det er, det er jo så at, ja altså, det er jo sådan, at man mærker, at, at 
der er noget, der er rigtig gal, __. 

F  Hvordan ku’ du mærke [Grethe tager ordet]. 
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G  Jamen, je døjet med, at je ikk ku’ nogen ting som, je nok opto, je selvfølgelig altid har 
kunnet. 

F  I hverdagen med husholdning og  
G  - ja, det kunne være mange ting. _ Det ku være mange ting, som je ikk, som je ikk kunne, 

at je ikk kunne finde. Je kunne ikke finde min morgenmad. Je ku _ Han, da var han 
stadig på arbejde ikk. Jamen, det var simpelthen forfærdeligt. Det var det. Jeg ku’ ikk 
finde _ tøj, og jeg ku’ ikk finde __ ja, det var virkelig skidt. Så måtte vi jo ligesom til at 
sige, at der var et eller _ 

F  Gik du lang tid med det selv inden du [Grethe tager ordet]. 
G  Ja. Tænkte je. Nej, det ka ikk pas. Der, der er sket et eller andet. Det ka ikk pas, det 

bliver sådan. Så måtte je jo. Så kan je huske, vi sad herinde en dag, de alle sammen var 
hjemme, Bent var hjemme også, og så øøh, så brød je simpelthen sammen. Og sagde, at 
der var altså et eller andet, der var ragendes gal. Og så siger Helle, min datter: ”Jamen 
altså, vi har nok synes, du var så mærkelig, du, du, je var ikke, ligsom je plejed at 
være”. Så sagde je: ”Nam det”. Så måt je jo erkende det. 

 

Gradvist over 1½ år oplever og erfarer Grethe, at svækkelser af handleevner griber mere ind i 

hendes rutiner. Det er vanskeligheder med at finde sin morgenmad, finde sit tøj, huske navne, 

i det hele taget med at huske. Denne situation, disse problemer, som hun ikke kan løse, og 

mistanken om at være ramt af demenssygdom, fortæller hun på et tidspunkt om til sin familie. 

Det at overveje hvad svækkelserne kan have af sammenhænge og dernæst at sætte ord på og 

at familien bekræfter hendes oplevelser og erfaringer, synes at gøre det mere virkeligt, at 

kræve stillingtagen. Grethe handler efterfølgende aktivt, søger sin læge. 

 

Bent bliver på dette tidspunkt kendt med Grethes oplevelser og erfaringer og hendes mistanke 

om at lide af et demenssyndrom. Af den medicinske journal fremgår, at Bent ved den 

efterfølgende udredning hos neurologen ikke synes, at Grethe havde de store vanskeligheder 

(Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen). I de øvrige 4 familier er det de nærmeste, der tolker 

forandringer, de har oplevet og erfaret, af personens handlevner. Det kan forstås i 

sammenhæng med, at Grethe forholder sig til sine svækkelsers indgriben i sin egen 

livsførelse, men i forløbet forud for udredningen har de ikke grebet ind i deres fælles 

livsførelse på måder, som har vagt Bents opmærksomhed, hvilket igen, som Bent selv 

påpeger, kan forstås i sammenhæng med, at har han været meget optaget af sit arbejde.  

 

Hans, Karl og Thorsten forholder sig ikke eksplicit til, at deres handleevner svækkes og at 

dette griber ind i deres rutiner. Det er deres nærmeste familie, der bliver opmærksomme 

herpå. 
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Hans har, siden han blev arbejdsløs, taget vare på opgaver relateret til deres fælles livsførelse: 

rengøring, madlavning, vedligeholdelse af hus, bil og økonomi. Det er forbindelse med Hans’ 

rutinemæsige kontroller af PBS-oversigter, at hans vanskeligheder bliver synlige for Elva. 

Først retrospektivt forstår Elva det som et objektivt symptom: 

E Vi har PBS. Han ku ikk. Når der kom kontoudtog, det ku han aldrig få til at stemme. Så 
det overtog je osse, inden je holdt med at arbejde. Og det har je nemlig tænkt på 
bagefter, det har jo osse været det, ikk osse. Fordi, der er jo ikk noet, altså, det er sån. 
Det ku han aldrig få til at stemme. Det passt ikk. …  

F Du har været lidt inde på det, om han, på noget tidspunkt har fortalt om, de der 
vanskeligheder, eller der var nogen ting, han havde svært ved? 

E Nej, kun, altså det der med PBS. Så var det han skældte ud hver gang, og sae: ”Det 
passt ikk”, og ”Det ku han ikk find ud af”. Så sae je: ”Jamen, prøv at la det lig, så ska 
je kig på det”. Der var ingenting i vejen. Så sae je: ”Tror du ikk, je ska gi mig til det?” 
Sier je. Jamen, du ved. ”Jow, men det”. Så blev det det, ikk osse. Og så. Og så gir han 
det fra sig. Der er ikk noet. Og je tror, det er en form for erkendelse af, at han kan ikk. 
Ikk osse. 

 

Hans erkender, at han har et problem, men forholder sig ikke yderligere til det. Hans måde 

kan karakteriseres ved, at han implicit89 sammen med Elva kommer til en selvforståelse 

(Holzkamp 1998), hvor han stiltiende overlader opgaver, han ikke magter, til Elva. Hun er 

opmærksom på, hvor det er, han har vanskeligheder og hun magter at overtage opgaverne.  

 

Som nærmeste familie at komme nærmere en forståelse af og så forholde sig til, at personens 

handleevner svækkes, kan således være en dilemmafyldt proces.  

 

For Karl, Hans og Thorsten er det i forhold til at køre bil, at svækkelser af deres handleevner 

bliver tydelige for deres nærmeste og giver anledning til en efterfølgende skærpet 

opmærksomhed, til at være bevidst observerende. På tidspunktet forholdt de sig – ifølge deres 

nærmeste – ikke selv til disse svækkelser. Det er ikke objektive symptomer, som får deres 

nærmeste til at handle umiddelbart til trods for, at de ikke føler sig trygge ved situationen. 

Først retrospektivt forstås det som værende blandt de første erkendte objektive symptomer på 

AS. 

 

                                                 
89 Her er forståelsen af ”at komme til en selvforståelse” udvidet i forhold til den Holzkamp beskriver. Ifølge 
Holzkamp er det at komme til en selvforståelse sprogligt baseret (Holzkamp 1998). Her er det overvejende ikke-
sprogligt. 
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For tre af de nærstående er det en lang proces med tvivl og dilemmaer at nå til en beslutning 

om, at det ikke længere er forsvarligt for personen at køre bil. Situationen er kompleks. Det er 

vanskeligt for dem at skelne tilfældige hændelser fra faktiske objektive symptomer og 

symptomer på hvad? Kørekort, bil og det at køre bil udgør tilsammen mangetydige symboler. 

I det følgende beskriver Lis, Elva og Anders aspekter af deres respektive erfaringer af 

processen, fra de bliver opmærksomme på objektive symptomer til henholdsvis Karl, Hans og 

Thorsten stopper med at køre bil.  

 

Lis genkalder de første objektive symptomer på, at det blev vanskeligere for Karl at køre bil 

sådan:  

L Det begyndte faktisk sån lige omkring, da han gik på efterløn, ku man begynde at mærke 
sån. Han begyndte at køre for langsomt i bilen, og lige pludselig, så ku han sige: ”Hva 
vej ska jeg nu?” Altså, det fatted han ikk selv, vel. Det begyndte sån ind imellem. Så, nu 
ska børnebørnene, de ska ikk med ud at køre mere, ellers [Lis refererer sin egen 
beslutning]. Det vared længe, før han selv fatted det. 

F Så du var en af de første, der blev opmærksom på det? 
L Ja, og børnene ligeså dan. De ku godt mærke, altså, at der var et eller andet, ikk. Så.  
F Det er ca. 6 - 7 år siden? 
L Ja, sån i det små, hvor det begyndte sån lige så stille, ikk osse 
 … 
F Kom der andre symptomer i den periode? 
L Ja, altså med at finde rundt og sån noe, og ikk ku huske sån forskellig ting, ikk osse. … 

Så siger pigerne [to døtre], at nu ska vi hvis godt nok til at have fat på det, ikk osse. … 
Nej, han har så ikk kørt bil i tre år eller sån noet. … Fordi så tænkte je: ”Nej, det, det 
går ikke mere, det her”. Og je kører så ikk bil, vel. Så tænkte je: ”Erj nu kører han. 
Bliver ikk til at have med at gøre, når man siger, at bilen den ska altså væk. Det bliver 
for farligt, ikk osse”. … Der var så ikk noget. ”For du kan nok selv mærke, at du kører 
for langsomt, ikk. Og du kan ikk altid finde vej. Og der er jo ingen, der siger, det er dig 
det går ud over. Vel?”. ”Nej” - det ku han så godt forstå. 

 
Der går således 3 – 4 år fra de første objektive symptomer, til Lis, støttet af deres døtre, 

forholder Karl, at han ikke må køre bil. Han stopper 6 – 7 år før den diagnostiske udredning. 

 

Svækkelser i Hans’ evne til at køre vakte Elvas opmærksomhed. Der går 4 – 5 år, før han 

stopper med at køre bil. Det sker på foranledning af praktiserende læge, som begrunder det 

med, at han skal gennemgå en udredning. Elva må give denne besked. Elva fortæller her om 

den første gang, hun blev opmærksom på, at Hans havde vanskeligheder med at køre bil: 

E Altså, som je siger, første gang je nok opdaged det, rigtig, hvor syg han var. Det var 
altså dengang, vi sku i byen, ikk osse, og det er nok snart 4 - 5 år siden, hvor vi sku her 
hen, i [navn på by] ikk osse. Og hvor han pludselig siger til mig: ”Hvordan kommer vi 
egentlig derhen?” Vi var køren i bil og Hans han kørte. Så siger je: ”Jamen øh, jamen 
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øh, gør det bare, kør lige her hen, det er her henne”. Der tænkte je på: ”Hov”, tænkte 
je, der var et eller andet. Og det havde je aldrig spekuleret på før. Men så var det 
ligesom, du kan godt. Så begynder man at blive obs på sådan små ting.  

 … 
E Nej, je var ikk tryg ved at køre med ham. Det var je virkelig ikk [understreger]. Fordi at 

når han kørte. Han kørte på motorvej, så kørte han ligeså godt 50, som han kørte 110. 
Og så sån, altså lisesom. Je havde sån på fornemmelsen, han sad med benet på 
koblingen, når han så ble træt, så trådt han lidt mere ned, han flyt den ikk. Og så sån 
ligesom når han lige var kommet op i fart så begyndte han at slappe af, så faldt trykket, 
altså han lettede foden, og trykked på koblingen i stedet for, den lød skrækkelig bilen. 
Og je, nej. Je havde det ikk ret godt, det må je nok sie.  

 

Hans forholdt sig ifølge Elva ikke selv til sine vanskeligheder med at finde vej, gav ikke 

udtryk for at det at køre bil var forbundet med angstfølelser.  

 

Lis og Elva er utrygge ved, at deres ægtefæller kører bil, der opstår et dilemma mellem denne 

utryghed og at diskutere problematikken med henholdsvis Hans og Karl90. 

 

For Elva var det en lettelse, at praktiserende læge i udredningsforløbet besluttede, at han ikke 

måtte køre bil, men det, at hun skulle videregive lægens beslutning til Hans, var problematisk: 

E  Jow, hun ringed så osse op [praktiserende læge], og sagde til Hans, at je sku sige til 
ham, at han måtte ikk køre bil. Det havde hun ikke sagt til ham. Det lidt, lidt hårdt, og 
sige til ham [sænker stemmen]. Det havde hun glemt. Og det måt han i hvert fald ikk, 
før han var udredt. Og nu Hans. Jow, det er ikke så lang tid siden, han spurgte efter: 
”Tror du ikk, je får lov til at køre bil mere?” Så siger je: ”Det gør du altså ikk, Hans”, 
sagde je så. Og det er je lykkelig for. For je var hunderæd for at køre med ham. Så det. 
Det er je i hvert fald glad for. Det spør vi ikk om mer. Det. Så det, øøh, nej, men han 
kan slet ikk finde ud af det. 

 

Kørekortet har Hans endnu i sin tegnebog: 

E Den sidder i hans tegnebog [kørekortet]. Det er fint nok. … Je siger, man ska heller ikke 
gi mer nederlag, end det er nødvendigt, vel, altså. 

 

Anders beskriver her uddybende den proces, det var at komme dertil at fortælle Thorsten, at 

han ikke var i stand til at køre bil på betryggende vis. Hans erfaringer af Thorstens 

handleevner stod i modsætning til og kompliceredes dermed af, at Thorstens praktiserende 

læge, ud fra sine undersøgelser, ikke havde fundet objektive symptomer på sygdom. Anders 

fortæller om det at blive konfronteret med andres erfaringer af hans stedfars svækkede 

handleevner. Det var personer, Thorsten havde mødt i forskellige handlesammenhænge i sin 

                                                 
90 Dette dilemma har også andre nærstående erfaret (Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard Kristiansen 
2007a). 
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sociale praksis. Deres perspektiver fra positioner som bilhandler og bankrådgiver. Om end 

Anders på dette tidspunkt allerede har adskillige eksempler på svækkelser af Thorstens 

handleevner, eftersom han måneder forinden var med i processen, hvor Thorsten stoppede sit 

arbejdsliv, så forholder han Thorsten, at han har vanskeligheder, men beder ham ikke stoppe 

med at køre bil:  

 A  Det som der risler, når, altså det gjor det mig den dag. … sidste år, øøh, da sku han ha 
en ny bil, eller en anden bil, fordi hans gammel bil den sku synes, og den ku ikk mer. … 
Vi havde haft ham til lægen, fordi vi syns, at der var noet galt med ham. Org, han havde 
været ved lægen. Og han havde taget blodprøver og han fejlet ikk noet.  

F Det var lægens kon [Anders tager ordet]. 
A Det var lægens konklusion. Og han havde taget den der prøve med finger på næsen og 

alt det der ting der. Og der var ikk spor i vejen med ham. Og vi ku ikk forstå det. Men 
han har osse altid været meget, meget svær at spot. Og der gik lang tid, før vi fandt ud 
af, at der evt. var noet galt.  

F Sagde han selv noget om, at han syntes, han forandrede sig? 
A Nej, nej. Og vi ku altså ikk spot ham. Fordi, at øøh, nu har vi kendt ham i 30, over 30 

år. Org, han har altid været en meget speciel type. Øøh, han har, har aldrig selv fået 
børn og sån noet. Han mødte jo min mor, og så blev vi hans børn. …  Altså, det var jo 
min mor, der sat skub i ham, meget. 

F Betyder det, han har været sån lidt stille? 
A Ja. Meget, meget, meget sindig. Stille fynbo. Der ikk lige red den dag, han sadled. I noet 

som helst. Han ku gå og tulle, tulle, tulle med et styk papir i hånden. Og altså sån var 
han altså. Og har altid været. Så je tror meget, det er derfor, vi ikk rigtig har ku spot 
ham. Men så øøh, så ska du høre med den her bil. Så endte det jo så med, at han fejled 
jo ikk noet, så han sku ha en anden bil.  

 … 
Jow, han havde så osse mødt en anden kvinde [Anders’ mor dør i ’95]. Det gjorde han 
for, ja, må se, ja, det er vel nok en __ ’99 tror je, ja ’99, mener je, det var. Og æh, en 
meget, meget, meget sød dame. __ Men ææh, hendes familie, hjalp ham så med at se på 
bil. Og det havde vi så osse tilbudt, men det var fint, vi syns, det var alle tiders. Hun har 
en svigersøn, som er vældig frisk til det. … 
Men så ringed han [Thorsten] jo herop, og så spurgte vi jo så: ”Er den nysynet, 
Thorsten?” ”Neeej, det troed han ikk”. Så bliver han jo forvirret, og det var jo ikk noet, 
vi tænkte over, vel. Nå. Jamen, nu ku han lige pludselig ikk finde ud af noet som helst 
med den her bil. Men han sku hent den om tirsdagen. … Org, den sku kost 38.000 og 
han havde været nede i banken og sku ha den her check. Men han ku ikk finde ud af det 
her, om den var synet eller ej. Så havde han så fået ringet til sælgeren og han. Jamen, 
han. Je ku stadig ikk finde ud af, hva det handled om. Men det handled om, at han så 
fortalte mig, at den blev synet, og så kosted den 38.000. Så sagde je: ”Jamen du 
snakked om, at det var” - nu ka je ikk huske det – ”det var lige i starten af 40.000, hvis 
den sku synes, Thorsten”. ”Jamen, det var lige meget, for nu havde han fået lavet en 
check på 38.000, færdig” [hæver stemmen her, hvor han refererer Thorsten, markerer, at 
han var ret bestemt]. Je ku høre, der var noet rivende galt. Så til sidst så måt je ring ud 
til den her sælger. … ”Pyyh, je er glad for, du ringed”, sagde han så [bilsælgeren]. 
”Nå” [forbavset tone]. ”Jamen, je var skut meget for at sælge den her bil til ham”, 
sagde han så. ”Nå”, sagde je så. Neej, det var han ikk, for ææh, hans far han havde 
fået konstateret Alzheimers, og han syns jo, han funked akkurat ligessom hans far. Og 
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det var sån en meget sød ung mand, altså det var lidt heldigt, han ligesom havde sån en 
oplevelse.  

F Ja. 
A Så sagde, je: ”Nå, men je siger sån set for at høre, hva aftalen blev og hvor mange 

peng, han ska ha med”. Jamen, han sku så af med, tror det var 40 eller 41.000. Og han 
havde fået lavet den her check på 38. Så ringer je tilbage til Thorsten. Og sagde 
Thorsten: ”Du ska af med 41.000, fordi du får den jo synet”. Jamen, det ku ikk hjælp, 
nu havde han fået lavet en check på 38. Så sagde je til ham: ”Jamen Thorsten, ved du 
hva, nu foretager du dig ikk spor i den her sag, så kommer Karen og mig i morgen”. 
Min kone havde heldigvis fri. ”Vi kommer i morgen tidlig, Thorsten. Og så hjælper vi 
dig med det. Og så tager vi med dig ud og henter den her bil”. Godt. Og vi gik med ham 
ned i banken. Og, ja, ja, det isner stadig væk, når je kommer til at tænke på denne dag. 
Sååe bankbestyren. Neej. Thorsten, han er jo så stolt, af os. ”Jah, det er min søn og 
svigerdatter” [efterligner Thorstens glade stemme, da han præsenterer dem for sin 
bankrådgiver], og han kom hen og hilste, det gjorde Peter Thorup, dernede. Så sae han: 
”Kom med indenfor”, [her vil Anders også efterligne en munter stemme] sagde han så. 
”Je er vel nok glad for at se noet af Thorstens familie” siger han så. Årh, je ka godt sige 
dig. Det isnede simpelthen ned af min ryg. Så siger han så: ”Ja, fordi altså som 
situationen”. …. Så sagde han, henvendte sig til mig, sån: ”Ja, der bliver altså noen 
forandringer, her. Som je gerne vil ha, I er med i”. ”OK”. ”Noen beslutninger, som je 
osse gerne ser, I tager del i”, sagde han så. Je ka godt sie dig, det isned ned af min ryg 
den dag. Det gjorde det virkeligt [understreger]. Og ææh, og han blinked sån til mig, 
sån man ku se, sån, at der var et eller andet, je i hvert fald sku ha noet af vide om her. 
Og æh, der ku je så fornemme, at han ku ikk rigtig find ud af tingene mer. Org, det 
endte da så med, at vi aftalt, at vi lige sku snak sammen, sån, bag Thorstens ryg [sænker 
stemmen]. Og da fik vi så snakked om, at der sku i hvert fald laves sån, at Thorsten ku 
ha et eller andet rådighedsbeløb. … Og ææh, og han sae til mig, Peter Thorup i banken, 
at det var en god idé, je fik lavet en fuldmagt, og det syns han, det sku til at ske nu. Og 
det var Thorsten hel med på.  … Så sku du høre færdig om den her bil. Det var så, at vi 
fik da laved, en følge-check, på resten af beløbet, … Og vi kørte jo ud til den her 
forhandler, og fik snakked med ham, og han sagde til mig: ”Je er godt nok ikk meget for 
at sælge ham den her bil”. ”Nå”. Men ææh, det var der jo ligesom ikk noet at gøre ved. 
Hva sku je gør? Orh, han sku så køre den her bil til [navn på by]. Som han lige havde 
købt. Og min kone og je, vi kørte jo så i vores bil bagefter. … så kom der et lyskryds, … 
Så vi holdt jo tilbage for rødt lys. Han var den første der holdt der ved det røde lys. Og 
vi holder lige bagved. Pludselig [hæver stemmen, for så at sænke den ] så kører han 
frem for rødt lys. Je ka godt sige dig, je gemte mig under nede under, je ve ikk hva. Og 
folk, de båted, båt og båted af ham. Nå, men vi kom jo hjem. Så sage je til ham: 
”Thorsten, du [understreger ”du”] kørte over for rødt lys”. ”Neerj, det ku ikk pass”. Så 
sagde je: ”Det gjorde du, Thorsten. Du kørt over for rødt lys” [understreger med 
stemmen sidste sætning], sagde je til ham. Og det, ”Jamen, nu er det osse et meget 
svært sted, der”, sagde han. ”Men det er muligt”. Det er det godt nok, det var 
selvfølgelig, et fristende, når man sommetider ser de andre kør, så kør man med. ”Men, 
men det, ikk desto mindre, så kørte du altså over for rødt, Thorsten”. ”Og for Guds 
skyld”, sagde je, ”kør ingen steder i den bil”. Ææh, ”Jamen, han ku da lige kør her i 
byen”. ”Jamen, kør ikk uden for byen”, sagde je så. ”Kør endelig ikk ud i noen 
storbyer”. Men hva ska man gør, når man ikk har fået noet konkret at gå efter? Nå, men 
så havde han sørme været ud og køre i den her bil, han havde været på vej op og besøge 
min søster op i, i ved [navn på by]. Og da havde han så kørt over [navn på by], og je 
ved ikke hvad, for ikk. Jamen, han havde taet det seriøst [ikke kørt ind i byer], men han 
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havde så ikk rigtigt ku finde vej, fordi han var kommet helt ud i yderkanterne af det hele. 
Så der ku han altså ikk rigtig find vej, ku je så høre på ham. Men hjem var han dog 
kommet. Og så je: ”Nu ska der altså gøres noet her” [meget bestemt]. Så sku han så til 
lægen i en anden anledning, så sagde je til min søster: ”Nu ska der gøres noet. Nu må 
vi kontakte den læge, og så må vi ha sat gang i noet, inden han ska derned. Sige, at nu 
ska han scannes og færdig arbejde”. Så det fik vi så gjort, ringed ned til ham og sagde: 
”Nu sørger du for, at han bliver skannet” …. 

F Lige for det med bilen, hvor endte det så hen? 
A Jah, det var jo en sej affære. Og je følte mig som en rigtig, rigtig dum person, fordi at 

øøh, det var jo mig, der sku. Der sae til ham: ”Thorsten, du ska ikk ud og køre i den 
bil”. Altså, og det er mærkelig nok, men je har det, je har det sådan, at mig bliver han 
aldrig gal på, sån. Altså, je tror, je ligner min mor meget. Og hun sagde osse tingene, 
som de var. Og je, je er selvfølgelig forsigtig [understreger], når je siger det. Men øøh, 
je er nødt til at sige det, en ska jo gøre det. Og øøh. ”Je syns altså, det er en dum idé. Je 
syns, du ska kom af med den bil”.  Og, sån og sån. Og je kører det jo osse over på, at je 
er bange for, at der ska ske ham noet. Det er je selvfølgelig osse, men je er endnu mer 
bange for, at der ska ske andre noet. Om man er skyld i det. Det vil. Jamen, det ku je 
aldrig tilgi mig selv det. Det ku je ikk. Så je bliver ved med at kør på ham, at øøh, det 
var nok en god ide. Og så var han så ved neurolog, og der var min søster så med ude. 
Og øøh, det var han jo osse sån i gang med, mht. at køre bil, og sån noet. Min søster 
havde sån, sagt, at nu sku han ligesom osse sige, hva med den bil der. 

F Til neurologen? 
A Ja. Og han forlaret ham jo, at det nok ikk var så god en idé, men der er jo ingen, der 

kommer og siger, at du må ikk køre bil [lægger tryk på denne sætning, bliver bestemt i 
tonefald], hverken hans praktiserende læge eller neurologen. Det er der bare ikk. Så det 
er osse en opgave, man ska ta på sig og vær dum. Så til sidst, så sagde je til ham: ”Je 
syns, du ska, vi ska sælge den bil, det syns je”. Og hver gang je snakker med i telefonen, 
så sagde je: ”Thorsten, du kører ingen steder” [understreger], [ler]. … Og det gjorde 
han så heller ikk. Men øøh, je var ikk tryg. Den stod jo i garagen. Så en dag min kone 
og mig vi deroppe, så sagde je til ham: ”Thorsten, var det ikk en god idé, når nu vi er to 
i dag, at vi simpelthen snupper den bil med hjem, i dag. Og så vi prøver at få den 
solgt”. ”Jooh, jamen om han måtte bakke den ud fra garagen”. Sagde je: ”Selvfølgelig 
må du det”, sagde je så. Det fik je ham så overtalt til. Og så skyndt je altså, at ta den 
med hjem. Det gjord vi. Og fik den solgt. Så det var svært. Og det forstår je udmærket 
godt [sænker her stemmen]. Det var meget, meget svært, det var det. Det er jo alting, 
der bliver taget fra en. 

F Ja. 
A Ja, og man føler sig som en, en bussemand. Det må je erkende. Det gør man, så. 
 

Thorsten erkender og vælger den handlemulighed at cykle. Handlegrundens præmis er, at det 

der har betydning for ham (Dreier 2002), det er at kunne komme omkring i byen og selv gøre 

de ting, han er vant til. Han bevarer herved sine muligheder for at komme i mange, men ikke 

alle vante handlesammenhænge. Han kan fortsat selv købe ind, komme i banken, til 

svømning, i Genbrugscentret, etc. Stedsønnens og neurologens vurderinger af hans evner har 

større betydning end det handlerum, bilen har givet. Spørgsmålet er, om Thorsten styrker sit 

greb om andre situationer ved at stoppe med at køre bil, idet han så ikke konfronteres med en 
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type situationer, hvor han er ved at miste grebet? Om han øger sin rådighed, ved at reducere 

sit handlerum?  

 

Thorsten sætter betydningen af sit reducerede handlerum, det ikke at må køre bil i perspektiv. 

Det handlerum bilen gav, er mindre betydningsfuldt i forhold til den rådighed, han har 

bevaret, i og med han kan stå op hver dag og føle sig rask. 

 

Anders har stor forståelse for de betydninger kørekort, bil, og det at køre bil har for Thorsten. 

Han sænker stemmen, og er meget alvorlig her, hvor han bl.a. siger: ”Det er jo alting, der 

bliver taget fra en”. Anders synes her at udtrykke kernen til at forstå denne proces for de 3 

mænd. At eje en bil og besidde retten til at køre den, kørekortet, er symboler og har 

betydninger eksempelvis for at opleve at blive anerkendt som habil til at køre bil. Det har 

været en del af deres liv i 40 – 50 år og dermed forbundet med mange minder. Det har således 

betydning langt ud over det helt konkrete at køre bil for at blive transporteret fra et sted til et 

andet. Symbolske betydninger på frihed, bevægelighed, selvbestemmelse, forbindelse ud i 

verden, nok gammel, men ikke så gammel, at føle sig ”rask” og sund. Der er sociale 

betydninger. Det bliver synligt – andre kan se, det er galt fat, hvilket kan være forbundet med 

en risiko for stigmatisering. Det kan give anledning til erkendelser overfor sig selv og overfor 

andre, der formentlig er smertelige. Dertil kommer et tab/fratagelse - af en rettighed, af en 

juridisk anerkendelse. Det kan opleves som ikke at kunne stole på sine egne erfaringer af 

evnerne til at være bilist. De oplever måske at kunne se og høre på deres nærmeste, at de ikke 

har tillid til evnerne. Det kan opleves som forskydning af den hidtidige balance i forhold til 

opgaver, af magtbalancen, at den ene suverænt vurderer og beslutter. For hver enkelt kan det 

føre til forskellige angstfølelser, der har forskellige betydninger og håndteres forskelligt 

afhængig af situationen og sammenhængen. De forskellige angstfølelser i disse særlige 

situationer er på varierende måder udtryk for, at de er ved at miste grebet om situationer. 

 

Der kan være praktiske betydninger, som f.eks. at det kan blive svært, måske umuligt at købe 

ind de vante steder. Det kan forekomme svært at ændre vaner fra selv at køre til at bruge 

offentlig transport. Det kan blive et problem at komme på besøg hos familie og venner. Det at 

køre ”en søndagstur” kan måske ikke erstattes med alternativer, der opleves relevante. Reelt 

kan det økonomisk set være en fordel og de kan køre en del i bus og med taxa for de sparede 
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penge. Det påpeger Thorsten, men det er også tydeligt, at for ham handler det ligesom for 

Karl og Hans om langt mere og andet – end fornuft og økonomi og transport fra a til b! 

 

Hvis ægtefællen ikke selv har kørekort og det af forskellige grunde er vanskeligt at bruge 

alternative transportmuligheder, kan han eller hun også opleve det som et problem, at 

personen ikke kan køre bil. Lis har ikke kørekort, men de har muligheder. Familie træder til 

og de offentlige transportmuligheder er gode. Hans’ ægtefælle Elva tog kørekort kort før, 

Hans fik vanskeligheder med at køre bil. Thorsten bruger sin cykel. Familien henter ham, når 

der er sammenkomster, det er dyrt og tidskrævende for dem. Grethe og Ellens ægtefæller 

kører bil. 

 

Formelt skal kørekort til bil fornyes, når personen fylder 70 år. Hertil kræves en lægeattest91  

jf.: ”Kørekortsbekendtgørelsen” (se §54,§65,§3 stk.3) (Justitsministeriet. 2003). Der er ikke 

formelle tiltag for de under 70 år. Juridisk er alle i følge Straffelovens kapitel 20 om 

almenfarlige forbrydelser forpligtet til at gribe ind:  

”Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare 
eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader gennem betimelig anmeldelse eller på anden 
efter omstændighederne tjenlig måde efter evne at afværge … ulykke, der medfører fare for 
menneskeliv” (Justitsministeriet. 2009a, § 185) 

 

Et tilbageblik i Bekendtgørelser af Straffeloven viser, at formuleringen fraset at hæfte er 

ændret til fængsel har været uændret siden 1992 (Justitsministeriet. 1992 §185). Dvs. i den 

periode hvor Karl, Hans og Thorsten har haft vanskeligheder med at køre bil.  

 

Ingen af interviewpersonerne har direkte forholdt sig til denne forpligtelse, det kan dog have 

sammenhæng med at de ikke er kendt med den. Det er dog i høj grad i de nærmestes 

bevidsthed, at der er en potentiel risiko. For de 3 mænd er det på deres ægtefællers initiativ, at 

de stopper med at køre bil. 

 

                                                 
91 Kravene til lægens undersøgelse blev skærpet fra 1. januar 2007. Det fremgår af Bekendtgørelse om kørekort,  
Bilag 2: Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre køretøj, hvortil der kræves kørekort - 
punkt G. Psykiske sygdomme eller svækkelser at: ”Undersøgelserne for kognitivt funktionsniveau (urskivetest 
og ord-genkaldelse) er obligatoriske ved fornyelse af kørekort fra det 70. år, men skal udføres på andre, hvor der 
er begrundet mistanke om svækket kognitivt funktionsniveau” (Justitsministeriet. 2006 Bilag 2). 
Bekendtgørelsen er nu historisk. Aktuelt fremgår det af (Justitsministeriet. 2009b Bilag 2). Kravene om 
urskivetest og ord-genkaldelse kan formentlig hjælpe lægen til at skærpe opmærksomheden på, om personer 
lider af et demenssyndrom. 
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Hvordan kan det forstås, at der går år fra første symptomer herunder objektive symptomer til, 

at henholdsvis Karl, Hans og Thorsten stopper med at køre bil? Deres nærmeste er usikre, i 

tvivl. De stykker indtryk sammen over tid, lang tid. Hvad er måske bare tilfældige hændelser? 

Hvad er symptomer herunder objektive symptomer? Hvad hænger symptomer herunder 

objektive symptomer sammen med - alder? – sygdom? Hvilket omfang har forandringerne? 

Hvad er udtryk for uigenkaldelige symptomer herunder objektive symptomer på svækkelse i 

evnen til at køre bil? Der skal flere ”forstyrrelser” til, før de nærmeste i familien forholder sig 

til personens handlemuligheder. Det er etablerede, lange relationer, de er følelsesmæssige 

involveret. Det kan opleves vanskeligt at stille spørgsmål ved personens egen vurdering og 

ved selvbestemmelsen og at skulle tage initiativ til, at magtbalancen i relationen forskydes – 

at skulle påtage sig at bedømme. Der kan også indgå overvejelser over personens reaktioner, 

dermed over betydningerne for deres indbyrdes relation. – der kan være barrierer for at handle 

rationelt, hurtigt. De synes at prioritere nænsomhed, respekt for personens følelser, 

selvbestemmelse og selvforståelse. De vil komme til en vis grad af sikkerhed, især fordi det er 

et ubehageligt emne. Disse forhold og hensyn har større betydninger end det at leve med 

bekymringerne ved, at personen kører og deres egne juridiske forpligtelser. 

 

Det er interessant, at både Karl og Thorsten i 2. interview tager emnet om at køre bil op. De 

forholder sig spontant til de vanskeligheder, de havde og vurderer, det var klogt, de stoppede. 

Thorsten: 

T Je ka godt huske, at der var jo alligevel en grund til, at det var nok rigtig nok, hva 
lægerne de sae der. Det var dengang, je havde afskaffet den, den sidste bil, der var je 
glad for alligevel, at je holdt op. 

F  Kunne du selv mærke, at det var svært for dig at køre bil? 
T  Ja, ja. 
F  Hvordan? 
T Det var jo så på den måde. Altså je ble bare opmærksom på det. Jamen, det er sån en 

dum ting at sige, men altså, det var jo. Den sidst bil je havde, det var sån lille Fiat, og 
det endte jo med, at jo måt holde op, det var joo. Og så ku je pludselig se, når je kørt ud 
af landevejen, at så, hvis vejret var godt, så havde je meget mere interesseret i at kigge 
op på skyerne og fuglene, mens je køret bil, ikk. Så. Ja, det ka je, det ka je så se nu. Det 
er nok klogt nok [smiler], at je holdt op med det. 

 

Karl fortæller: 

K Det ka je osse husk dengang je, hva hedder det, da je ble 67 eller sån noet der. Der 
smed je mit kørekort væk. Der vil je sku ikk køre bil mere. Det, der var, det syns je ikk. 
Det, det vil blyv for farlig for mig. Så smed jeg mit kørekort væk. 

F I skraldespanden? 
K Ja, ja. Færdig med det. 
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F Hvorfor tænkte du det ville blive for farligt, Karl? 
K Jamen, hvis nu je ikk ku orientere mig ordentligt. Så je kørte ind i noen eller sån noet. 

Det vil je satme ikk udsættes, udsætte andre mennesker for. Så smed je kørekortet væk. 
Og det tror je, der var mange andre, der sku gør.  

F Hvordan var det at tage den beslutning? 
K Ja, det var sku ikk så galt. Det var ikk det værste. Det var godt nok lidt kedeligt i 

starten, men det kom man sku hurtigt over.  
F Hvad var det der gjorde det kedeligt, Karl? 
K For det første havde man ingen bil. Man ku ikk køre en søndagstur eller sån noet med 

konen. Vel. Og man ku ikk køre hen, hvor man vil. Og det savner je osse i dag.  
F Inden du smed det væk, havde du oplevet at det var svært at finde vej? 
K Nej, nej, det var sku ikk så galt, det gik godt nok, det gik godt nok ja. 
 

Karl forholder sig til riskoen for at skade andre, det bliver hans handlegrund, det bliver 

vigtigere end friheden eksempelvis til at køre en søndagstur, som i deres situation faktisk ikke 

kan erstattes. 

 

Når Thorsten siger: ”det er sån en dum ting” – kan det forstås som udtryk for skam, det er 

svært at snakke om. Thorsten viser også her i lighed med Karl sine evner til at vurdere og 

forholde sig kritisk til sine handleevner. Måske er det grundet tiden, at det nu er på afstand og 

derfor ikke så svært følelsesmæssigt at snakke om? Måske er det et udtryk for situationen, en 

erfaring af ikke at blive vurderet som en dårlig person, erfare at blive forstået på trods af ikke 

altid at have handlet, som de selv mener, de burde? – og som andre mener, de burde? Og der 

kan være andre grunde. 

 

Det interessante har sin grund i, at både Thorsten og Karl faktisk forholder sig til egne 

vanskeligheder. Og hvorvidt de gør, synes at afhænge af bl.a. situationen. Hvad det er i 

situationen, her interviewsituationen, der befordrer deres forholden sig – ja, det må stå hen. 

Eksemplerne viser, betydningerne af at bevare ydmygheden i forhold til at foretage 

konklusive vurderinger af, hvorvidt personer ramt af AS forholder sig til deres vanskeligheder 

i det hele taget, herunder hvordan de griber ind i livsførelsen. 

 

Grethe, Karl og Thorsten handler middelbart i forhold til svækkelser af evner i arbejdslivet 

ved at stoppe deres arbejdsliv. Måske fordi det, der er risiko for at tabe i erhversmæssige 

handlesammenhænge, er noget andet, end det der er risiko for at tabe i privatlivets livsførelse? 
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I arbejdslivet er det anerkendelsen og bekræftelsen af selvforståelsen som dygtig fagperson, 

der er på spil, hvor det, der er risiko for at tabe hjemme, er mere grundlæggende – habiliteten 

som ægtefælle, som den der klarer de vante opgaver, som mor/far, det er selvbestemmelse, 

selvforståelse, anerkendelse i forhold til privatlivets livsførelse. Privatlivet udgøres af 

handlerum, som er vanskelige at reducere og hvor det dermed er vanskeligere at øge 

rådigheden – uden at det bliver tydeligt. Hvor svækkelserne bliver meget synlige, fordi de 

gradvist griber mere ind i deres egen -, ægtefælles - /nærmeste families – og deres fælles 

livsførelse. 

   

Grethe erkender, at hendes handleevner er svækket på måder, så det er vanskeligt at 

opretholde visse rutiner relateret til hendes livsførelse i privatlivet (se ovenfor). I forhold til 

disse svækkelser, handler hun, på linie med de nærmeste til Karl, Hans og Thorsten, 

umiddelbart, altså kortsigtet. F.eks. Lis, der ikke vil lade børnebørnene køre i bil med sin 

mand. At handle umiddelbart, vil ofte betyde, at personen alene sikrer sig umiddelbart. 

Hvorfor udsætter Lis og Elva, deres ægtefælle, sig selv og evt. andre i 3 – 5 år for den risiko, 

der er forbundet med, at deres ægtefælle køre bil? I det hele taget, hvordan kan det forstås, at 

de handler umiddelbart?  

 

Det ligger i det at skelne mellem at handle umiddelbart og middelbart, at det er nødvendigt at 

kunne forstå situationen og at kunne se sin situation i en større sammenhæng, herunder at 

overveje hvilke konsekvenser kan det få nu og fremover.  

 

Det at handle umiddelbart kan forstås på flere måder: Det er her en handlen, som i en vis grad 

er udtryk for at overse vanskelighederne. En form for u-formåen, der er ikke overskud, 

kræfter, etc. til en forholden sig. En form for forsømmelse ved ikke at forholde sig til disse 

svækkelser i et større perspektiv, ikke at forholde sig til hvilke handlemuligheder, der herved 

kunne være fremkommet. Ville der have været handlemuligheder, som kunne have forbedret 

den ramtes og de nærmestes fremtidige situation?  Eller handler de umiddelbart, også fordi 

der ikke findes andre muligheder?  

 

For personen ramt af svækkede funktionsevner skal medtænkes, netop at han er ramt, så 

forholder personen sig i en eller anden grad til, at han eller hun er ved at miste praktiske greb. 

Nærer han eller hun måske en angst for, at det udvikler sig. Han eller hun er måske lidt 
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forvirret, har måske ikke helt overblik. Hans eller hendes forståelse kan være påvirket, hvilket 

kan gøre det vanskeligt for ham eller hende at forstå sin umiddelbare situation. Det kan 

betyde, det er svært selv at finde motivation, ligesom det kan være svært for de nærmeste at 

hjælpe ham eller hende til at blive motiveret, give retning. Hvis han eller hun er motiveret og 

tror, at det blive bedre senere, at han eller hun kan påvirke situationen fremover, vil det at 

finde handlemuligheder og være i stand til at vurdere disse afhænge af, hvorvidt han eller hun 

er ramt i det neurologiske funktionsgrundlag og evt. af om de nærmeste kan bidrage med 

hjælp og støtte og det af personen opleves sådan. 

 

Det, at Karl, Hans og Thorsten tidligt i det forløb, der skal vise sig at være AS, ikke forholder 

sig eksplicit til begrænsninger i deres handleevner, synes at blive grundlag for nogle 

gennemgående dilemmaer. Deres nærmeste er i nogle tilfælde, men ikke altid, opmærksomme 

på deres svækkede handleevner, det er svært at håndtere, fordi de er langsomt progredierende, 

og fordi det giver nogle dilemmaer, modsætninger, i forhold til hensynet til personens 

selvbestemmelse og handlemuligheder. 

 

4.2.4 Sammenfatning - svækkelse af praktiske greb i livsførelsen  
Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen har i varierende grader opmærksomhed rettet mod 

deres svækkede handleevner. De har i varierende grader eks- og/eller implicit erkendt 

vanskeligheder, uden at kunne beskrive deres svækkelser samlet. De forstår i varierende grad 

sammenhængen for deres svækkelser. Karl og Thorsten men specielt Hans – uden eksplicit at 

udtrykke bekymringer i forhold til at være ramt af svækkelser.  

 

Symptomer herunder objektive symptomer kan ofte være tvetydige og mangetydige. For 

personen selv og de nærmeste kan det være vanskeligt at forstå, hvilke symptomer herunder 

objektive symptomer der hænger sammen og hvad de hænger sammen med. Hvad er der på 

vej? Forandringer kan grundes mange ting eksempelvis: ændringer i livet (aldring, ændringer 

i arbejdslivet, dødsfald i nærmeste familie, sygdomme) og sammenfald af omstændigheder. 

De – personen selv og de nærmeste - venter og ser tiden an. Efter gentagne oplevelser og 

erfaringer relateret til arbejdslivet, synes de – Grethe, Ellen, Karl og Thorsten med støtte fra 

Anders - at tolke symptomer herunder objektive symptomer som irreversibele og handler 

middelbart (stopper arbejdslivet eller stopper med bestemte opgaver). I forhold til livsførelsen 

i privatlivet her er det Lis, Elva og Anders der på baggrund af gentagne oplevelser og 
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erfaringer synes at tolke objektive symptomer som irreversible og handler middelbart ved at 

foranledige, at Karl, Hans og Thorsten stopper med at køre bil. 

 

Ved de første symptomer herunder objektive symptomer fælder personen selv og den nære 

familie ikke dom og søger læge. Hvorfra skulle de vide, det er irreversible, progredierende 

forandringer? Det er en professionel viden. Det er vanskeligt at afgøre, hvad der er 

irreversibelt, dvs. det er ikke nødvendigvis udtryk for bortforklaringer, men kan være det. De 

lever med usikkerheden og det kræver tid at nå til sikkerhed, at stå ved at noget er ændret. 

Men også erkendelsen af, at det er irreversibele symptomer herunder objektive symptomer 

kan gøre, at de skubber det fra sig – måske fordi de ikke ved, hvad de skal gøre ved det – med 

rette eller urette. Måske indretter de sig på, at det er irreversibelt. Hvad gør de så, hvordan 

håndterer de usikkerheden?  

 

Livsførelsen relateret til privatlivet stiller andre og i nogle tilfælde færre krav til 

handleevnerne, samtidig er der - for de der bor sammen med en ægtefælle - muligheder for, at 

personen og ægtefællen, implict eller eksplicit når en fælles forståelse, hvor ægtefællen 

kompenserer for svækkelser. Denne livsførelse synes som følge at kunne opfange større 

grader af svækkelser.  

 

De reetablerer processuelt selv – evt. med hjælp fra deres nærmeste - deres livsførelse ved at 

reducere handlerummet og derved øge rådigheden. Det implicerer, at de ikke eller i mindre 

grad konfronteres med svækkelser af deres handleevner. Ingen arbejdsgivere/kollegaer/kunder 

og kun i enkelte tilfælde de nærmeste i familien konfronterer dem med, at deres handleevne 

svækkes. Kvaliteten af relationen – mellem personen og de nærmeste i familie - sætter 

hinandens muligheder og begrænsninger i denne proces. Det bliver endnu tydeligere i 

livsførelsen efter den diagnostiske udredning, det vender jeg tilbage til. 

 

Ét aspekt af denne proces med at reetablere livsførelsen er deres bestemmelse af hinanden/sig 

selv – om den står for at ændres eller den er OK. I denne proces, mest markant for Karl, Hans 

og Thorsten og deres nærmeste. Her ændres relationer bygget op gennem 30-40 år. Der 

begynder dels en ændring i ægtefællers og stedsøns hidtidige position, hvor deres magt, 

ansvar, forpligtelser øges. For personen selv begynder bestemmelsen af sig selv med 

erfaringer af disse forskydninger og tab. Samtidig giver de hinanden - og accepterer nye 
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positioner i relationen som henholdsvis uformel omsorgsgiver og omsorgsmodtager. Af egen 

drift hjælper de nærmeste personen implicit eller eksplicit at kompensere i forhold til de 

handleevner, som de oplever og erfarer, er bevarede, ellers forsøger de nærmeste at 

kompensere. Og personen tager imod denne hjælp. Disse gradvise ændringer sker som en del 

af det at opretholde deres respektive og fælles livsførelse i privatlivet så tæt på de vante som 

muligt. Begge opgiver således en del af deres hidtidige uafhængighed. Deres respektive 

selvforståelse forandres. 

 

Karl, Thorsten men også Ellen erkender i varierende grader, at deres handleevner er 

svækkede, men forholder sig ikke yderligere til det. I lighed med Hans kommer de sammen 

med deres nærstående til en implicit selvforståelse, hvor de stiltiende overlader opgaver, de 

ikke magter, til deres nærstående. De accepterer at blive omsorgsmodtagere. Og implict 

kommer de også til at bekræfte ændring af nærståendes selvforståelse – som uformelle 

omsorgsgivere.  

 

4.2.5 At bære på mistanken om varige svækkelser af praktiske greb i livsførelsen   
Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen har i måneder, nogle i år, oplevet symptomer herunder 

objektive symptomer på gradvise svækkelser af deres handleevner. Grethe og Ellen har 

forholdt sig til, at deres handleevner blev svækket i forhold til deres praktiske greb, samt 

betydninger heraf. Ud fra hver deres grunde vælger de selv at bære på mistanken om, at disse 

svækkelser er irreversible. De venter og ser tiden an – en tid. Ud fra det empiriske materiale 

tyder det også på, at Karl, Hans og Thorsten, i varierende grader har været opmærksomme på, 

at deres handleevner blev svækket i forhold til deres praktiske greb. De har i varierende grad 

forholdt sig til følgerne heraf. Lis, Elva, Anders og Kristian har alle været opmærksomme på 

forandringerne, men vælger at bære deres erfaringer selv - i lang tid.  

 

Ifølge Ellens journal blev hun opmærksom på, at hendes hukommelse blev svækket ca. 2 år 

før, hun søgte læge (Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen). Den praktiserende læge er den første 

Ellen snakker med, derefter Kristian. Ellen og Kristian er i deres måde for ægteskab ikke vant 

med at snakke sammen om erfaringer af den karakter. Kristian fortæller: 

K  Hun snakked faktisk med lægen før hun snakked med mig [ler].  
F Hvordan var det for dig på den ene side at se, der skete nogle forandringer, men ikk ku 

snakke med hende om det? 
K  Men det er jo lidt vort temperament, begge to ikk altså. For je ka osse godt ha 

temperament, det er ikk det. Det ligger ikk, men øh. Men je var klar over, je rendte ind i 
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en mur, hvis je sagde noet. … Jamen, je troede, det var neurose, indtil hun faktisk selv 
sae det der, at [siger ikke mere]. 

F  Hvad er det første, hun siger om det? 
K  Det var faktisk bare, at hun havde snakket med lægen om det.  
F  Var det det, at det var svært at huske nogen ting? 
K  Ja, det var der, je blev klar over det.  
 
K  For det har vi sån set aldrig snakket om, hvordan det. For det har været hele tiden, hun 

sku selv, selv med. … Altså, det var hende selv, der sku kom. Det ku ikk hjælp, je sagde: 
”Altså, der er noet galt her”.  

F  Tænkt du ellers på det? 
K  Jamen, je var altså sån set godt klar over det. Je syns jo, det var godt, da hun sae det 

selv. Og hun ku begynde at snakke med lægen i [by], der sendte hende ud til [neurolog]. 
Ikk.  

 

Om sine handlemuligheder fortæller Kristian: 

K  For je var jo osse klar over, at je sku ikk sige noget om, at det var hende, der var syg, 
før hun selv kom og sagde, altså: ”Je ka ikk huske”. Fordi, dersom je havde sagt det 
før, var det ikk hende, der var nøj i vejen med, så var det mig. For det, - så ligesom 
bære over med det der, ikk.  

 

Kristian har i 7 – 8 år været opmærksom på Ellens væremåde og på, at der var objektive 

symptomer på forandringer. Det gælder også objektive symptomer, som han har haft sine 

grunde til at forstå som udtryk for neurose. En forståelse han ikke har snakket med Ellen om, 

grundet hendes forventede reaktion. Ellen værdsætter (efterhånden), at Kristian generelt ikke 

siger så meget: 

E  Naij, Kristian, han sier ikk så møj. Altså, det er ikk bare det [om deres situation]. Det er 
sån i det hele taget. Det er ikk sån jen, der saier en hel masse. Nej. Slet, slet ikk. Somme 
tider tøt a. Jen gång, der tøt a, det var træls, når der var nøj, men nej. Han er ikk sån 
jen, der plævre en hel masse ud.  

 

Fra hver deres position, med hver deres perspektiv fortæller Ellen og Kristian om deres fælles 

livsførelse. For dem er det svært at snakke sammen om f.eks. sygdom, pga. deres respektive 

temperament. Ellens temperament er gradvist øget. Kristian tillægger det at være et objektivt 

symptom på neurose. Ifølge Ellen siger Kristian ikke så meget. Dertil kommer, formodentlig 

pga. mange andre komplicerede ting i ægteskabet, at det at snakke om sygdom nødvendigvis 

spiller sammen med meget andet i et nært forhold, herunder deres erfaringer af at have at gøre 

med sådanne bekymringer. At tale med en fremmed kan ofte være lettere, især med en, der 

har tavshedspligt, som her den praktiserende læge. Ellen beskriver lægen som dygtig. 

Formodentlig som udtryk for hendes tillid til ham og fordi hun har erfaret, at hun har hans 

fortrolighed. En fremmed kan også være en, som har en eller anden særlig kompetence, 
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personen kan bruge i forhold til f.eks. hans eller hendes tvivl, usikkerhed og forvirring. Deres 

nabo er en sådan kvinde: 

K  Vi har en nabo hernede, som er ergoterapeut eller fysioterapeut, … Hun kommer 
engang imellem og så får de en klog snak.  

F  Tror du, det hjælper hende? 
K  Det hjælper, ja, det støtter, ja. Og der har osse været en anden dame her. Ja, det er så 

helt tilbage til under graviditeten. Der render hun ind i en neurose og det gør de flest 
vel. Mere eller mindre. 

F  Hvad siger du? [Jeg hørte ikke, hvad han sagde, derfor dette spørgsmål]. 
K  Altså, de ka ikk overskue det hele og ikk. Så hun lå sig ind i sengen. Og det vidste jeg, 

for je var bløwen fortalt, at hende mor gjorde det osse. Og så, det var hyppig, det var, 
når der var konflikter, ikk. Så lå hun sig derinde. Så nået af det bedst, det var jo, da de 
så ku kom i byen, ud mellem andre. Da hun var gravid, der var jo det hele, det var sort. 
Og je gik ned til naboen. Je vidst hun havde et par børn, der var lidt ældre, ikk. Men 
hun gik med det samm. Hun sku da ikk lig der.  

F  Hvilken betydning havde det? 
K  Det hjalp, ja. 
 

Ellen fortæller herom: 

E Vi har sån noet godt naboskab her omkring. Vi ka snak med dem alle. Og det ka a godt 
li. For Mona, det var nok hende, a kendte mest. A ka husk, dengang je vented Sanne, det 
var jo osse sån lidt ny. Og hun havde osse en dreng, der. Men han var så nok et par år 
dengang. … så kam Mona jen awten. A er nok rend træt, gåen træt, der. Så var, var a 
gåen ind og lå mæ. Inden Kristian han var færdig i kohuset. Så var hun kommet derind: 
”Hvor er Ellen henne?” ”Ja, jamen, hun er gån ind i sengen”. Så kam hun sku ind til 
sengen: ”Hva, gåer ikk gåt?” saier hun. [Smiler] Jamen, sån har vi hat et. Ja, det er 
skønt. I hvert fald for mæ. Fordi de er hverken fine eller nøj. De er lige til.  

 

Én opfattelse af ægteskab kunne være, at i gode ægteskaber pågår samtalen om livet og alt 

hvad det måtte bringe af udfordringer, bekymringer, etc. I dårlige ægteskaber foregår der - sat 

på spidsen – ingen samtaler om sådanne emner. Det er begribeligvis utilstrækkelige 

forståelser. Der er emner som symptomer, herunder objektive symptomer på sygdom, som det 

er svært at snakke om for Ellen og Kristian, som det ivørigt også er for Karl og Lis, Hans og 

Elva. De snakker da heller ikke med hinanden om det. Eksempelvis begrundede Lis for Karl, 

hvorfor han skulle stoppe med at køre bil, derudover har de ikke snakket sammen om de 

symptomer herunder objektive symptomer, de hver især er opmærksomme på. Hvis de 

snakkede sammen, ville det formodentlig hvirvle meget andet op. Der er en sårbarhed i 

relationen, fordi det handler om alt det andet, som også er i livsførelsen. De er således 

kommet til disse implicitte forventninger til hinanden, der er forankrede i den udvikling de 

mere eller mindre klart forstået har været igennem, foranlediget af deres ægteskab. 
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Karl og Thorsten har oplevet og erfaret svækkelser af handleevner, men ikke følt sig syge, 

hvilke betydninger de har tillagt symptomerne, da de opstod, kan materialet ikke give svar på. 

Den første, de snakker med om deres vanskeligheder, er neurologen. De fortæller, det 

begyndte at blive vanskeligere at klare arbejdet, for Karl ca. 5 år -, for Thorsten ca. 1 år 

tidligere. Det tyder ikke på at Hans på noget tidspunkt snakket med nogen om sine 

vanskeligheder.  

 

Deres nærmeste er opmærksomme på objektive symptomer – Lis i 6 - 7 år, Anders i 1 – 2 år, 

Elva i 6 – 7 år forud for diagnosen stilles.  

 

Sammenhængene for hvornår de nærmeste bliver opmærksomme på objektive symptomer kan 

være flere. Eksempelvis peger de norske psykologer Reidun Ingebretsen og Per Erik Solem 

på, at det kan forstås ud fra forholdets karakter, de betegner det relationskontrakten, hvilket 

indbefatter sættet af forventninger, der regulerer forholdet samt aftalerne, eks- som implicitte 

(Ingebretsen & Solem 2002). I den her sammenhæng tyder det på, at også den betydning, 

personen tillægger symptomerne, er afgørende. Grethe og Bent føler, de altid har kunnet 

snakke sammen om tingene. Grethe havde meget tidligt mistanke om at lide af en 

demenssygdom, hun valgte selv at bære denne mistanke, leve med - og imellem håb og angst. 

Angstfølelser relateret til at miste grebet om situationer i hendes sociale praksis i 1½ år. 

Hvordan kan det forstås, at de har denne følelse af at kunne snakke sammen samtidig med, at 

Grethe bærer sin mistanke alene? 

 

Grethe synes ikke at have haft motivationen til at fortælle familien om sine bekymringer. Hun 

synes ikke at have haft tiltro til, at det ville bedre hendes situation. Måske håber hun, det 

bliver bedre/ikke udvikler sig. Måske ud fra, at det ville blive mere virkeligt ved at blive i-

tale-sat og det ville gøre det sværere at bære – svært at skulle forholde sig til muligheden for 

at blive konfronteret med at lide af en demenssygdom. Måske usikkerheden mht. hvilke 

konsekvenser det kunne få at fortælle det til familien – for relationer i familien. Grethe er den 

af de 5, der fortæller mest uddybende om sin mistanke og om det at bære den selv: 

G Jamen, je ku da mærke, der skete noet, ikk. Og det vil je jo ikk sie til Bent og børnene og 
alt det der. … Je vidste det godt, at det, at der var noet, og je vidste osse godt, hva det 
var. Fordi noen gange så har je op på [Plejehjem, hvor hun arbejde nogle timer om 
ugen]. … Je så al de gamle koner og al de gamle mænd, ikk osse. Som var, som bare 
sjosket af sted, som, ligesom nu man ku sige det, ikk. 
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Grethe har erfaringer med, hvordan gamle mennesker med demenssygdom, som hun kendte 

gennem år, forandrede sig. Det var medvirkende til, at hun fik mistanke om, at det var 

demenssygdom, hun selv er ramt af. Som følge kan hun ikke holde ud at møde disse 

mennesker. Det er faktisk hendes motivation for at opsige aftalen om at arbejde der: 

G Je ka ikk sie, man skyndte sig væk, men det var noet i den retning, ja. Og der sae je til dem, 
at je kom ikk mer. Der vil de selvfølgelig ha at vide, og det kommunikered je faktisk ikk 
rigtig. Det gjorde je ikk, nej. 

 

Samtidig bevarer hun håbet: ”Nej, det rammer ikke mig, må ikke ramme mig” - i forsøg på at 

skubbe angstfølelsen fra sig. Ved interviewet bebrejder Grethe sig selv, at hun gik så længe 

med mistanken selv, måske kunne medicinen have udskudt symptomer, så hun på det 

tidspunkt ville have haft det bedre: 

G Det er jo så 1½ år siden. Det er så 1½ år, der faktisk går uden, at je egentlig siger 
noget. Det skulle je jo have gjort, men je troede jo, arh, det blir nok bedre, når ikk, og 
alt det der pits man kan gå og fortælle sig selv, som det slet ikk er relevant. … Men je 
har jo sløset de 1½ år væk, det vil je tro, det har je. Altså, der sku je have været og der 
sku je have været, og der sku je have råbt op, og sagt til min familie, nu ska vi godt nok 
se på. Men det gjorde je jo ikk. Je sagde jo ingen ting. Og de år, de er jo sådan set gået 
for mig, som ikk sku have været, det er de. Det kan da ærgre mig nu. Men det er jo for 
sent.  

 

Grethe beskriver det selv, som om, at hun gemmer sig, om sin handlegrund fortæller hun: 

G Man gemmer vel, så længe som muligt, at der ikk er en hel masse der, man er da ikk 
særlig glad for og sie sån noen ting vel, det er man ikk. … Der er jo ikk noen, altså, der 
er jo ikk noen, [hæver stemmen] altså, der er jo ikk hjælp. Jow, det er der nok, men det 
er jo ikk på den måde. 

F Ikke helbredende? 
G Nej. 
 

At det ikke er muligt at helbrede påvirker hendes motivation, hvorfor så handle? Samtidig er 

der håbet. Grethe fortæller sig selv, det nok ikke er demenssygdom, at det ikke kan være dem 

– hende selv, det rammer. Grethe spørger bl.a. Bent: ”Tror du osse de andre, de vil sige: ”Det 

kan ikke være os?” – i lighed med, hvad de selv havde håbet, da Grethe fortalte ham om sine 

bekymringer. Ærgrelsen, fortrydelsen er udtryk for retrospektive erfaringer af at have forsømt 

at gøre brug af tidligere handlemuligheder og har formentlig også sammenhænge med det 

håb, hun har til virkningen af den medicinske behandling. 

 

Bent fremhæver, at han synes, Grethe trods alt reagerede tidligt: 
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B Je vil nu sige, je tror til gengæld osse, at du måske har fanget det, før end en anden 
person har gjort det, fordi du går i det. 

G Jamen, så burde je jo egentlig have slået alarm noget tidligere. 
B Ja, ja det er rigtig nok. 
G Det gjorde je jo ikk, altså. 
 … 
F Bent, kunne du mærke, der var noen forandringer, dengang? 
B Ikk, nok ikk i starten, ikk på sam måde. Je havde, på det tidspunkt Grethe hun havde 

kommenteret [Grethe fortæller familien om sin mistanke], da havde je nok ikk hæftet 
mig ved, at der var noet. Der var je osse på arbejde og havde osse somme tider noen 
længere dage, ikk, fordi at. Jamen, du havde 4-6 mand, der gik dernede, det var dit 
ansvar, at der ble lavet så og så meget hver dag, ikk. Så der, det kørt nok lige på det. 

 

Det skal forstås i sammenhæng med, at det, der fører til, at klinikken lukkes, er, at Grethe 

giver udtryk for bl.a. at være bange for, om hun giver sine kunder rigtige beløb tilbage, samt 

en gigtlidelse. Bent fortæller:  

B Vi havde måske et år eller to før huset med hende om, at vi ku bare luk, fordi der var det 
benene [gigtlidelse] ... Og så så kom jo så det der med, at lige pludselig så ku du være 
bange for, om du gav rigtig tilbage. Om du sku træf at glem noet, når du var ved at lave 
et eller andet og sån noet. Så var det, vi snakked om, så var det på tide at få lukket og så 
lukket vi så. …  Hun ku ikk bli ved med at stå op, benene og det fik du osse medicin for 
på det tidspunkt. Så det var ikk, øh, det var jo ikk ulogisk, at det var. Det var vel sån set 
det andet der, der ligesom gjorde, at det blev en streg trukken [eksempelvis at hun var 
bange for om hun gav kunderne rigtig tilbage].  

 … 
F Skal jeg forstå det sådan, at det blev først klart for dig, den dag Grethe hun selv 

fortæller [Tager ordet]. 
B Ja. Je tror ikk. Det havde ikk været nok til, at man sån har hæftet sig ved det, vel. Fordi 

je kørte jo stadigvæk. Jamen, je havde mit og Grethe, hun tog sig af det mest af det 
herhjem, ikk. Der ku så være et eller andet, vi lige snakked sammen om, vi sku hjælpes 
ad om, ellers sån, men ellers så kørt det på de vilde våger. 

 
Grethe fortalte ikke, da klinikken blev lukket, at hun også var bange for at lide af en 

demenssygdom. På tidspunktet, hvor de afviklede fodterapeutklinikken, tilskriver Bent, at det 

har sammenhæng med dels gigtlidelsen, dels at Grethe bl.a. var bange for, om hun gav sine 

kunder rigtige beløb tilbage, hvilket han ikke forstod som objektivt symptom på sygdom. 

Grundet sit arbejde og at han ikke oplever/ikke er opmærksom på, at Grethe har 

vanskeligheder i deres fælles livsførelse, bliver han først klar over, at Grethe tænker på, om 

hun lider af en demenssygdom, den dag hun bryder sammen overfor ham og børnene. 

  

Grethe gemmer sig i mange måneder med sin mistanke og sin viden om, at hvis det er en 

demenssygdom, hun er ramt af, er der ingen helbredelse. På et tidspunkt deler hun 
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angstfølelseserne og usikkerheden med sine nærmeste. Hun bevarer håbet om, at det kan være 

noget andet. 

 

4.2.6 Sammenfatning 
Det, at de – personen selv og deres nærmeste - bærer mistanken selv, har bl.a. sammenhænge 

med karakteren af symptomer herunder objektive symptomer samt kvaliteten af deres relation. 

 

Symptomerne herunder de objektive symptomers karakter giver grundlag for: tvivl – uvished 

– forvirring – at være i syv sind. Følelser alle kender, men for personer ramt af AS og deres 

nærmeste, er der de ekstra dimensioner, fra de første symptomer herunder objektive 

symptomer, at det kan være symptomer på så meget. Det påvirker nogle mere end andre. 

Denne usikkerhed er vigtig for sundhedsprofessionelle at anerkende uden at underkende. 

 

Det kræver tid at nå til en sikkerhed – at stå ved, at noget er ændret. Ikke alle får gjort klart for 

sig selv, hvad disse symptomer handler om. Det synes at være tilfældet for Karl, Hans og 

Thorsten. Ellen søger afklaring med hjælp fra sin læge. Det samme gør Grethe, efter at have 

båret sin mistanke om at være ramt af demenssygdom længe og efter hun fra sin familie har 

fået beskræftet, at hun har forandret sig. 

 

Kvaliteten af deres relationer til deres nærmeste har betydning. Grethe og Bent, Ellen og 

Kristian, Karl og Lis, Hans og Elva har af forskellige grunde vanskeligt ved at snakke 

sammen om disse symptomer herunder objektive symptomer på sygdom. Thorstens måde at 

være på og det, at han og Anders ikke er så ofte sammen, indebærer, at de ikke snakker 

sammen om de objektive symptomer, Anders har erfaret. 

 

Én måde yderligere at uddybe forståelsen af, hvorfor personen selv og hans eller hendes 

nærmeste selv bærer på mistanken, er at undersøge hvordan og hvornår, de blev 

opmærksomme på svækkelser. 

 

4.2.7 I tilbageblik at identificere hvornår og hvordan svækkelser begyndte 
Hvordan bliver personen, der er ramt og hans eller hendes nærmeste, klar over symptomer 

herunder objektive symptomer på svækkelser i praktiske greb i livsførelsen?  
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Interviewpersonerne forsøger til dels selv at skelne mellem deres måde at forholde sig på, da 

symptomerne herunder objektive symptomer opstod og deres retrospektive måde at 

identificere de første symptomer herunder objektive symptomer på. De kan ikke entydigt 

skelne, fordi adgangen til deres erfaringer sker via deres aktuelle retrospektive perspektiv. 

Den tilnærmede skelnen er baseret på, at de prøver at foretage skelnen, kan karakteriseres 

bl.a. ved spørgsmålene: Hvad var det ved den måde de symptomer herunder objektive 

symptomer fremtrådte på dengang, der skabte mistanke? Hvordan ser jeg i dag forløbet? 

 

Juul Jensen beskriver, hvordan lægen, ved at tyde de tegn personen udtrykker i situationen, 

kommer frem til den sandsynlige forståelse af tegnene. Den tolkning der bringer mest til 

sammenhæng. Den der passer med de enkelte tegn og tegnene som helhed (Juul Jensen 1986). 

I forhold til Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen er lægernes redskab, som beskrevet ICD-

10 kriterier (afs. 1.2). 

 

Personerne selv og deres nærmeste har ingen eller kun meget vage begreber og kategorier at 

relatere symptomer herunder objektive symptomer til. De synes ud fra deres position og 

perspektiv at sætte symptomer herunder objektive symptomer ind i en sammenhæng, som 

giver mening. De bruger deres livserfaringer, herunder erfaringer fra den ramtes livsløb og 

livsførelse samt en dagligdags forståelse af sygdomme. Deres respektive forståelse, 

vurderinger og handlinger er komplekse og sammensatte. Der er altid flere relevante 

dimensioner ved en situation og i forhold til en bestemt problematik, som f.eks. hvornår en 

bestemt handleevne blev svækket. At det forholder sig sådan for personen selv og hans eller 

hendes nærmeste har at gøre med, at de ikke isolerer svækkelser af handleevner - symptomer 

herunder objektive symptomer og sygdom - fra alt andet. De ser det i sammenhæng med alt 

andet i deres livsførelses mangfoldigheder af vanskeligeheder, brud, etc. 

 

I forhold til livsførelsen og livsløbet i det helet taget viser interviewene, at symptomer 

herunder objektive symptomer sættes i sammenhæng med personens væremåde, aldring, 

dødsfald i den nære familie, markante ændringer i arbejdslivet (salg af husdyr), ændringer af 

relationer, andre sygdomme (neurose, hjernetumor), etc. Måske ved de ikke i begyndelsen, at 

der er noget galt. På tidspunktet, hvor symptomer herunder objektive symptomer forekommer, 

er deres forhold til dem måske snarere, at det er mangetydigt, kan være symptom på så meget 

forskelligt eller intet særligt. I lang tid kan der være en usikkerhed – var det symptomer 
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herunder objektive symptomer? Hvad hænger symptomerne herunder de objektive symptomer 

sammen med i livet? Hvornår er det udtryk for det ene og ikke det andet? Hvordan skal man 

afgøre det? Disse forhold kan være medvirkende til, at det, for personen der er ramt og for 

hans eller hendes nærmeste, er svært at identificere i tilbageblik, hvornår og hvordan de blev 

opmærksomme.  

 

Grethe bliver som beskrevet opmærksom på de første symptomer i sit arbejdsliv. På 

tidspunktet var der for Grethe paralleller mellem hendes egne erfaringer af symptomer og de 

objektive symptomer hun erfarede ældre mennesker på et plejehjem udtrykte. Det var der, 

hvor hun arbejdede som fodterapeut en gang om ugen: 

F  Havde du selv fornemmelse af, hvad der var grunden? [til forandringerne] 
G  Ja, for je havde jo gået oppe på [navn på plejehjem] i 15 år. Der var je oppe hver 

onsdag, fordi de troede altså simpelthen ikk, de kunne klare sig uden mig. … fordi je 
har jo gået og set på de andre – ikk. Je så jo, hvordan de havde det. Je var da ikk inde i 
selve deres område vel. Men når de kom ind og skulle have deres fødder ordnet, så ku’ 
je ikk undgå at se, hvad det var, der skete. Der er det så lige pludselig, je godt er klar 
over sygdommen, næsten med det samme. 

 

Bent er ikke opmærksom på objektive symptomer på, at Grethes handleevner svækkes, 

hvilket han tillægger travlhed på arbejdet. 

 

Karl og Lis beskriver hver for sig, at de blev opmærksomme på symptomer herunder 

objektive symptomer i 1996-1997 omkring det tidspunkt, hvor Karl blev 60 år og hvor han 

gik på efterløn. Som beskrevet fortalte Karl til lægen, at han følte vanskeligheder med at klare 

sit arbejde, måske de første symptomer er kommet tidligere(?) Om sine erfaringer af, hvordan 

hans handleevner blev svækket, beretter Karl: ”Det var noget, der kom snigende, var jeg ved 

at sige. Og man føler sig ikk syg”. Karl relaterer det ikke til et bestemt tidspunkt eller en 

bestemt erfaring. 

 

Lis, fortæller, at hun fra starten tænkte, at Karl var ramt af demenssyndrom: 

L  Allerede da han ble 60, fordi da begyndte det sån. Så tænkte je: ”Det er det”.  
F  Tænkte du med det samme, at det var demens? 
L  Ja, det gjorde je.  
F  Hvad tror du, der fik dig til at tænke det? 

L  Det ved je ikk. Det var sån noet med altså han kørte, begyndte at køre langsomt i bilen 
og sån forskellige ting, ikk osse, der sån slog mig. Så tænkte je: ”Det er garanteret det, 
der er begyndt”. Så snakked børnene og mig nemlig om det. Så sagde de, det troed de 
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osse det var. … Så. Jo det har je såmænd. Det syns, je har vidst hele tiden fra det 
begyndt sån i det små, ikk osse. Det har je så været forberedt på hele tiden.  

 

Lis snakker med Karl om, at han er nødt til at stoppe med at køre bil. Det accepterer Karl og 

så synes de ikke at snakke mere om det.  

 

I lighed med Karl har Thorsten – ifølge Anders – oplevet og givet udtryk for, at han var dårlig 

til at huske, men ikke snakket om, at han oplevede, at han var ved at blive syg. I tilbageblikket 

beskriver Thorsten sine første vanskeligheder på følgende måde: 

T  Je havde svært ved sån at skelne forskellige begivenheder fra hinanden, sån. Det ka je 
huske. Hvis je blev ringet op af en person, som måske var lige henne om hjørnet, ikk og 
je ku næsten være derhen, ikk. Så, snakked je med den person, så lagde røret, så var det 
måske, en anden der lige ringede næsten lige samtidig. Og det ku være en, der var flere 
kilometer væk, ikk. Så ku je ikk lige skelne de to begivenheder, så på en gang. Det ku je 
ikk. Je sagde, sån: ”Jaah, det ska je nok”, det sagde je osse til den anden. Og så lagde 
je røret: ”Hva vat det nu, du snakked om”. Ikk. Så, je fik det ikk sån helt ind på huden, 
sån, ka man sige. Je ku jo ikk lige skelne om det var 100 km, eller der var 10 km, 10 m. 

F  Hen til den du snakkede med? 
T  Ja. Errj, ikke 10 m, men altså, så. 
F  Jeg forstår godt, hva du mener. 
T  Ja, fordi så sagde je til mig selv, hov, du må hellere lige svare med det samme, ikk. Men 

det var jo god tid. Hvis der var 10 km. Så ku je jo bare lige sige et øjeblik og så skrive 
lidt ned og så, det var der jo tid nok til. Men, det ka je da sagtens nu. Det er ikk så galt. 
Nu er der selvfølgelig heller ikk så mange, der ringer til mig, sån, som førhen. Nu er det 
mest familien det går på, joh. Ja og venner og bekendte her i byen selvfølgelig.  

 

Thorsten oplevede, han havde svært ved at få overblik, svært ved skille tingene ad, hvilket 

bl.a. gav ham vanskeligheder i forhold til at klare arbejdet som formand for borgerforeningen. 

Thorsten fortæller ikke, hvordan han erfarede disse symptomer på tidspunktet. I følge Anders’ 

beskrivelse ovenfor, har Thorsten ikke eksplicit over for ham udtrykt vanskeligheder med at 

klare arbejdet. Thorsten har forsøgt at kompensere ved at skrive ned i forbindelse med 

samtalerne. Det at notere ned er siden blevet en vigtig kompenseringsstrategi. 

 

Anders og hans søster Eva bliver i ca. 2002 opmærksom på, at Thorsten forandrer sig, men de 

havde vanskeligt ved at skelne, hvad der var udtryk for forandringer og hvad der var udtryk 

for Thorstens væremåde. De overtalte Thorsten til at søge læge i 2003:  

A  … sidste år [2003], øøh, da sku han ha en ny bil, eller en anden bil. … Jamen, vi havde 
haft ham til lægen, fordi vi syns, at der var noet galt med ham. Org, han havde været 
ved lægen. Og han havde taget blodprøver, og han fejlet ikk noet.  
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Anders og Eva tager senere i 2003 igen kontakt til Thorstens praktiserende læge. Baggrunden 

herfor er dels deres egne oplevelser og erfaringer af, hvordan Thorstens handleevner er 

svækket i forskellige situationer (kørte over for rødt lys, mistede orienteringen på en køretur, 

vanskeligheder med at klare formandspost samt et vægttab) dels andres oplevelser 

(bilforhandler og bankrådgiver). De stiller krav til lægen om, at han kommer til en skanning92. 

De kan ikke længere tro på, Thorsten ikke er syg, men de har ikke mistanke om, at han lider 

af en demenssygdom. 

 

Hans tillægger forandringerne sin aldring, såvel på tidspunkter hvor han oplever og erfarer 

begræsninger i handleevner, som retrospektivt. Elva kan vanskeligt sige, hvornår hun blev 

opmærksom på forandringer, det kan være begyndt i 1997-1998: 

E  Der var en af vores venner, som Hans har gået på handelsskole sammen med, som 
sagde til mig engang, de var her, så sagde han: ”Jeg syns, Hans er blevet så stille”, 
sagde han så. ”Jamen, det er nok rigtigt”, sagde jeg så. Fordi, han, som sagt Hans var 
glad, altid menneske, når vi havde gæster, og sån noet, han hørte ikk til dem, der var 
vildt beruset. Han var bare glad. Glad menneske [understreger]. Org, da sagde, at han 
syns Hans var blevet så stille. Og det er nok det, allerede dengang. Og det ligger mange 
år tilbage, jeg tror, det ligger nok 7 - 8 år tilbage. Hvor han ku se det, ikk osse. Og det 
er nok, når man ikk ser ham så tit, så kan man nok nemmere vurdere det, ikk osse.  

 

Omkring samtidig oplever Elva, at Hans har vanskeligt ved at orientere sig: 

E  Det ligger nok i dag, det ligger nok syv år tilbage [1997]. Hvor je opdaged det, dengang 
vi sku i byen, ikk osse. Hvor je tænkte: ”Obs”, tænkte je.  

F  Hvad skete der Elva? 
E  Ja, der var det, vi sku i byen, han ku ikk finde vej. Ikk osse. Her i byen, ikk osse. Det var 

nok dengang, je tænkte: ”Obs, hva er det”. Tænkte je. 
 

Elva går på arbejde og da de praktiske ting i hjemmet, som Hans tager sig af, fungerer, 

tillægger hun ikke, de forandringer hun oplever, særlig betydning på de tidspunkter, hvor de 

sker. Hvilket svarer til det, Bent beskriver, fraset at han ikke har bemærket forandringer i 

Grethes handlen. 

 

Elva uddyber, hvorfor hun havde svært ved at skelne tilfældigheder og objektive symptomer 

på forandringer, dengang hun var i arbejde.  Hun genkalder, hvad hun erfarede og hvad hun 

hørte Hans fortælle om sin hverdag i forskellige situationer. Retrospektivt sætter hun de 

objektive symptomer ind i en sygdomssammenhæng. Ét eksempel: 

                                                 
92 Praktiserende læger fra enkelte kommuner i Amtet kan som led i et projekt henvise til CT-skanning.    
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E  Men så i hverdagen, som je siger, dengang je gik på arbejde og havde travlt, selv, og 
man var træt, når man kom hjem, så spekulered man ikk så meget på det. Fordi, det 
fungered jo herhjemme, ikk osse. … Det, der nok slog mig mest, det var, je sagde til 
ham: ”Har du ikk snakket med noen”. Nej, det havde han ikk. Det ligned slet ikk Hans, 
for han var meget udadvendt før i tiden, ikk osse. __ Og sån. Som je siger, så studsed je 
nok ikk altid nok over, at han ikk havde snakket med noen, fordi je tænkt, nå jah, de har 
måske ikk lige været hjem, ikk osse. Men så begyndte han jo at sige, osse der: ”Jamen, 
der var ikk noet ved det, de snakked om. Det blev man ikk klogere af”, og det har altså 
nok allerede været tegn på, at han ikk har følt, han har kunnet følge med. Det tror je. 

F  Hvornår tror du, de der første tegn har været der – når du kigger tilbage idag? 
E  Jamen, det har jo nok. Det har nok været omkring 2000 og ja, 1999 – 2000, vil je tro. 
 

Det står ikke klart for Elva, hvornår hun blev opmærksom på de første objektive symptomer, 

men det er i perioden 1997 – 2000, hvilket er udtryk for, at de første objektive symptomer er 

vage. Andre objektive symptomer Elva retrospektivt relaterer til sygdommen er kendte 

rutiner, der ikke kan opretholdes, som bl.a.: Hans bruger en deoderant til at smøre sit ansigt 

med og kontoudtog kan han ikke få til at passe:  

 

E  Når der kom kontoudtog, det ku han aldrig få til at stemme, så det overtog je osse, inden 
je holdt med at arbejde. Og det har je nemlig tænkt på bagefter, det har jo osse været 
det, ikk osse. Og så har det nok, har nok været mange andre ting ind imellem. Men je 
siger, så lang tid du går på arbejde, så har du egentlig nok og du er selv træt, når du 
kommer hjem, så er man ikk så obs på det. Vel. 

 

Elva fortæller her om, hvordan Hans’ begræsninger i handleevner blev mere tydelige for 

hende, da hun selv går på efterløn i 2002: 

E  Så holdt jeg jo så i 2002. Med at arbejde. Og der ku je så allerede i 2001 se, der var lidt 
mer, men ikk så meget, som. Men i dag ka je se tilbage og se det, ikk osse. Og så i 2002, 
da han brækked benet [Hans faldt ned fra deres tag, som han var ved at reparere], … Og 
så efter han brækked benet, og kom i narkose de gange. … tre gange han var i narkose, 
inden for det ½ år, der ku man rigtig mærke, der skete noget. …. han var usikker, og 
havde osse taleproblemer - lidt dengang. Ikk. Så der, der accelererede det, det kan man 
altså sige og så var det i … året før, det var i 2003, da var han, der vil han ikk rigtig, 
der var for sløv kan man godt sige. Og je prøved med det gode og jeg prøved med det 
onde. Og han ville ikk noet. Og han vil ikk noet. Og je tænkte, nu måt det altså briste 
eller bære. Og han havde osse tabt sig [fra 90 til 70 kg.]. Så tænkte je, nu må du finde 
på et eller andet, du kan få ham med til læge. For han fejled som sagt ingen ting, han 
var bare gammel. 

F  Det var Hans’ egen måde at fortælle det på? 
E  Ja, ja.  
 

F  Var der grund til, at Hans ikke ville til læge? 
E  Je ved det ikk. Det vil han jo ikk sige, jo. 
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F Hvorfor tror du, han ikke ville til læge? 
E Je tror ikk, han acceptered selv, at han, at der var noet i vejen. Så sae je, for der, je ka 

husk, han lagde ude på sofaen, der var en søndag, der var han lige ved at gøre mig gal, 
så sae je: ”Nu ska du altså til læge”, sae je, ”fordi det ka være”. Fordi han havde tabt 
sig osse, meget, så sae je: ”Det ka være det er dit stofskifte, der er noet i vejen med, så 
det er derfor, du er”. ”Nerj, nej, nej”. Så sae je: ”Nu, bestiller je altså tid til lægen” og 
så var det vi kom ned og så kom vi jo til at snak om, at stofskifteprøverne, var der jo 
ingen ting med. Og så var det begyndt, udredningen. 

 
F Hvad gjorde, at du fik mistanke om, det kunne være AS, eller demens? 
E Jamen, je tror det var, fordi, du ved godt, der var så meget med det der med, hvis nu ikk 

man, hvis ikk man ku husk, og der var ting, som man burde vide, ikk. Og så noet som 
var en ganske naturlig ting, ikk osse. Som man pludselig ikk ku finde ud af og der har 
nok osse været andre ting ind imellem, men det var det, der slog. Det vækkede mig. 

 

Sin faglighed som fysioterapeut til trods går der lang tid, før Elva kan sammenstykke sine 

indtryk af Hans’ svækkelser til et mønster. Hun forklarer det med henvisning til den 

følelsesmæssige forviklethed, nærheden. Et væsentligt karakteristikum ved livsførelsens 

relationer til forskel fra relationer i det professionelle regi. På et tidspunkt er forandringer af 

en karakter, så hun må handle og søge læge. Det er svært, fordi Hans ikke selv mener, der er 

grund til det.  

 

Ellen og Kristian har fælles arbejdsplads. Som nævnt er de ikke vant med at snakke om 

personlige bekymringer i forhold til sygdom. De har hver deres erfaringer og tolkninger. 

 

Ellen har forsøgt at finde sammenhænge mellem på den ene side erfaringer af symptomer og 

hvad der sker i hendes liv og så AS. Ellens beskrivelse er eksempel på erfaringer af mulige 

sammenhænge og på hvor komplekst det kan være at finde sammenhænge. 

 

Da Ellen var 58-59 år (6-7 år tilbage) erfarede hun nogle måneder med muskelsmerter. 

Efterfølgende har hun på et tidspunkt sat disse smerter i sammenhæng med AS: ”Je tøt heller 

ikk det hav nøj med det her at gjør. Det troede a et på det tidspunkt. Det her, det ved a slet 

ikk, om det kommer af stress”. Dvs. retrospektivt er hun dog i tvivl om, hvorvidt der er 

sammenhænge: 

F  Tror du, det med muskelsmerterne har noget at gøre med det, du har nu? 
E  Naij [i tvivl], å tror snarere, men a ved det ikk, [græder stille], at det er fordi, vi 

stopper, med kreaturerne. 
F  At det er derfor, at du er blevet skidt? 
E  A ved det ikk. [Græder] _A er ikk sån nøj succesfuld mennesk [Ellen kan her mene, at 

hun ikke synes, hun har baggrund for at sige noget om det. Dvs., succesfuld refererer til, 



 
 

219 
 

at hun ikke har uddannelse, hvilket hun andet sted i interviewet giver udtryk for, at hun 
er ked af]. Men goer jo i sin ejne tanker, som det. [Pudser næse]. A ved det ikk. A tør ikk 
sai det. For det er heller ikk, gi ham skylden [Kristian]. … Da vi stopped med 
kreaturerne, og sån nøj, je ved det ikk. Om det er det. For je var lidt vild med det der 
[bliver berørt]. Nej, je er glad ved det idaw, det tro a nok.  

F  Skal jeg forstå det sådan Ellen, at du overvejer, om det, at I stopped med kreaturerne, 
om det kan have været med til, at du har fået demens i dag? 

E  Ja. A ved det ikk. Nej, a må nok ikk sai det. A ved det ikk. A troer det lidt. 
F  Jo, det må du godt sige. Jeg tror, vi alle sammen gør nogle tanker om, hvordan er det 

lige tingene hænger sammen og hvordan kan jeg forstå det her. 
E  Ja. Men det er der ikk nøj a gør ved. A er osse glad ved det idaw. Det er slet ikk det. 

Men a tøt bare det var så, hurtig en beslutning, han tog. Og det ku je ikk rigtig ha med. 
 

Det skal forstås ud fra, at det at passe køerne har været en betydningsfuld del af Ellens liv - 

altid, fraset en kort periode, hvor hun var ude og tjene. 

 

Det er svært for Ellen at finde sammenhænge. Det, at hun ikke har uddannelse og risikoen for, 

at det kan opfattes som kritik af Kristian, gør det svært for hende, at fortælle om sine 

overvejelser, men hun gør det. Det betyder noget for hende at fortælle om det, om end hun 

bliver meget berørt. 

 

Ellen fortæller også, hun bliver mere blød, hermed mener hun, kommer lettere til at græde. På 

tidspunktet er det for Ellen et mangetydigt symptom. Retrospektivt tænker hun det ind i 

sammenhæng – som et af de første symptomer på AS: 

E  A bløw osse så blød. A bløw osse så blød. Ja, det var osse det. … Det var der til min 60 
års fødselsdaw [fem år siden, år 2000]. … Men vi ka så sai, je har altid vært blød. Altid 
vært blød. Men ikk så voldsom. Men sån er jo nok, når vi blyver ældre, ikk. Det var godt 
nok skønnere å vær fri for. Så tøs a. A hør som tier om noen, der ikk ka græde og det er 
heller ikk godt. 

 

Lægen tilbød medicinsk behandling, hviket hun tog imod, dog uden at tage den fast, fordi hun 

er noget i tvivl om, hvorvidt det hjælper. Det fremgår ikke, om Ellen og Kristian har fået at 

vide, at det kan være et symtom herunder et obejektivt symptom på AS. En viden der 

formodentlig kunne bidrage til at øge deres forståelse for sammenhænge mellem symptom 

heruner et objektivt symptom og AS. 

 

Ellen beskriver endnu et symptom på, at hun bliver glemsom: 

F  Havde du selv tænkt, at det [AS] ku være årsag til glemsomhed? 
E  Nej, det havde je faktisk ikk. Det er. Jamen, a hår nok goen og tint. Jamen, jen blyver jo 

ældre. 
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Det er dette symptom, Ellen snakker med sin læge om, fordi hun synes, det er træls at være 

glemsom.  

 

Som nævnt var et første objektive symptom for Kristian Ellens usikkerhed i forhold til nye 

ting, som han blev opmærksom på i 1998, da Ellen er ca. 58 år. Han vender tilbage til 

hændelser i Ellens hjem og mener, de har former for betydninger i forhold til hendes 

reaktioner nu, uden at han er sikker på, om der er sammenhænge: 

K  Jah. Men je er bange for, at det stammer helt fra hende hjem. Der var nogle konflikter 
ind imellem. 

F  Så du tror, det kan være medvirken til, at hun er syg i dag? 
K  Je er ikk sikker på det. Nej, men altså det er medvirkende til at skabe nogle problemer.  
 

Som beskrevet ovenfor er Kristians forståelse af de objektive symptomer entydigt, at de er 

udtryk for neurose. Det giver mening for ham i forhold til Ellens livsløb og livsførelse. At 

Ellen fortæller ham, at hun har snakket med sin læge om, at hun oplever at være blevet 

glemsom, ændrer ikke Kristians forståelse af de objektive symptomer som værende udtryk for 

neurose, han bruger ikke begreberne demenssygdom eller AS. 

 

Kristian fortæller også, at Ellen i 2002 nægtede at skrive julekortene. Og hun havde ellers 

været god til at skrive, endvidere at Ellen blev glemsom. Retrospektivt sætter han disse 

objektive symptomer i sammenhæng med AS, men på tidspunkterne, hvor de forekom, 

tillagde han dem ikke særlig betydning.   

 

4.2.8 Sammenfatning  
Hvad kan for personen være barrierer i forhold til at blive opmærksom på symptomer og 

overveje om de kunne have sammenhænge med AS? De har ikke konkret indsigt i 

aldringsforandringer, som følge har de vanskeligt ved at skelne forandringer, der kan have 

sammenhænge med aldring og forandringer, som kan have sammenhænge med AS. Ingen af 

de 5 har oplevet yngre personer ramt af demenssygdom. De har ingen erfaringer af - og yderst 

begrænset viden om mulige symptomer på demenssygdom og om hvordan disse kan komme 

til udtryk hos yngre. De føler sig ikke syge, specielt Karl, Hans og Thorsten affinder sig med 

de svækkelser, der kommer til, måske baseret på en dagligdagsforståelse af aldring.  
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Hvad kan for personen være befordrende i forhold til at blive opmærksom på symptomer – 

som kunne have sammenhænge med AS? For Grethe var det arbejdet på et plejehjem, hvor 

hun mødte personer ramt af demenssygdomme og erkendte paralleller mellem deres objektive 

symptomer og de symptomer, hun erfarede hos sig selv. For både Grethe og Ellen havde det 

betydning, at handleevner nødvendige for livsførelsen - arbejdslivet og privatlivet – blev 

svækket. 

 

Det falder i øjnene, at de to kvinder i modsætning til de tre mænd forholder sig til, hvordan 

deres svækkelser af handleevner griber ind i livsførelsen og siden tager initiativ til at kontakte 

deres praktiserende læge. Er det et tilfældigt fund. Har kønnet betydning. Dette interessante 

perspektiv om kønnets eventuelle betydninger inddrages ikke i analysen. 

 

Hvad kan for de nærmeste være barrierer i forhold til at blive opmærksomme på objektive 

symptomer - som kunne have sammenhænge med AS? Bent og Elva tilskriver deres 

fuldtidsarbejde at være en barriere. Elva, at der ikke var tydelige forandringer i Hans’ 

livsførelse og handleevner – i lang tid. Kvaliteten af relationerne har også betydning – specielt 

om de er vant med at snakke sammen om bekymringer, sygdom, etc., det var Kristian og 

Ellen; Hans og Elva; Karl og Lis ikke. Der kan være sammenfald af flere forhold. Thorstens 

måde at være på, ægtefællens død, kvaliteten af relationen mellem Thorsten og Anders – hvor 

Anders ofte blev irriteret på Thorsten, samt at de boede langt fra hinanden var barrierer for 

Anders. Hverken Bent, Lis, Kristian, Elva eller Anders havde oplevet yngre personer ramt af 

demenssygdom. De havde ingen erfaringer af - og yderst begrænset viden om mulige 

objektive symptomer og de mulige udtryk. Det forekommer sandsynligt, at det også har 

udgjort en barriere, samtidig med at de er uvant med at rette opmærkomheden mod objektive 

symptomer på sygdom – være observerende og svækkelserne er ikke-ventede. 

 

Dertil respekt for personens selvbestemmelse og integritet og en nænsomhed i forhold til at 

rejse spørgsmål relateret hertil. Det, at personens handlerum reduceres, kan medføre, at 

rådigheden øges, personen konfronteres mindre med begræsninger, det kan gøre det 

vanskeligere – især for de nærmeste – afhængig af livsførelsen og dens krav til handleevner - 

at blive opmærksom på svækkelser. Det er særlig tydeligt for Karl. Efter at han er stoppet med 

at arbejde og med at køre bil, er kravene til hans handleevner reduceret. De deler ikke en evt. 
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mistanke om svækkelser med andre og får derved hverken afkræftet eller bestyrket deres 

mistanke. 

 

Hvad kan for de nærmeste være befordrende i forhold til at blive opmærksom på objektive 

symptomer, som kunne have sammenhænge med AS? Følgende har betydning. 1) når de af 

personens handleevner, som er nødvendige for livsførelsen - arbejdslivet og/eller privatlivet – 

svækkes. Det havde betydning for Lis, Elva, Anders og Kristian. 2) meget indgående 

kendskab til personen – baseret på mange år. 3) samarbejde om praktiske opgaver. 4) evne til 

at lytte og lægge mærke til forandringer. 5) distance i relationen - fysisk og følelsesmæssig – 

som for Anders. 6) kendskab til AS/demenssyndrom som Elva. Dette kendskab blev dog først 

uddybet i udredningsforløbet. 7) oplysningskampagner som for Elva. 

 

Det tyder ikke på, at den diagnostiske udredning har gjort det lettere retrospektivt at skelne 

symptomer herunder objektive symptomer, som relaterer/ikke relaterer til AS. Hvilket kunne 

være udtryk for, at deres viden er usikker mht. AS, til symptomer herunder objektive 

symptomer og mulige former for progression. Spørgsmålet, der kan rejses, er, hvorvidt 

udredningen bidrager til at øge forståelsen for mulige symptomer herunder objektive 

symptomer på sygdommen?  

  

De nærmeste skal også selv forholde sig til, hvad det kan indebære at henvende sig til læge – 

for personen – dem selv – deres fælles liv. Ét eksempel: De kan være tilbageholdene ud fra et 

inderligt ønske om, at deres ægtefælle ikke skal lide af demenssygdom. 

 

4.2.9 Initiering af undersøgelses -  og behandlingskontakt 
For både personen selv og hans eller hendes nærmeste kræver det tid at nå til en sikkerhed for 

at svækkelse af personens handleevner er irreversible og progredierende i en grad, så det må 

undersøges af lægen. 

 

Det er ikke entydigt, hvad der initierer undersøgelses- og behandlingskontakt til praktiserende 

læge og hvordan det sker. Det kan dog forstås og belyses i forhold til en overordnet skelnen 

imellem, hvorvidt personen selv forholder sig til svækkelser i sine handleevner og hvorvidt 

svækkelser griber ind – og har betydning i livsførelsen. 
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Grethe og Ellen forholder sig hertil. De tager selv initiativ til at søge læge. Grethe støttet af 

sin familie, Ellen uden at inddrage Kristian. Karl, Hans og Thorsten forholder sig ikke 

eksplicit, de snakker ikke med deres nærmeste og de tager ikke initiativ til at søge læge. Det 

tyder bl.a. på at have sammenhænge med, at de ikke føler sig syge og for Hans og Thorsten 

dertil, at de kæder svækkelser sammen med deres aldring.  

 

Hvad er det, der for Grethe og Ellen initierer undersøgelses- og behandlingskontakt til 

praktiserende læge og hvordan sker det? Grethe og Ellen søger læge ca. 1½ og 2 år efter, de 

selv blev opmærksomme på de første symptomer. Det sker mhp. afklaring af deres 

usikkerhed.  

 

For Grethe har usikkerheden på tidspunktet en karakter, så hun ikke magter at bære den alene 

længere. Hun afklarer sin holdning i forhandling med dem, der kender hende bedst, 

ægtefællen og børnene. Herefter føler hun, hun er nødt til at søge læge:  

F Hvad gjorde så du kom til læge? 
G Jamen, så var jeg jo nok nødt til [efter at have snakket med sin familie]. Je gik ned til 

[egen læge] en formiddag, en dag, og sa: ”Der er altså noget, der er galt”. ”Det er 
ragendes galt”, siger je så. Je var ked af det. Je var.  Jamen altså, __ Je syntes, det hele 
lå i ruiner, faktisk, på det tidspunkt. 

Grethes reaktion ved lægen er formentlig udtryk for den betydning, det har haft for hende, at 

familien har bekræftet hende i, at hun havde forandret sig. Det er i-tale-sat og dermed 

virkeligt.  

 

For Ellen var det træls93, at være blevet glemsom. Lægen er den første, Ellen snakker med om 

sine vanskeligheder: 

E  A tror ikk lige, det var det, a var inde med. [Hun havde ikke bedt om konsultationen, 
fordi hun oplevede at være glemsom]. … A ka ikk huske, om je havde noen smerter 
dengang. Det ka je ikk, men så kom je te å sai: ”A tøs osse a blywer så glemsom”, saier 
a så. 

 

                                                 
93 Ellens ordvalg skal forstås ud fra hendes handlesammenhænge.  ”Træls” er udtryk for, at hun oplever grebet 
om livsførelsen svækkes, det har stor betydning, da hun er vant til at klare sig selv. 
Lignende grunde finder psykologen Lotte Hunniche i sit forskningsprojekt om personer, der beslutter at blive 
testet for Huntington’s Disease (HD):  ”testing becomes attractive when thoughts and worries concerning HD 
”fills up” everyday life, when they ”pop up” frequently or increasingly during the days and and when 
speculations take over sleep at night. When it gets hard to maintain working life, family life, and other activities 
because thoughts and worries take up too much energy, get in the way of doing things that matter and are 
necessary taking the test becomes a more likely possibility” (Huniche 2002, s. 129).  



 
 

224 
 

Det tyder på, at Grethe og Ellen føler, at de er ved at tabe rådighed. At de i varierende grader i 

forskellige situationer føler angst, fordi de er ved at miste grebet om vigtige aspekter af 

handlinger knyttet til disse situationer. De synes at handle ud fra erfaringer af, at deres 

situation er uholdbar. Hvordan holde sammen på livet? De handler motiveret af en 

formodning om, at lægen kan hjælpe med en afklaring.   

 

Hvad er det, der for Karls, Hans’ og Thorstens nærmeste initierer undersøgelses- og 

behandlingskontakt til praktiserende læge og hvordan sker det? 

 

Til trods for at Karl, Hans og Thorsten gradvist mister grebet om livsførelse i privatlivet, tager 

de ikke selv initiativ til at søge afklaring heraf via deres læge. Hans tillægger forandringerne 

sin aldring, og i lighed med Karl og Thorsten føler Hans sig ikke syg. Forventer de, at deres 

svækkelser ikke kan behandles? – at det er svækkelser, som er uigenkaldelige? Det i sig selv 

gør det forståeligt, at de undgår eller udskyder at tage det op. 

 

Deres nærmeste stykker over måneder og år erfaringer sammen og forsøger at sætte dem i ind 

meningsfyldte sammenhænge. Forskellige former for overvejelser indgår i valg af tidspunktet 

for at søge læge: Når de på baggrund af mange erfaringer har sikkerhed for, at det er 

irreversible, progredierende svækkelser. Når personens egen – hans eller hendes nærmeste - 

og deres fælles private livsførelse ikke længere kan optage disse svækkelser af personens 

handleevner og disse som følge kommer under pres. Når usikkerhed og tvivl, mht. hvad disse 

svækkelser har sammenhænge med, ikke længere kan bæres. Når det at få en afklaring bliver 

mere betydningsfuld end betydningen af hensynet til personens selvbestemmelse og integritet. 

Et eksempel (Thorsten) kan illustrere dette. Formandsposten fylder mentalt og fysisk, han 

magter ikke at køre bil, han taber i vægt. Anders er usikker på, hvad forandringerne hænger 

sammen med. Han bruger mere tid mentalt og til at besøge Thorsten. Stadig mere af deres tid 

sammen bruger han til at hjælpe og støtte, hvilket undertiden fører til irritation og vrede rettet 

mod Thorsten. 

 

De nærmeste er en tid alene med deres overvejelser, evt. afklarer de deres holdning i 

forhandling med dem, der kender personen bedst – for Lis er det deres børn, for Anders er det 

hans søster Eva. Elva vælger at være alene med sine overvejelser, hun mener ikke, at andre 
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kender deres situation tilstrækkeligt. Hun peger på, at havde de haft børn, ville hun formentlig 

have kunnet afklare sig med dem.  

 

Karl, Hans og Thorsten – tager imod hjælpen og støtten til at søge læge. Det tyder ikke på, at 

de nærmestes hjælp siden har påvirket de indbyrdes relationer, eller at personen fortryder at 

have indvilget i at søge læge. 

 

I modsætning til Thorsten, holder Hans og Karl meget længe fast ved ikke at ville til læge. 

Det kan forstås ud fra, at Hans opfatter sine svækkelser i handleevner som udtryk for aldring. 

Elva håndterer det dilemma, det er på den ene side at kunne se adskillige objektive 

symptomer og så tage vare på Hans’ selvbestemmmelse, ved at foreholde ham, at et af de 

objektive symptomer kan have sammenhæng med en stofskiftesygdom. For hende bliver det 

den måde, hvorpå hun kan legitimere, at hun kontakter praktiserende læge. I telefonen, uden 

Hans’ viden, gør hun lægen opmærksom på, at Hans’ hukommelse er svækket: 

E … så sagde je: ”Det ka være dit stofskifte”, sagde je til ham. ”Du har tabt dig sån”. Så 
ringed je ned og bestilte tid hernede. Og så sagde je osse, at han, han husked ikk så 
godt, sagde je så. Je sku jo pas på [smiler, undskyldende], det er svært jo. 

 

Lis fortalte til Karl, at han var nødt til at stoppe med at køre bil i 2000. I 2003 får Lis overtalt 

Karl og han kommer til praktiserende læge, han følte sig ikke syg.  

 

Anders og hans søster Eva fik i begyndelsen af 2003 overtalt Thorsten til at søge læge, fordi 

de havde en fornemmelse af, at noget var galt. Her erklæres han rask. I løbet af året tilkommer 

en lang række erfaringer af, hvordan svækkelser af forskellige handleevner griber ind i 

Thorstens arbejds- og private livsførelse. De overtaler igen Thorsten til at søge læge, forinden 

kontakter de lægen og stiller krav om scanning. 

 

Hvordan prøver de 3 kvinder på forskellige måder at respektere deres mands selvbestemmelse 

og integritet, indflydelse på eget liv - contra at sætte ham udenfor? - hvor går grænserne 

herimellem? De nærmeste respekterer så langt det forekommer dem forsvarligt, at personen 

ikke selv forholder sig til, at evner svækkes og at han eller hun ikke selv tager initiativ til at 

blive undersøgt. Kun i helt særlige situationer konfronterer de personen med hans eller hendes 

svækkelser. Ét eksempel er Lis, der begrunder for Karl, hvorfor hun mener, det er blevet for 

farligt for ham at køre bil. Men ellers handler de nærmeste umiddelbart. De arbejder sammen 
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med personen på at bevare den private livsførelse, hjælper med at kompensere ved at få 

personen til at bruge de bevarede evner, om nødvendigt går de selv ind og kompenserer 

delvist eller helt. 

 

De nærmeste initierer undersøgelses- og behandlingskontakt, fordi de gradvist oplever og 

erfarer situationen som uholdbar, efterhånden som personen rammes af flere svækkelser og 

det derved bliver tydeligere, at flere rutiner i livsførelsen påvirkes og nogle svækkelser udgør 

en trussel mod personens fysiske helbred (et større vægttab). På dette tidspunkt påvirker 

personens svækkelser og ændrede livsførelse også de nærmestes - og deres fælles livsførelse. 

De nærmestes handlen kan karakteriseres som middelbar, motiveret af et håb om, at en 

afklaring vil kunne bedre situationen94. 

 

De nærmestes middelbare handlen er også udtryk for, at de er kommet til en erkendelse af, at 

personen ikke selv forholder sig og handler, dermed oplever de en form for ansvar, påtager sig 

en ny og dermed ændret position i relationen, så de ud over at være ægtefælle/stedsøn også 

bliver uformel omsorgsperson. 

 

De nærmestes overtalelse af personen til at søge læge er baseret på kendskab til personens 

livsløb, livsførelse og en dagligdagsforståelse af sygdom og sundhed. Elva bruger dertil en 

generel faglig viden om sygdom og sundhed. Deres anliggende er at ville personen det bedste, 

og få en afklaring af deres egen usikkerhed. Sat på spidsen er grænsen for personens 

selvbestemmelse – vurderet fra deres nærmestes perspektiv – dér hvor personens liv er i fare, 

og/eller hvor de nærmeste ikke kan bære usikkerheden og ansvaret længere. 

 

Det at sætte personens selvbestemmelse udenfor, om end det opleves nødvendigt og ud fra at 

ville personen det bedste, kan retrospektivt foranledige skyldfølelse. Elva fortæller, at hun, 

uden Hans’ viden fortalte praktiserende læge, at hans hukommelse var svækket. Anders, at 

han kontaktede lægen med krav om, at Thorsten fik foretaget en scanning. Elva og Anders 

lægger først og fremmest vægten på, at deres handlen førte til den diagnostiske udredning. 

Anders’ situation er dog anderledes derved, at han erfarer mange objektive symptomer på 

                                                 
94 De nærmestes beretninger om det lange tidsforløb før initiering af kontakt til praktiserende læge, 
vanskeligheder med at få personen overtalt til komme til læge og at det undertiden også kan være vanskeligt at få 
lægen til at forstå, at personen er svækket, er fund som bekræfter fund også Swane gjorde (Swane 1996).  
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forandringer, trods Thorsten er erklæret rask. For begge synes handlen at være baseret på dels 

høj grad af ansvarsfølelse for personen, dels egen usikkerhed.  

 

4.2.10 Sammenfatning  
Det tyder på, at for Grethe og Ellen er det varierende grader af angst, der initierer kontakt til 

praktiserende læge. Deres motivation er, at lægen kan hjælpe med en afklaring og det kan 

bedre deres situation.  

 

For Lis, Elva og Anders tyder det på, at det bliver et (moralsk) dilemma imellem hensynet til 

Karls, Hans’ og Thorstens selvbestemmelse og ansvaret de påtager sig for at hjælpe. 

Dilemmaet kompliceres af, at det synes svært for dem først at erkende og så håndtere, at 

personen ikke selv forholder sig eksplicit til, at handleevner svækkes og at dette griber ind i 

livsførelsen. Det er dermed ikke noget, de kan snakke sammen om, de kan ikke komme ind på 

hinanden, der kommer en kløft imellem deres forståelser, mellem personens selvforståelse og 

de nærmestes forståelse. De kan være uenige om, hvad der skal gøres.  

 

Karls, Hans’ og Thorstens sygdomsforståelse, dvs. graden af deres forståelse af, at de kan 

være ramt af sygdom, hvordan sygdommen aktuelt og fremover griber ind i eller kan gribe ind 

i deres egen, deres nærståendes og deres fælles livsførelse, synes svækket. Det tyder ikke på, 

at de forholder sig til, hvordan deres respektive og fælles livsførelse aktuelt og fremover kan 

opretholdes, og de tager ikke spørgsmålet op med deres nærstående. 

 

4.2.11 Samlet sammenfatning: anliggende - at opretholde en selvstændig livsførelse 
Det, at svækkelser af kognitive funktionsevner begrænser personernes handleevner, medfører 

i konkrete situationer nye krav til handleevnerne, så hvis personen magter at handle, skal hans 

eller hendes handlen modificeres. Det er forskelligt i hvilken udstrækning, det er muligt. Det 

afhænger bl.a. af den enkeltes bevarede neurologiske funktionsgrundlag, af i hvilken grad han 

eller hun er motiveret (Dreier 2002). Her har vilje, viden, erfaringer, overskud, mod og fantasi 

betydninger for, om han eller hun formår at bruge de bevarede handleevner og udnytte, at 

aspekterne ved handleevnerne: egenskaber, kapaciteter og evner, har potentialer og kan 

modificeres (Dreier 1997a). Dertil har kvalitet af relationen til nærstående betydning. 

  

Hvordan kan det forstås, at de selv, evt. med hjælp fra deres nærmeste, ikke har opsøgt 

sundhedsprofessionelle tidligere i det forløb, hvor symptomerne herunder de objektive 
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symptomer på svækkelse bliver stadig flere og opfattes som irreversible, griber stadig mere 

ind i deres egen -, deres nærmestes - og deres fælles livsførelse? - og det bliver tydeligere, at 

de relaterer til deres sundhed?  

 

Tydeligvis er den opfattelse, at symptomer på svækkelse i sundheden begrænser alt andet og 

får personen til hurtigt at søge sundhedsprofessionel hjælp kun én måde at forstå, hvordan der 

kan reageres. Måske oven i købet en sundhedsprofessionel etnocentrisk tolkning af andres 

handlen. Personerne her har forstået, at det er vigtigt at holde fast i deres vante livsførelse, så 

længe det går. De og deres nærmeste ønsker ikke, at lidelsen skal fylde mere end nødvendigt. 

Den skal ikke komme i vejen. Det er centralt med andre ord, at sundhedsprofessionelle 

forholder sig til: Hvordan kan der bidrages til, at den enkelte bevarer sin livsførelse?  

 

At de ikke tidligere har opsøgt sundhedsprofessionel hjælp kan være fordi andre ting sker i 

deres liv og at disse ting er vigtige. Symptomerne på, at deres sundhed er truet, træder først 

frem, når livsførelsen – deres egen, de nærmestes, deres fælles - forstyrres. Så længe 

livsførelsen kan opfange de forandringer/svækkelser, der sker, så går det.  

 

For Grethe som for de øvrige, hvor begge har erfaret personens svækkelser, men uden i særlig 

grad at i-tale-sætte disse, er et ikke eksplicit udtrykt standpunkt, som kommer til udtryk som 

et aspekt ved deres handlen (Dreier 1997a), ikke at søge sundhedsprofessionel hjælp. 

Standpunktet guider dem i overgange mellem handlesammenhænge, så den enkelte kan rette 

handlen og orientering i forhold til anliggender i den aktuelle handlesammenhæng og 

samtidig forfølge særlige anliggender på tværs af handlesammenhænge (Dreier 1997b) – ét 

særligt overordnet anliggende, som følges og forfølges af alle på tværs af 

handlesammenhænge, er at bevare en selvstændig livsførelse. 

 

De svækkelser, den enkelte oplever og erfarer af hans eller hendes greb om den daglige 

livsførelses rutiner (eksempelvis i forhold til at yde kunderne service i fodterapeutklinikken) 

griber ind i mulighederne for at opretholde livsførelsens cyklicitet. Ifølge Holzkamp er den 

daglige livsførelse karakteriseret ved at være et ”selvreproduktivt system”, som organiserer 

det ”hverdagslige”. Handlinger i daglig livsførelse har cyklisk struktur. Livsførelsens 

cyklicitet, som er et middel til elementær sikkerhed, er derfor truet. Dermed er der risiko for, 

at den ikke fortsat kan trænge eksistensangsten tilbage. Personen mister en grad af rådigheden 
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over sine livsbetingelser, hvilket kan opleves som en elementær trussel mod eksistensen 

(Holzkamp 1998). Så længe det er muligt på trods af personens svækkelser at genvinde den 

daglige livsførelses cykliske rutiner, så bliver det skrækkelige mindre egentligt (ibid.) – hver 

familie genvinder rutiner baseret på bl.a. nye arbejdsdelinger og etablering af nye rutiner. 

Truslen kan derfor svinge periodisk afhængig af i hvilken grad rutiner er påvirkede og af hvor 

meget personens sundhed er i fokus.  

 

I perioder kan der være overvejelser over: Hvorvidt arbejdslivet kan opretholdes eller skal 

afvikles. Hvorvidt det er forsvarligt at køre bil, - i de perioder, er sundheden meget i fokus. 

Det er således først, når livsførelsen er under pres, at deres sundhed kommer på dagsordenen. 

Nogle gange fører det til brud, de selv evt. med hjælp fra nærstående håndterer: Grethe 

afvikler sin klinik, Thorsten slutter som formand, Karl og Hans stopper med at køre bil – alle 

med hjælp fra nærstående. Herefter går det igen. Hvor mange forandringer og svækkelser kan 

livsførelsen optage? Det synes specielt at afhænge af livsførelsen – deres egen, deres 

nærmestes og deres fælles. Om de bor alene eller sammen med ægtefælle. Af kvaliteten af 

relationen til deres nærmeste. Hvorvidt personen selv kan kompensere. Det vil også afhænge 

af, i hvilken udstrækning det hidtidige mønster for arbejdsdeling kan opretholdes og hvis ikke 

- om det er muligt at etablere andre arbejdsdelinger og hvordan dette håndteres. To eksempler: 

 

Hjælper de nærstående måske personen i en situation, hvor handleevnen er svækket, ved kun 

at snakke om det mest nødvendige, f.eks.: Lis, der forklarer Karl, hvorfor han ikke må køre 

bil, Karl accepterer dette og så snakker de ikke mere om det. De etablerer ny rutine, hvor de 

bruger offentlige former for transport.  

 

I modsætning til Lis vælger Elva at kompensere, da Hans ikke længere må køre bil: 

E  Men je havde jo ikk kørt meget. For je tog jo først kørekort som 60 årig, ikk. Så je var jo 
ikk. Men je tænkt, der er jo ikk andet for, og hvis ikk det går, så må du jo ta noen 
køretimer, tænkte je. Der var jo ikk noet at rafle om. Det kom jo til at gå. Men je ku jo 
aldrig spør ham efter, hvordan je sku gør. Han ku ikk fortæl mig det. Og stadigvæk. Je 
ka husk engang, vi sku ud og køre, så sier je til ham: ”Du har ikk lukket døren 
ordentligt”. ”Hvordan ka du se det?” ”Jah, det, Hans, det ka man se inde i 
instrumentbrættet”, sae je så. 

 

Dette er eksempler på de ændringer af arbejdsdelingen og af ansvaret for opgaver, der sker 

som en del af det at opretholde livsførelsen i familien så tæt på den vante som muligt. De 

prøver at holde fast i deres selvstændige livsførelse – deres overordnede anliggende er at få 
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lov at leve deres liv. Dreiers distinktion imellem blot at følge trop med situationen og 

forfølge95 (Dreier 2001) kan her tydeliggøre personernes engagement. De følger og forfølger 

de anliggender, de (mere eller mindre klart erkendt og udtrykt) havde før, de blev ramt af 

svækkelser.  

 

Når det bliver vanskeligt for den enkelte at opretholde livsførelsens cyklicitet reduceres 

rummet af handlemuligheder og de handlesammenhænge, personen deltager i, gradvist. Som 

følge heraf bliver de ikke dagligt konfronteret med svækkelser i handleevne, der relaterer 

hertil, dvs. at deres rådighed øges. Først med de handlesammenhænge, der relaterer 

arbejdslivet. Den private livsførelse ændres gradvist, bl.a. ud fra personerne og deres 

nærmestes forestillinger om, hvordan personen holder sig i gang. Det centrale er, at den 

private livsførelse søges opretholdt. 

 

Hvordan arbejder de på at fastholde den private livsførelse? Mellem ægtefæller synes der i 

lang tid at være en ikke-i-tale-sat, en implicit, forholden sig, hvor de sammen bidrager til at 

opretholde den private livsførelse. Netop den tidslige kvalitet ved livsførelsen kan ifølge 

Holzkamp betyde, at så længe livsførelsen fortsætter, oplever de, at der ikke kan ske dem 

noget. Det ufattelige og skræmmende bliver, som Holzkamp beskriver det, mindre egentligt. 

Den daglige livsførelse, som er basis for alt andet, trænger eksistensangsten tilbage. Dermed 

opretholdes en illusorisk tilsløring af forgængelighed (Holzkamp 1998). Interviewpersonerne 

synes at være mere eller mindre bevidste om betydningerne af at opretholde deres private 

livsførelse. Kristian og Ellen siger direkte, at så længe deres hverdag fungerer, så går det. De 

øvrige udtrykker tilsvarende via deres handlen. Det tyder på, at så længe de selv sammen med 

deres nærmeste kan samle op på de svækkelser, der kommer og håndtere dem i den private 

livsførelse, er det til at bære for dem. 

 

Betydningen af at opretholde den private livsførelse kan være ét aspekt, der kan bidrage til at 

forstå, hvorfor personen ramt af AS og hans eller hendes nærmeste hver især kan gå lang tid 

med deres usikkerhed. Svækkelserne er langsomt progredierende, hvorfor der kan gå relativt 

lang tid, før livsførelsen kommer under pres. Dertil er deres usikkerhed mht., hvad symptomer 

herunder objektive symptomer kan være udtryk for. Usikkerhed mht. om der er 

behandlingsmuligheder. 

                                                 
95 Følger anvendes synonymt med følger trop  
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Personen og hans eller hendes nærmeste bakser med at bevare deres respektive og fælles 

selvstændige livsførelse ved egen drift. Først når personens private livsførelse kommer under 

pres, kontaktes praktiserende læge – på initiativ af personen selv eller nærstående.  

 
4.2.12 Mødet med sundhedsprofessionelle 
Den diagnostiske udredning er et møde mellem personen og sundhedsprofessionelle, hvor 

personen deltager i medicinske handlesammenhænge. Handlesammenhængen hos deres 

praktiserende læge er relativ kendt, men personerne har ikke tidligere deltaget i 

handlesammenhænge hos neurologen og evt. neuropsykologen (3 er udredt ved 

neuropsykologen). Det indebærer, at regler og rammer ikke er kendte. Det er et asymmetrisk 

møde, både fordi personen og hans eller hendes nærmeste ikke kender neurologens 

handlesammenhæng og fordi det er et møde mellem én evt. to faglige specialister og personen 

og evt. hans eller hendes nærmeste. Hvor personen selv kan opleve sig svækket og være 

usikker på, hvad han eller hun ønsker at fortælle. Hvor lægen har sine kendte rutiner for 

diagnostisk udredning. Deltagelsen er for at få en forklaring, evt. få stillet en diagnose på de 

oplevede og erfarede symptomer, herunder objektive symptomer. Nogle har selv taget 

initiativet til udredningen, som Grethe og Ellen. De tager selv til praktiserende læge. Andre 

synes mere at deltage, fordi de erfarer et vist pres fra deres nærmeste, som Karl, Thorsten og 

Hans. Karl og Hans har deres ægtefælle med til praktiserende læge. Thorsten kommer alene. I 

forløbet hos neurologen har alle med undtagelse af Thorsten nærstående med. 

Udredningsforløbet har forskellige betydninger og konsekvenser for hver enkelt person og 

nærstående for deres respektive og fælles livsførelse. Disse variationer søges udfoldet i det 

følgende. 

 

Det er ikke en systematisk analyse af hver enkeltes udredningsforløb. Det er en analyse af de 

aspekter, som den enkelte retrospektivt genkalder, som har haft betydning for ham eller hende 

og for hans eller hendes nærmeste i situationen og i deres efterfølgende livsførelse.  

 

4.2.13 Praktiserende læge – det faglige skøns dilemma 
Der kan for personen og de nærmeste være forskellige personlige og moralske dilemmaer 

forbundet med at fortælle om symptomer herunder objektive symptomer på forandringerne. 

Og for lægen faglige dilemmaer forbundet med at afgøre, hvad der er symptomer herunder 

objektive symptomer og på hvilken sygdom. Der rejser sig en række problematikker for 
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praktiserende læge i forhold til, dels at tyde de symptomer herunder objektive symptomer 

personen og evt. de nærmeste fortæller om i konsultationen, dels opfange, hvad der evt. ikke 

fortælles spontant. 

 

Grethe, Ellen, Karl, Hans og Thorsten erfarer, deres deltagelse i den praktiserende læges 

handlesammenhæng fra lægens position vurderes som legitim og den fører til, at de henvises 

til specialiseret, faglig udredning i neurologisk regi, om end ikke umiddelbart for alle.  

 

Personens og de nærmestes erfaringer af deres forløb fra deltagelse i praktiserende læges 

handlesammenhænge til deltagelsen i neurologens varierer og præges af forskellige former for 

barrierer. I Thorstens forløb griber flere forhold ind, Thorsten selv, lægen og adoptivbørnene, 

i Karls’ og Hans’ forløb er det deres ægtefællers håndtering af situationen, der griber ind og i 

Ellens og Grethes forløb er deres egen håndtering central. I det følgende rettes fokus mod 

disse barrierer, derfor er det hovedsagelig Thorstens forløb, der undersøges. Eftersom 

Thorsten, i lighed med Karl og Hans, ikke genkalder forløbet hos praktiserede læge, baseres 

analysen af dette forløb på de nærståendes beretninger henholdsvis stedsøns og ægtefællers og 

i en vis udtrækning praktiserende lægers perspektiver.  

 

For Thorsten udgør adskillige forhold, forskellige former for barrierer for, at lægen kan 

foretage et kvalificeret fagligt skøn, mhp. at komme til en sandsynlig forståelse af de 

symptomer, han observerer. Thorsten fortæller ikke selv i første omgang om sine 

vanskeligheder. Den måde, hans neurologiske grundlag er ramt på, betyder, at lægens metoder 

- samtale og MMSE96 - ikke er duelige som grundlag for et fagligt skøn mhp., om han lider af 

et demenssyndrom og specifikt af AS. Dertil har Thorsten - ud over den behandlingsmæssige 

relation - også en privat relation til lægen.  

 

Anders fortæller her kort om baggrunden for sin overtalelse af Thorsten til at søge læge og om 

praktiserende læges konklusion ved 1. konsultation, at Thorsten er rask: 

A … han var bleven sån, at han ikk ku, var til at snak med. Ku ikk udføre noet som helst 
og dødirriterende og snak med. Han. Jamen, han var da helt gået i stå. Og da var det 
så, at vi sku ha ham til læge, første gang der. Hvor han fik at vide, at han fejled 
ingenting.   

 

                                                 
96 Screeningstestens anvendelse i den diagnostiske udredning uddybes nedenfor (se afs. 4.4.1.1-4.4.1.2). 
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Anders har forståelse for lægens konklusion, grundet han sammenligner med, at det har taget 

lang tid for ham og familien at komme til klarhed over, at Thorsten forandrede sig, men 

forstår ikke, at den konklusion kan passe:  

A Og vi ku ikk forstå det. Men han har osse altid været meget, meget svær at spot. Og der 
gik lang tid, før vi fandt ud af, at der evt. var noet galt. 

F Sagde han selv noget om, at han syntes, han forandrede sig? 
A Nej, nej. Og vi ku altså ikk spot ham. Fordi, at øøh. Nu har vi kendt ham i 30, over 30 

år. Org, han har altid været en meget speciel type. 
 

Som beskrevet tidligere, får Thorsten efter denne konsultation købt en anden bil. Bl.a. forløbet 

med at købe bil, betalingen og oplevelser af hans evner til at køre bidrager til, at det 

efterhånden bliver tydeligere for familien, lægens konklusion til trods, at der er forandringer 

undervejs i Thorstens helbred. Anders og hans søster deler deres bekymringer med Thorsten: 

A Og vi sae til ham, det ku jo være mange ting. Det ku være, han mangled et eller andet, 
eller et eller andet noe, men: ”Nej, der var ikk spor i vejen og blodprøverne så fine ud, 
og han havde fået taet den her test, med fingeren på næsen og alt det der, og der var ikk 
spor” [Anders refererer til Thorstens oplevelser hos praktiserende læge]. Og det gik der 
så et stykke tid bagefter igen, igen, hvor vi havde ham til læge igen. 

 

Til trods for, at Thorsten ikke selv giver udtryk for at opleve og erfare symptomer på 

forandringer og han nu har lægens konklusion at henvise til, og til trods for lægens skøn, 

mener Anders, ud fra Thorstens praktiske handlen, at der er forandringer i hans helbred. Han 

overtaler ham igen til at søge læge, men kontakter forinden selv lægen med et krav om 

udredning, og oplever at blive hørt: 

A Så ringed je til lægen, og sae at: ”Det vil vi altså ikk slå os til tåls med det her, fordi, 
der var et eller andet galt med Thorsten” [bestemt tonefald], sae je til ham. ”Så vi vil 
gerne ha ham i skanning” og færdig med det. Og det kom han så97. 

 

Denne kontakt sker uden Thorstens viden. Thorsten har meget tillid til Anders’ vurderinger. 

Anders gør ham opmærksom på, at familien oplever og erfarer objektive symptomer på 

forandringer, som han ikke selv synes opmærksom på. Derved sættes Thorstens selvforståelse 

under pres. Det tyder på, at denne usikkerhed og frem for alt, at de er hans familie, som han 

føler sig meget tryg ved og har tillid til, medvirker til, at han følger deres opfordringer om at 

søge læge igen. 

 

                                                 
97 Lægens praksis ligger i en kommune, der deltager i et forsøgsprojekt med en samarbejdsmodel for den 
diagnostiske udredning for demenssyndrom. Det indebærer bl.a., at praktiserende læger kan henvise til CT-
skanning. 
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Anders’ handlegrunde er udtryk for en familiemæssig forpligtelse til og et ansvar for at hjælpe 

Thorsten i en situation, hvor nogle af hans egne handleevner er svækkede – vurderet ud fra 

Anders’ perspektiv. At kontakte lægen og stille krav om skanning, er den handlemulighed, der 

for Anders gør det muligt at få en afklaring, som for dem er nødvendig for, at de kan hjælpe 

Thorsten. De er bekymret for ham, for hans helbred. Disse overvejelser har større betydninger 

end hensynet til Thorstens selvbestemmelse. Anders havde ikke selv en anelse om, at 

Thorsten kunne være ramt af AS:  

A … det var jo igen vores påholdenhed eller vores øh entusiasme, der gjorde, at vi fik øh. 
At vi fik det bekræftet. Eller bekræftet, bekræftiget i. Vi vidste jo ikk noet om det. Vi 
troed da heller ikk lige på. Det havde vi ikk tænkt på heller. Men et eller andet var der 
da galt, syns vi.  

 

Ved den anden konsultation hos praktiserende læge og siden hos neurologen fortæller 

Thorsten om sine erfaringer af svækkelser. Flere forhold kan have betydning for, at Thorsten 

begynder at fortælle herom. Adoptivbørnenes påpegning af, at han forandrede sig, kan have 

vagt hans opmærksomhed. Han kan have haft brug for tid til at komme dertil, hvor han kunne 

fortælle andre om sine overvejelser dvs. til at acceptere, at hans selvforståelse var fejlbarlig, at 

den ikke blev bekræftet af Anders. I forhold til praktiserende læge kan det have været et 

dilemma, at lægen dels var hans ven, dels hans samarbejdspartner i den borgerforening, hvor 

han selv fungerede som formand. Et hverv som havde stor betydning for ham. 

 

Hvordan kan dette forløb forstås fra den praktiserendes læges perspektiv? Fra et fagligt 

perspektiv beskrives vanskelighederne sådan: ”For den praktiserende læge er det et problem, 

at der ikke er noget mønster at få øje på, da symptomerne er subtile og snigende” (Rubak, et 

al. 1999, s. 8). Dvs. viden om og erfaringer med variationer i måder, et demenssyndrom kan 

komme til udtryk, synes at have afgørende betydninger. Erfaringen kan dog være vanskelig at 

opnå, da den enkelte praktiserende læge i gennemsnit møder 2 - 3 nye patienter med en 

demenssygdom og har 10-15 patienter med demens (Dinesen 1997). I Thorstens journal ligger 

kun den henvisning til neurologisk afdeling, praktiserende læge har skrevet ved anden 

konsultation. Lægen skriver her bl.a., at Thorsten gennem et årstid har fået tiltagende 

hukommelsesbesvær og må notere alt op. At han må lede efter ord og har besvær med 

sætningsdannelse. Han vurderer, Thorsten virker begyndende dement, til trods for at diverse 

undersøgelser har været normale. Han oplyser, at MMSE var 29. Lægen uddyber ikke, hvilke 

undersøgelser han i øvrigt har foretaget. Han bemærker, han har kendt Thorsten i mange år, at 
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Thorsten altid har været meget perfektionistisk, samt at han klarer at være formand for den 

lokale borgerforening.  

 

Hvordan kan det forstås, at lægens vurdering ændres mellem de to konsultationer, hvor der er 

ca. 6 måneder imellem? Følgende forhold blandt sikkert flere kan have haft betydninger: 

Thorsten synes at være ramt af AS på måder, som ikke bliver tilstrækkelig tydelige via lægens 

metoder: samtale og MMSE. Trods de vanskeligheder lægen beskriver, at Thorsten er ramt af, 

er han velformuleret. En mulighed er, at Thorsten ikke ved 1. konsultation har fortalt om sine 

vanskeligheder, fordi han ikke på det tidspunkt havde erkendt dem som værende symptomer, 

lægen skulle gøres bekendt med. Nogle af de svækkelser af kognitive funktionsevner lægen 

beskriver, eksempelvis sprogvanskelighederne, kan være blevet mere markante siden sidst. 

Resultatet, MMSE på 29, kan, isoleret til testsituationen, tolkes som udtryk for, at personen 

har et normalt neurologisk grundlag, det, sammenholdt med, at Thorsten ikke fortalte om sine 

vanskeligheder i forhold til praktisk handlen, kan give et dilemma for lægen i forhold til at 

nærme sig en afklaring. 

 

Dertil kommer også, at Thorstens væremåde, i lighed med hvad Anders beskrev, kan udgøre 

en barriere. Det tyder på, lægen i lighed med Anders har vanskeligt ved at skelne Thorstens 

form for perfektionisme, fra hvad der kunne være objektive symptomer på demenssyndrom. 

Endelig klarer Thorsten hvervet som formand. Det tyder på, at lægen ikke er vidende om, 

hvordan han klarer det, altså at Thorsten ikke har fortalt, at det giver ham vanskeligheder. 

Måske fordi de arbejder sammen i bestyrelsen for borgerforeningen, at det derfor kan være 

skamfuldt at skulle fortælle. (Thorsten fortæller om disse vanskeligheder til neurologen ca. 1 

måned senere). Presset fra Thorstens adoptivbørn, herunder Anders’ udtrykte bekymring i sin 

telefonkontakt, kan have betydet, at lægen har taget et andet udgangspunkt for sin 

konsultation. Endelig kan lægen første gang have taget de forandringer, han blev bekendt 

med, som udtryk for normal aldring, det var tidligere almindeligt (Waldemar 1998) og kan 

måske fortsat forekomme.  

 

Thorsten beskriver, at han var fine venner med sin læge. Dvs., de har haft både en 

professionel – og mere venskabelig relation. På forskellige måder kan det påvirke begges 

handlinger i konsultationen. Dette venskabsforhold, som lægen også antyder i sin henvisning 
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til neurologen, bekræfter også Anders: ”Og nu kendte han så osse lægen lidt personligt, for 

han var osse med i noet borgerforeningshalløj og noet. Såå”. 

 

Også den organisatoriske tilrettelæggelse af den diagnostiske udredning for demenssyndrom 

kan have betydninger. En vanlig konsultation er kort, ca. 10 minutter. I den kliniske 

vejledning fra DSAM beskrives udredningen som et forløb over 3 konsultationer (Rubak, et 

al. 1999). Ud fra Thorstens’ og Anders’ beskrivelser, tyder det ikke på, at denne vejledning er 

fulgt. 

 

Udredningsforløber står ikke klart for Anders. Thorsten fortalte Anders nogle – positive – 

brudstykker. Nedenstående er et eksempel på, hvordan Anders erfarer en del af 

udredningsforløbet. Anders var med Thorsten til den CT-skanning, som egen læge henviste 

ham til:  

A Og, mens han så venter på skanning, så snakker je med damen i receptionen, derude 
for. Så sagde je: ”Hvordan får Thorsten besked? På den her skanning?” ”Jamen, ææh, 
det fik han besked på gennem sin egen læge, om ca. 14 dage”. ”OK”. Så havde je 
faktisk bestilt tid nede ved lægen, der, da var gået, da det nærmed sig de 14 dage, hvor 
je så vil gå med ham derned. Så pludselig ringer Thorsten, han havde brev ude fra 
[navn på sygehus]. ”Har du det” [forbavselse], siger je så. ”Ja, og det var angående 
den her skanning. Og der var ikk noet i vejen”. Så sagde je så: ”Thorsten, vil du være 
sød at læse det brev der”. Og han læste op, der stod: ”Kære Thorsten Mortensen. Vi 
har ikk. Vi kan hermed glæde dig med, at vi ikk har funder noet unormalt i den 
skanning, ud over ganske almindelig ældingstegn”, sån stod der. 

F Hvad tænkte du så? 
A Ja, hva tænkte je. Det er da klart, man tænker. Nå ja, men, så må der være noet helt 

andet galt. Fordi et eller andet. Altså. Man ku jo ikk forstå det. Godt nok vidste vi, at 
han savned min mor, til at sætte skub i ham. Det har vi kunnet fornemme, siden hun 
døde [Det er ca. 10 år siden, i 1995]. 

 … 
A Ja, det var det. Såå. Jamen, je følte mig jo sån lidt mærkeligt. Og så ringed je selvfølge 

til hans læge og aflyst den tid, for hva sku vi derned for, så. Når han havde fået besked.  
 
Anders vidste ikke, at Thorsten efterfølgende blev indkaldt til neurologen og at han her fik 

stillet diagnosen AS: 

A … Han havde været ved neurolog. Og det havde vi ikk sån fået noet at vide om. Andet 
end. Det havde han alligevel selv fundet ud af at tage derud. 

 … 
A ... men pludselig sagde han, han havde været ved en neurolog, og sån og sån. Og det 

var nok den, der så sku gives besked på [ved praktiserende læge]. Je tror, det var 
derfor. Min søster var så med, nede ved lægen. Osse lægen, hvor min søster siger: 
”Jamen, der var jo ikk noet ved den skanning”. Så siger lægen: ”Jooh, der mangled jo 
noget af hjernebarken”, siger han så pludselig. ”OK” [overraskelse]. Så det var jo så 
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en anden snak. Og der fik vi jo så en diagnose på. Så det var simpelthen, ææh. Hvis ikk 
man selv taer initiativ, så. 

 
Anders’ oplevelse er, at det har været helt afgørende, at han sammen med sin søster har 

presset på for, at Thorsten kunne bliver udredt, herunder at han kontaktede lægen med krav 

om udredning, uden at Thorsten var vidende herom. Set fra hans perspektiv har Thorsten haft 

fuld tillid til deres handlen. Det til trods har forskellige faktorer påvirket udredningsforløbet: 

Thorstens væremåde. Praktiserende læges vanskeligheder med at tyde symptomer herunder 

objektive symptomer på forandringer i hans helbred. Organiseringen af udredningen. At 

Thorsten ikke selv har inddraget Anders eller andre i dele af sit udredningsforløb.  

 

For Hans kompliceres udredningsforløbet af, hvad Elva karakteriserer som, en fejlvisitering.  

Henvisningen fra praktiserende læges sendes til Demensklinikken98, herfra visiteres Hans til 

Geriatrisk Afdeling, hvilket Elva oplever som en fejlvisitering. Efter ca. 14 dages indlæggelse 

her, henvises Hans til neurologisk udredning efter bl.a. en neuropsykologisk undersøgelse. 

Elva beskriver konsultationen hos praktiserende læge således:  

E Men så hans BT var så lidt forhøjet. Han kom så i behandling og fik taget en masse 
blodprøver, og kolesterol. Og alt var jo fint. Og så siger hun, je ka hus. Hun snakked 
om. Hun er meget flink [navn på praktiserende læge], vi har hernede. Så siger hun: 
”Jamen, hva så med det der med at huske, og sån noet. Ska der gøres noet ved det?” 
Jamen, det syns je, der ska. ”Syns du ikk det?” - sagde je til Hans. ”Jow”, det syns han 
da osse. Så var der så, vi started på, men det tog jo lang, lang tid. Og så blev han jo 
fejlvisiteret, og kom på [navn på afdeling]. 

 

Hvordan kan denne konsultation forstås? Elva laver aftale med lægen i samråd med Hans, 

men uden hans vidende gør hun lægen opmærksom på, at han har vanskeligheder bl.a. med at 

huske. For Elva er det et brud med Hans’ værdighed og selvbestemmelse. Dertil kommer hos 

lægen at skulle tydeliggøre hans vanskeligheder, objektive symptomer, når de ikke forinden 

har snakket sammen om disse vanskeligheder. Fra Hans’ perspektiv er det måske 

dilemmafyldt at redegøre for sine vanskeligheder, med lægen og Elva som vidner. Det kan 

ikke afgøres, da han som nævnt ikke spontant genkalder forløbet i interviewet. Også de 

emotionelle bånd mellem Elva og Hans er anderledes – der tilkommer en øget sårbarhed i 

                                                 
98 Som led i et kommunalt forsøgsprojekt er der etableret en murstensløs Demensklinik i sekundær sektor, med 
følgende specialister: Geriater, gerontopsykiater, neurolog, samt en praktiserende læge. Patienter, henvist fra 
kommuner, der deltager i projektet, visiteres til den speciallæge, der besidder de kvalifikationer, de vurderer 
relevante for patientens udredning og behandling.  
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mødet med lægen, eksperten. Sårbarhed i forhold til, hvad de fortæller lægen om hinanden. 

Og en sårbarhed for, hvad lægen kan konkludere.  

 

Elva føler skyld, fordi hun så sig nødt til at fortælle den praktiserende læge om Hans’ 

vanskeligheder med at huske, uden at Hans var vidende herom. Hun står ved sine 

handlegrunde og at hun på tidspunktet ikke så andre handlemuligheder. Betydningen af at 

påtage sig ansvar for at hjælpe Hans at tage vare på sit helbred, går som for Anders i forhold 

til Thorsten, forud for hensynet til hans selvbestemmelse.  

 

Lis følger med Karl til hans praktiserende læge. Karl bliver umiddelbart henvist til 

neurologisk udredning. Lis fortalte ikke uddybende om mødet med lægen.  

 

Hvilke betydninger konsultationen hos praktiserende læge har haft for Thorsten, Hans og Karl 

står hen. De tager imod tilbuddet om udredning, men præmisserne for deres handlegrunde kan 

ikke afgøres. For deres nærmeste havde det stor betydning, at lægen bekræftede grundlaget 

for deres egen usikkerhed, at det var objektive symptomer, der krævede udredning. 

 

 

Ellen og Grethe tager selv til deres praktiserende læge, som udtrykker forståelse for deres 

erfaringer og bekymringer. De får bekræftet, at deres symptomer herunder de objektive 

symptomer kræver udredning, med det samme henvises de til Neurologisk Afdeling.  

 

I måden Ellen fortæller om konsultationen hos den praktiserende læge, synes hun at erfare den 

som beroligende, men det at lave MMSE er ubehageligt: 

E Ja. A var nok dernier. Ja hva var a ellers. A tror ikk lige, det var det, a var inde med. A 
var i hvert fald nier. Det var så en ny læge. A ka ikk huske, om je havde noen smerter 
dengang. Det ka je ikk, men så kom je te å sai: ”A tøs osse a blywer så glemsom”, saier 
a så. ”Nå”, saier han så. ”Det, ska du, ha siet på, for der er kommet nøj, vi ka gør nøj 
ved”. ”Nå”. Men så sku a bestille en tid, og så sku a dernier. Å så fik a så sån en 
tegning, hvor a sku tegne jen ligesom den der, der var på papiret [formentlig en 
polygon]. Å tegne, det er sku manne år, at a har tegnet sån et apparat. [Ler]. Så det. 
Han sad jo der, og sidder der ligeså stil. Je ku ikk rigtigt få det til, trekanter, nej, det. A 
tøt ikk rigtigt, a ku få det te, i samme retning. Men han bløw jo ved. A trow jo, han sku 
snart te a stop. Men nå. ”Nej, det er du godt nok ikk guer til, Ellen”, saier han så. ”Det, 
ska du godt nok, ha nøj gjow ved”. ”Nå”. Så, så gik det sån set sån. 

 … 
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E Ja, han [egen læge] såe wål det her, det ku hænde at være nøj demente værk, men så var 
han såe, ”at” - fordi han er sån en stille og rolig fyr – ”at det. Der er altså bløwn nøj, 
vi kan stop det lidt med”, såe han. 

 

For Ellen var den praktiserende læges måde at handle på af stor betydning, at han var stille og 

rolig, lyttede og undersøgte, om end det nærmest var tilfældigt, hun fortalte om sine 

vanskeligheder. Lægen bad Ellen lave en MMSE. Herved blev Ellen konfronteret med sine 

vanskeligheder og det var tydeligt, hun genkaldte dette som en ubehagelig oplevelse. Ellen 

beskriver sine oplevelser af lægens vurdering sådan: Og det var selvfølgelig ikk så 

spændende. Men altså så var det, han såe, at det ku gjøres med tabletter. Det var ligesom, det 

hjalp, nøj kon på`et. Lægen antyder, at Ellen kan lide af demenssyndrom og at der i givet fald 

er en medicinsk behandlingsmulighed, hvilket synes afgørende for Ellen. 

 

For Grethe betød konsultationen en periode med håb – men også usikkerhed. Håb, fordi 

symptomerne kunne være forårsaget af en blodprop i hjernen, hvilket for hende var mindre 

forfærdeligt end at lide af AS – men eftersom symptomerne fortsatte, kom usikkerheden igen: 

G … og så sagde min egen [læge], vi skal have dig ind med det samme, og se hvad det er, 
der sker. Og det kom jeg så selvfølgelig også. 

 … 
Det syns jeg, men ææh, så fik vi da lidt løsning på det, og kom og æhh, ja, lavet nogen 
undersøgelser. Der var en hel masse ting, hun synes, der sku laves med det samme, med 
hovedet og al de der ting. Det går så igennem ikk, og der er det jo så, man må sige, om 
jeg så. Det ku ha, det kan være en blodprop, ikk på det tidspunkt. Nå, men så, det var jo 
så ikk så galt, tænkte jeg. Det er der jo så mange, der har. Og kommer over det 
alligevel. Men såå, __ Det slog vi nok sån lidt frem, tilbage igen, og sagde, ej men det 
må vi __, men det fortsat jo, sådan set. 

 

Ellen og Grethe tager begge imod tilbud om yderligere udredning. 

 

Jeg vil kort her fremhæve et for de nærmeste meget vigtigt anliggende, fordi det vedrører 

deres eksplicit udtrykte forventninger til læger. Kristian, Elva og Anders peger på, at deres 

forventning - måske nærmere krav – er, at læger herunder praktiserende læge forholder sig til, 

hvorvidt personen fortsat må køre bil og ligeledes udtrykkeligt fortæller personen herom99. 

                                                 
99 Tilsvarende fandt Rasmussen, Horsted & Kristiansen, at raske ægtefæller gav udtryk for, at det kunne have 

været en vigtig hjælp, hvis praktiserende læge eller politiet havde været inde i billedet, havde truffet beslutning 
om, at personen ikke måtte køre bil og sagt det til ham eller hende (Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard 
Kristiansen 2007a).  
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Kristian fortæller, han er i tvivl om, hvorvidt Ellen blev klar over, hun ikke måtte køre bil. 

Grundet risikoen for konflikt, tager Kristian det ikke selv op med Ellen. Elva var enig i 

lægens beslutning om, at Hans ikke måtte køre bil, men meget berørt af at have påtaget sig at 

fortælle Hans det – hvilket læge pålagde hende: 

E Jow, hun ringed [Hans’ praktiserende læge] så osse op og sagde til Hans, at jeg sku sige 
til ham, at han måt ikke køre bil. Det havde hun ikke sagt til ham. Det var lidt, lidt 
hårdt, og sige til ham [sænker stemmen, bliver alvorlig]. Det havde hun glemt. Og det 
måt han i hvert fald ikk, før han var udredt.  

 

Anders mener, ud fra sine erfaringer med Thorstens kørsel, at det ikke var forsvarligt, han 

kørte bil. Hans søster får neurologen til at påtage sig opgaven at fortælle det til Thorsten. 

Handlesammenhængen, hvor neurologen, Thorsten og Anders’ søster sidder sammen, 

betyder, at Anders’ søster bringes i en ubehagelig, konfliktfyldt situation, i forhold til at få 

lægen gjort opmærksom på denne opgave: 

A … men altså i forbindelse med, at vi mer eller mindre tog hans bil fra ham der. Da 
havde vi fået neurologen til at prøve at forklare ham, at det ikk var godt, at han kørt bil. 
Fordi det var jo lidt væmmeligt og sku vær bussemand hele vejen igennem. Så det fik 
min søster sån lige hvisket til ham, om ikk godt han lige vil, kom ind på det, og det 
gjorde han så osse. Men det er jo ikk sån, de sier, at: ”Du må ikk ha lov at kør bil”. Det 
gør de ikk. Det er noet med at sie, at: ”Det er ikk så godt, at du kør bil, altså”. Nej, vi 
ska godt nok gerne være bussemænd, syns je. Det burde fagfolkene lidt mer vær. Så det 
er dem, han måske ka gå og bli lidt gal på, ikk. Men han har nu ikk været gal på mig, da 
vi tog den [hans bil] med hjem, det har han så ikk. 

 

Kristian, Elva og Anders skelner utvetydigt og klart mellem fagspersoners opgaver og 

familiens. De har erfaret det som et meget ubehageligt dilemma, at de på en gang er familie 

og omsorgsgivere og samtidig skal tage på sig, hvad de opfatter som værende en oplagt 

opgave for fagfolk – at træffe afgørelse om, hvorvidt personen må køre bil og fortælle 

personen selv om denne beslutning. 

 

4.2.14 Sammenfatning  
Det tyder på, at Karl, Hans og Thorsten har grader af svækkelser i deres sygdomsforståelse. 

Som følge opstår en række dilemmaer for deres nærmeste: Hvordan forvalte det - at påtage sig 

et stadigt større ansvar for et andet menneske – for en ægtefælle/stedfar - der forandrer sig, 

uden at det med sikkerhed kan siges hvorfor? Hver nærstående ønsker at tage vare på og 

respektere personens selvbestemmelse og selvforståelse, men også at få afklaring af den 

usikkerhed, de har levet med i forhold til at forstå svækkelser i personens handleevner, de har 
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erfaret og som griber ind i personens livsførelse bl.a. i forhold til at tage ansvar for eget 

helbred. De præmisser for handlegrunde, der har størst betydning og dermed bliver afgørende, 

er hensynet til personens helbred og de oplever en høj grad af ansvar herfor, det træder frem i 

forhold til betydningen af, at personen bevarer sin fulde selvbestemmelse. Et valg der baseres 

på måneder til års overvejelser og et valg, der følges op efter den diagnostiske udredning.  

 

For Ellen og Grethe giver mødet med praktiserende læge forskellige glimt af håb. Håb om, at 

den medicinske behandling kan hjælpe. Håb om, at det kan være symptomer på noget andet 

og mindre forfærdeligt end AS.  

 

Det faglige skøns dilemma for praktiserende læge og neurologen er at tilvejebringe et 

grundlag for at foretage et kvalificeret, fagligt skøn. Det vil her sige en forståelse for 

personens livsførelse og de former for svækkelser, han eller hun oplever og erfarer. Der er 

væsentlige barrierer herfor, hvis personen selv ikke – eller kun til dels - fortæller om sine 

vanskeligheder og ikke har en nærstående med. Et andet forhold er, at det kræver viden om - 

og konkrete oplevelser af - og erfaringer med variationer af symptomerne herunder af de 

objektive symptomer på og forløb af demenssyndromer/AS. Endelig kan lægens prioritering 

af sin organisering af den diagnostiske udredning give en tidsmæssig ramme for 

konsultationen, som begrænser og vanskeliggør mulighederne for at opnå kvalificeret indsigt i 

og overblik over personens vanskeligheder. 

 

4.2.15 Erfaringer relateret til metoder anvendt i den diagnostisk udredning 
I dette afsnit beskrives personens og nærståendes retrospektive erfaringer fra det diagnostiske 

udredningsforløb. Det foregik i handlesammenhænge ved neurologen og for 3 af personerns 

også ved neuropsykolog. Retrospektivt skelner de 3 ikke mellem neurolog og neuropsykolog. 

 

Grethe, Karl, Thorsten og Ellen har markante erfaringer fra den del af deres udredningsforløb, 

der foregår i handlesammenhængen ved neurologen/neuropsykologen. Det kan være udtryk 

for, at det er situationer, som har været særlig betydningsfulde (Fromholt 1990). Thorsten 

fortæller om sin samtale med neurologen, Grethe, Karl og Ellen om det at lave test - om deres 

situerede, kropsliggjorte måde at handle på i denne handlesammenhæng. En 

handlesammenhæng som for alle er ukendt, og som de deltager i i en kortere periode mhp. at 

få en forklaring på de oplevede og erfarede symptomer og svækkelser evt. få stillet en 

diagnose.  
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Afsnittet indledes med en beskrivelse af MMSE (Bilag 2.2), herunder relateres til 

begrundelserne for at udvikle testen samt til den aktuelle sundhedspolitiske - og faglige kritik. 

I udredningsforløbet hos praktiserende læge og hos neurologen anvendes testen som en af to 

screeningsmetoder. Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen har således lavet testen to gange.  

 

Derefter beskrives den anden screeningstest - urskive-testen - idet Grethe og Bent samt Karl 

og Lis fortæller oplevelser og erfaringer relateret til denne. 

 

MMSE kan ses som et prototype eksempel på neuropsykologiske testmetoder anvendt i 

forbindelse med udredning. Grundet Grethe, Karl og Ellen genkalder markante oplevelser 

erfaringer relateret til denne test, er beskrivelsen af MMSE også grundlag for en diskussion af 

denne test, som metode ved udredning. Fra deres respektive 1. persons perspektiv 

tydeliggøres forskellige former for dilemmaer ved udredningen, primært videnskabelige og 

moralske, disse diskuteres til slut. 

 

4.2.16 MMSE og urskivetest - anerkendte screeningstests  
 

4.2.16.1Beskrivelse af MMSE  
Hvilket problem var det intentionen, MMSE skulle løse for godt 30 år siden? Marshal F. 

Folstein, Susan E. Folstein, & Paul R. McHugh, som udviklede testen, skriver, at eksisterende 

tests relateret evaluering af psykiatriske patienters mentale tilstand var tidskrævende, hvilket 

gav problemer i forhold til ældre, specielt de med eksempelvis demenssyndromer, som blot 

kunne samarbejde kortere perioder. Deres formål var derfor at udvikle en kvantificerende 

vurdering af en persons kognitive tilstand, hvor det almindeligvis vage, subjektive indtryk af 

en persons kognitive inhabilitet blev gjort mere objektiv. En kognitiv screenings test som 

klinikere og psykiatere kunne anvende i praksis, som kunne udføres på en enkel og hurtig 

måde og som gjorde det muligt at graduere patienters kognitive tilstand, skelne patienter ramt 

af kognitive forstyrrelser fra de, som ikke var ramt. Fokus i testen er de kognitive aspekter af 

mentale funktioner, deraf betegnelsen ”mini”. Indenfor disse aspekter karakteriserer de testen 

som grundig (Folstein, Folstein & McHugh 1975). I den danske test indgår 11 spørgsmål i en 

bestemt orden (Bilag 2.2). Svarene pointsættes straks, maksimum er 30: 

1. del: fordrer alene sproglige svar og dækker orientering, hukommelse, opmærksomhed – 

maksimum score er 21 
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2. del: fordrer evne til at navngive, følge sproglige og skrevne ordrer, skrive en sætning 

spontant, kopiere et komplekst polygon – maksimum score er 9 

Testen kan administreres på 5 – 10 minutter, hvilket Folstein, Folstein & McHugh vurderede, 

gjorde den praktisk at bruge (ibid.).   

 

Senere blev det på baggrund af forskning accepteret, at en score på 23 var grænsen - også 

kaldet cut-off score - for indikation på kognitiv svækkelse. Siden tilkom yderligere 

differentieringer og klassificering af svækkelsernes sværhedsgrader: 

 

Ingen kognitiv svækkelse MMSE: 24-30 points 

Mild kognitiv svækkelse               18-23 

Svær kognitiv svækkelse                 0-17 

(Tombaugh & McIntyre 1992, s. 923). 

Ifølge en arbejdsgruppe under Selskabet Danske Neuropsykologer anvendes testen i dag som 

funktionsskala og ved stratificering af demensgrader: 

 

Demensgrader baseret på MMSE: 

Ingen eller meget let MMSE: 24-30 points 

Let               18-23 

Moderat               10-17       

Svær                 < 10 

(Nielsen, et al. 2006, s. 5). 

 
4.2.16.2 Kritik af MMSE – fra sundhedspolitisk - og sundhedsprofessionel side  
Internationalt og nationalt anbefales i dag, at MMSE anvendes ved mistanke om demens 

(Lomholt & Jürgensen 1998). I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe og 

forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper testen som screeningsredskab 

(Sundhedsstyrelsen 2001, Dinesen 1997, Lomholt & Jürgensen 1998). Som for 30 år siden 

fremhæves i dag betydningen af, at der foretages en objektiv, kvantificerende vurdering af 

personens kognition, som supplement dels til en klinisk bedømmelse dels til samtale med 

personen og pårørende (Waldemar 1998).  

 

I forhold til den kliniske brug som screeningstest er det allervigtigste at vide, hvordan den kan 

bidrage til det at kunne foretage en skelnen mellem - i dette tilfælde – hvorvidt personer er 

ramt/ikke ramt af demenssyndrom. Folstein, Folstein & McHugh dokumenterede dengang, at 
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testen var realiabel og valid (Folstein, Folstein & McHugh 1975). Det har vist sig ikke at være 

tilfældet i forhold til demenssyndrom. En del af baggrunden herfor er, at grænsen, imellem 

hvornår en person vurderes normal henholdsvis som ramt af et demenssyndrom, ikke er 

fastlagt. En begavet person kan have en høj score, men det udelukker ikke, at han eller hun 

har en demenslidelse i tidlig fase (Waldemar 1998, Dinesen 1997, Nielsen, et al. 2006). 

Testens sensitivitet er således begrænset og som følge er der bl.a. risiko både for falske 

positive - og negative diagnoser, hvis ikke der korrigeres for relevante baggrundsvariable 

(som eksempler nævnes: alder, uddannelse, socio-økonomisk status og begavelse), viden om 

variablers påvirkninger er aktuelt mangelfuld (Sundhedsstyrelsen 2001). Der er udviklet en 

korrektionstabel i forhold til nogle variable (Nielsen, et al. 2006), ellers baseres korrektioner 

på behandlerens subjektive skøn.  Også for mennesker, kategoriseret som værende ramt af 

demens i svær grad, er testen usikker. Her nås en såkaldt ”gulv effekt”, hvilket er et udtryk 

for, at patienten trods yderligere progression ikke kan score lavere. Grundet disse 

usikkerheder pointerer arbejdsgruppen, at der, i forhold til fastlæggelse af diagnostiske 

kriterier, er brug for kendskab til baggrundsvariables påvirkninger af præstationen, samt at 

testens anvendelighed ligger inden for en begrænset del af det kliniske spektrum 

(Sundhedsstyrelsen 2001). Indenfor dette spektrum kan en persons kognitive svækkelser ved 

AS via MMSE gradueres, da den samlede score er en sammentælling af præstationer 

stammende fra forskellige kognitive domæner100 (ibid.). Scoren i sig selv siger således ikke 

noget om, hvilke kognitive funktionsevner der er svækkede eller bevarede. Den norske 

geriater Torgeir Bruun Wyller pointerer, at det kan være vigtigere at rette opmærksomheden 

på, hvilke delopgaver personen klarer eller ikke klarer, måden opgaverne løses på samt 

tempoet (Wyller 2008). 

 

I forhold til screening for demenssyndrom, gør testen det således ikke muligt, som oprindeligt 

intenderet, entydigt at skelne de der er ramt af kognitive svækkelser fra de, der ikke er ramt og 

behandlerens subjektive skøn har fortsat afgørende betydning.  

 

                                                 
100 Et kognitivt domæne – er et udtryk for et kognitivt funktionsområde eksempelvis: hukommelse, 
sprogfunktion, etc. (Nielsen, et al. 2006). 
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Ifølge Sundhedsstyrelsen er der 5 studier af værdien af MMSE som diagnostisk redskab. 

Disse viser en sensivitet101 i forhold til dement/rask på 86 % og en specificitet på 85 % ved 

cut-off på 23-24 point (Sundhedsstyrelsen 2008). 

  

Ud fra en antagelse om, at personens scores følger forandringer i hans eller hendes kognitive 

tilstand peger Folstein, Folstein & McHugh på, at en patient kan følges over tid med testen 

(Folstein, Folstein & McHugh 1975). I dag er det også ét argument for brugen af testen, bl.a. 

fremhæves, at den skaber grundlag for ensartet vurdering af - og bedre opfølgning af patienter 

(Waldemar 1998). Dertil har testens udbredelse den fordel, at forskellige undersøgelser kan 

sammenlignes (Lomholt & Jürgensen 1998). – men - jf. ovenstående kritik - er grundlaget for 

at følge og sammenligne reduceret og usikkert og bidrager alene med ét abstrakt indtryk af, 

hvordan personen er ramt. Eksempelvis fremhæver Sabats, at kvantitative scorer kan være 

anvendelige for forskere, der analyserer effekten af medicin på specifikke symptomer (Sabat 

2001), men den ultimative test af medicinen er, hvordan den påvirker personens præstationer i 

mødet med kravene i situationer i hverdagslivet (ibid). Netop i forhold til den konkrete 

betydning af testen for den enkelte patient kan Folstein, Folstein & McHugh synes tvetydige. 

De fremhævede bl.a. at implikationer af MMSE score, f.eks. svigt i orientering, blev værdsat 

af professionelle som advokater og social arbejdere, der var optaget af patientens kompetence 

til at klare daglige anliggender (Folstein, Folstein & McHugh 1975). Det bliver ikke klart, 

hvordan Folstein, Folstein & McHugh forstår forholdet mellem personens evner i 

testsituationen og i livsførelsen, den sammenhæng bl.a. Sabat problematiserer (Sabat 2001). 

 

4.2.16.3 Beskrivelse af ur-skivetest 
I ur-skivetesten skal personen selv – eller lægen – tegne en cirkel, en urskive. Personen skal 

indsætte tallene og sætte viserne på ti minutter over elleve. Det afgørende er, at det er et 

tidspunkt, hvor viserne skal placeres asymmetrisk på begge sider af midteraksen. Testen kan 

give oplysninger om bl.a.: planlægning, overblik, rum-retningsopfattelse og konstruktion. Det 

antages, at påvirkninger som følge af baggrundsvariable er begrænset. Der findes forskellige 

scoringssystemer i forhold til at beregne resultatet (Nielsen, et al. 2006).   

 

                                                 
101 Sensitivitet: den andel af syge, som ved en prøve falder ud som syge. Specificitet: den andel af raske som ved 
en prøve falder ud som værende raske (Sundhedsstyrelsen 2008).  
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4.2.17 Erfaringer fra den diagnostiske udredning – 1. persons perspektiver  
I det følgende beskrives aspekter af udredningsforløbet fra personens eget og de nærmestes 

perspektiver, som de genkaldte disse i interviewsituationer. 

 

De der fortæller om udredningen skelner imellem to metoder: Samtale og test. Thorsten 

fortæller som den eneste et eksempel på sine erfaringer med at fortælle neurologen om sin 

livsførelse: 

F Hvordan synes du han [neurolog] var til at lytte til, hvad du fortalte? 
T Formidabel. Jaah, det må je sige. 
F Havde du fornemmelse af, at han forstod, hvad du, [Thorsten tager ordet]. 
T Ja. 
F - hvad dine problemer var? 
T Ja, altså.  
F Lyttede han til. 
T Ja, det ka du tro. Der var ikk noet. Han spurgte mig meget sån, stille og roligt, hvordan 

det gik. Der gik jo omkring en ½ time. Altså han forklared mig da osse, hvorfor je ikk 
sku køre bil mere. Je ka ikk lige huske, hva han hedder. Han er sån en meget sympatisk 
læge derude i [bynavn], der. Så syns je da osse, det var. Så je da hellere lade være med 
at køre bil [smiler].  

F Hvordan var det at få det at vide? 
T Jaarh, det var streng. Sån lige i starten, men så tænkte je lidt over det. Nårh, ja, ja. Je 

ka jo cykle [smiler vemodigt, øjnene bliver blanke]. Der er jo ikk så langt ned til 
købmanden og men det er jo ikk så tit je kommer til [bynavn] og handler.  

 

Thorsten genkalder denne samtale med neurologen, om end den ligger over 1 år forud for 

interviewet, måske fordi den havde betydningsfulde konsekvenser. Kørekortet var værdifuldt 

for Thorsten og han havde nyligt købt en anden bil, men relationen til neurologen synes for 

Thorsten at have en karakter, så denne meddelelse blev til at acceptere. Måske grundet måden, 

det blev sagt på. Måske grundet respekten for neurologens vurdering. Måske grundet 

autoritetstro. Måske fordi neurologen relaterer vanskelighederne til hans livsførelse. Måske en 

lettelse grundet erfaringer af ikke længere at magte at køre bil. Thorsten fortæller ikke om 

erfaringer fra test-situationer, måske fordi han ikke erfarede testene som vanskelige - hans 

score var 29. Måske fordi de ikke havde betydning for ham. Måske har han glemt dem. 

 

4.2.17.1 Tests – middel eller mål? - det afhænger af perspektivet 
Grethe, Ellen og Karl fortæller udelukkende om erfaringer relateret til test-situationen. 

Erfaringer de beskriver som frygtelige, chokerende, Karl sammenligner situationen med 

ydmygelser, han erfarede i skolen. De scorer mellem 20 og 23 i MMSE. Det tyder på der har 

været opgaver, som har voldt dem vanskeligheder.  
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Inden beskrivelsen af Grethes, Ellens og Karls oplevelser og erfaringer, beskrives Grethes, 

Bents samt Ellens forståelser af formålet med MMSE og Grethes erfaringer af ventetid, - 

forhold som har betydninger for at forstå deres beskrivelser af at udføre testen. 

 

Grethe genkalder brudstykker fra udredningsforløbet. Bent giver udtryk for, at han ikke var 

med i det. Det synes at skulle forstås sådan, at han ikke var fysisk til stede, når Grethe lavede 

tests, samt at han ikke genkalder at være fortalt nærmere om undersøgelserne, han mener, de 

skal vise en form for status: 

B - altså det sån, forskellige prøver for at finde ud af, hvor stod man. 
G  En hel masse, en hel stribe, får jeg. 
B Og så der en måned efter, eller fem uger efter, når du er inde igen, så tager man dem en 

gang til, og så sammenligner man. Sådan har jeg forstået det. Det er ikk sån. Det har 
jeg ikke sån været med i. Jeg har kun været chauffør derud.  

 

Ellen er klar over formålet med MMSE: 

E Vi sku jo have funden ud af, hvor slemt det var. Hvor a sku tegne og sån nøj. Det er nok 
det, det started med. … havde en tegning, a sku lav jen. Det var det, de sku ha 
undersøgt. Men nu hår a aldrig. A hår jo hverken wat på tegneskule eller nøj [ler]. Så 
det kom hel bag på mig. Det tint a slet ikk på. Havde a nå vidst det der, inden a var 
kommen dernier, så troer a nok lige.  

 

Patient102 og neurolog/neuropsykolog deltager i den diagnostiske udredning fra hver deres 

position og med deres respektive perspektiv. Grethe træner i at tegne ur i perioden mellem to 

neuropsykologiske undersøgelser. Ellen giver udtryk for, at hun måske ville have øvet sig i at 

tegne, hvis hun havde vidst, hun blev bedt om det. For Grethe og Ellen synes testene primært 

at være midler til at afdække svækkelser af kognitive funktionsevner, som kan optrænes og 

ikke som for neurolog/neuropsykologen som et middel i forhold til at stille en diagnose. For 

Lis tydeliggør de to tests svækkelser i Karls kognitive funktionsevner. Lis fortæller: 

L Vi har været ude ved overlægen derude, hedder det det, to gange til samtale. Vi har 
været ude til en samtale, hvor han sku prøve en masse ting, ikk osse, svare på og sån 
noet. Det gik jo heller ikk for godt, vel. Bare det man siger, hvor man tegner et ur, og så 
han skal sætte tallene på. Dem sætter han på 1 2 3 4 5 6, og så vil han tilbage igen. Så 
vil han, det er 12, ikk. Altså, det. Det kan han jo ikk selv se, vel. Og sån forskellige ting 
han sku tegne. Jamen, det ku han slet ikk. Han læser heller ikk mere. Før hen der læste 
han jo meget, det gør han ikk. Men han ser meget fjernsyn. Og går osse på tekst tv, ikk 
osse. Så. 

                                                 
102 ”Patient” bruges, når personen indgår i handlesammenhænge i forbindelse med diagnostisk udredning, ellers 
bruges personen ramt af AS eller personen der lider af AS eller hvis det af sammenhængen fremgår, at det er 
ham eller hende – alene personen. 
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F Det kan han godt læse? 
L Ja, det kan han godt finde ud af. Men altså skrive og sån noget, det gør han slet ikk 

mere. Det gør han. Det er mig.  
F Dig der tager alt papirarbejdet? 
L Ja, men det har det nu altid været. Med papirarbejdet og sån noet, det har. Det har godt 

nok altid været mig. Men altså. Nej, det kan han ikk.  
F Så det er mest fjernsyn hans dag går med? 
L Ja, det er det. Det er fjernsynet. Og så Ja, ja. Det er han jo så tilfreds med. Ikk osse. Så 

må vi jo se, hvordan det går. 
  

Karl har svækkelser på måder, så han har vanskeligt ved at tegne et ur, skrive og læse. Han 

kan se tv, det er han tilfreds med. Grethe, Ellen og Karl erfarer ikke, at udredningsforløbet 

giver dem viden eksempelvis om hvilke betydninger, det ikke at kunne tegne et ur, kan have i 

forhold til livsførelsen. Eller hjælp til at erkende, ressourcer - skønnet ud fra det bevarede 

neurologiske grundlag. For Karl eksempelvis bevarede handlevener og dermed hjælp til, hvad 

der kunne være mulige alternativer til at se tv.  

 

Grethes, Ellens og Karls kropslige betingelser, deres neurologiske grundlag, er ramt. De 

neurologiske forandringer ved AS er irreversible, hvilket indebærer, at deres kropslige 

fungeren ændrer sig. De erfarer derfor grænser for deres handlen i testsituationen.  

 

Men svækkelser af separate kognitive funktioner er én ting, noget andet er, hvorvidt og i givet 

fald hvordan disse viser sig i livsførelsen og om der kan kompenseres. I forhold til 

livsførelsen kan det påvirke kognitive funktionsevner, som f.eks. hos Karl, at han ikke kan 

placere sig i sengen så hovedet lander på puden, hvis der ikke er andre muligheder end brug af 

den separate funktion, rum/retnings funktion, i forhold til at foretage denne bestemte 

handling. Lis udnytter, at Karl har bevaret sit syn og et kryds på lagnet, hvor han skal sætte 

sig, gør det muligt for ham at kompensere i netop den situation. Hans handleevne at kunne gå 

i seng uden hjælp er reetableret ved indarbejdelse af en enkel, diskret kompensatorisk strategi.  

 

Livsbetingelser, handlerummet, er de objektive betingelser, muligheder, mennesker handler i 

forhold til. Det er muligheder for den enkelte i den udstrækning, han eller hun har udviklet en 

handleevne, hvormed de eksisterende betingelser kan realiseres. Ved at handle i forhold til 

muligheder og betingelser ændrer den enkelte både på sine muligheder og betingelser – som 

samtidig er hans eller hendes forudsætninger. Ændrer altså samtidig sig selv – eller sine 

handleevner jf. (Jartoft 1996, Forchhammer & Nissen 1995). Separate, kognitive funktioner, 



 
 

249 
 

der er ramt, kan derfor indirekte medføre begrænsninger i handleevne og i hvilke betingelser, 

der udgør muligheder. AS vil - som sygdommen progredierer – begrænse og ændre den 

enkeltes handleevner. 

 

Men handleevner kan også udvikles, da alle psykiske funktionsaspekter er modificerbare 

(Dreier 2001). Midlerne, som muliggør modificering, bæres af det neurale niveau, som i 

varierende grad er ramt ved AS. Personens muligheder for at udvikle handleevner afhænger af 

det bevarede neurale grundlag. Det er derfor yderst vigtig at opnå viden om dette grundlag, 

for professionelle, personen selv og de nærmeste. 

 

Handleevne er ”rådighed-gennem-deltagelse-i-rådigheden” over livsbetingelserne (Jartoft 

1996, Forchhammer & Nissen 1995). Mulighederne for at ændre og udvikle rammerne, altså 

personlig udvikling, afhænger af muligheder og begrænsninger i den konkrete 

handlesammenhænge, afhænger af personens grad af rådighed over handlesammenhængen. 

Ved at personen oplever, at fokus i udredningen er afgrænset til svækkelser og at tests for 

behandleren er mål mere end middel, bliver udredningsforløbet en erkendelse af, at AS fører 

til begrænsninger i rådigheden over handlesammenhænge, over livsbetingelserne. For 

behandleren er formålet at opnå viden om personens tilstand. Testen bidrager til at gruppere 

patienterne i diagnostiske klasser.  

 

Kun Bent fortæller om, at de fik hjælp umiddelbart efter, at de var informeret om diagnosen:  

B ... men fik så en god snak med ham alligevel om, hvordan og hvorledes, og hvad hun 
måske, hvad hun måske ku gøre. Hun ku træne lidt læse, og ku man ikk huske siden, når 
man havde læst, så var det altså om igen og så simpelthen for at træne sig i, at. Og lige 
sådan hun kan skrive om morgenen eller der, hvad der skal laves den dag. Og så i løbet 
af dagen så tjek, hvor mange punkter har du nu fået lavet? Hvor mange skal føres over 
til dagen efter? 

 

Neuropsykologen skriver, at han har rådgivet mhp. kompensationsstrategier i forhold til den 

svigtende hukommelse, at hvis de efterfølgende skulle have spørgsmål eller behov for at få 

gentaget rådene, er de velkomne til at vende tilbage (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen). 

 

Grethe og Bent havde ved 1. interview ikke indarbejdet den strategi med at skrive, hvad der 

skulle laves, men det var betydningsfuldt for dem, at neuropsykologen havde fortalt om 

denne. De havde fået et redskab, som inspirerede til andre tiltag. Problemet for 
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neurologen/neuropsykologen, i forhold til at transformere resultater fra tests til personens 

livsførelse, synes først og fremmest at være, at han eller hun kun i meget begrænset omfang, 

og da målrettet de diagnostiske kriterier, spørger ind til livsførelsen. Udredningen foregår i en 

klinisk handlesammenhæng, hvor personen selv og nærstående skal fortælle om forandringer. 

Så grundlaget, for gennem samtale at hjælpe personen og hans eller hendes nærstående med at 

lave koblingen til deres livsførelse, er meget begrænset. 

 

Ved at de og de andre interviewpersoner mangler denne viden om deres bevarede, kognitive 

funktionsevner, påvirkes deres muligheder for at udvikling. Faktisk er den for de fleste på 

mange områder reduceret, fordi de ikke ellers har adgang til faglig viden. Ikke er vant til at 

søge den form for viden. Ikke har overskud til selv at prøve sig frem. Ikke mødes med andre 

der er i en lignende situation og deler erfaringer.  

 

Udredningsforløbet hjælper altså kun i meget begrænset grad personerne til erkendelse af og 

forståelse for deres ressourcer, potentialer og implicerer ikke en lægefaglig anerkendelse af 

det, den enkelte fortsat kan. Det bliver personens egen (og hans eller hendes nærmestes) 

udfordring at transformere, hvordan svækkelser af separate, kognitive funktioner påvirker 

kognitive funktionsevner og dermed kan håndteres i livsførelsen og at afklare bevarede 

kognitive funktionsevner, herunder hvordan disse evt. kan bidrage til delvist eller helt at 

kompensere for svækkelser.  

 

Som Richard Cheston og Michael Bender, englændere, kliniske psykologer, peger på, kan 

udredningsforløbet forekomme uklart, fordi personen selv ikke fortælles i detaljer om 

baggrunden for undersøgelserne (Cheston & Bender 1999). Grethe og Ellen er vidende om, at 

hensigten med de tests, de bliver bedt om at udføre, er at resultaterne kan bidrage til at 

afklare, om de lider af et demenssyndrom, men de har en begrænset forståelse for 

undersøgelserne, f.eks.: Hvorvidt det giver mening at træne (se nedenfor), eller hvorvidt og i 

givet fald hvordan svækkelse af separate, kognitive funktioner i tests kan vise sig i 

livsførelsen. Disse to niveauer, det abstrakte test niveau og det konkrete livsførelses niveau, er 

ikke tydeliggjort for Grethe og Bent, Ellen og Kristian eller Karl og Lis. Hvor detaljeret, der 

skal fortælles om undersøgelserne, må afhænge af den enkeltes udtrykte og skønnede behov 

for viden og vejledning og måden må tilpasses den enkeltes forudsætninger og aktuelle 

situation. Juridisk har patienter ret til information om undersøgelser og ret til at frabede sig 
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den, på det tidspunkt ifølge: ”Lov om patienters retsstilling” (Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet. 1998), nu ifølge: ”Sundhedsloven” (Ministeriet for sundhed og 

forebyggelse. 2008). Det tyder ikke på – ud fra interviewene og ud fra deres journaler - at 

nogen af personerne har frabedt sig information. 

 

Grethe scorer ujævnt ved MMSE, neurologen ønsker derfor yderligere neuropsykologiske 

tests, forinden påbegynder Grethe medicinsk behandling grundet mistanke om let depression. 

Tilsammen forlænger disse to forhold udredningsforløbet, beregnet fra mødet hos 

praktiserende læge til, at diagnosen stilles. Grethe erfarer forløbet som meget langt, præget af 

forskellige og modsatrettede følelser bl.a. usikkerhed, håb, angst og erkendelse. 

 

Usikkerheden næres af ventetid og af at skulle forholde sig til en alvorlig, differential 

diagnose: 

B Så kommer du ud og skannes. 
G Ja, så sku jeg skannes. 
B  For at se om der var noget i. 
G - i hovedet. 
B Der kom der så besked tilbage, at der var. 
G - ja, der var de ved at tro, jeg havde en hjernesvulst, på det tidspunkt. Det havde jeg jo 

så ikk. Og så, så ved du jo, hvor lang tid der går, med bare at få sådan nogle ting gjort, 
ikk. Så skal der skannes, så går der fire måneder, og alle de måneder ikk også. 

B Ej, der gik ikk så lang tid fra skanning og.  
G - ej, der gik alligevel stor tid.  
B Så på neurologisk, der var vi så ude, fem, fem gange tror je, med en måneds tid mellem 

hver gang.  
 

Grethe var ved praktiserende læge i august 2003. Udredningsforløbet i neurologisk regi 

strækker sig fra november 2003 til maj 2004 (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen). - et forløb 

på otte måneder, med fire møder med neuropsykolog, to med neurologen, før diagnosen 

stilles.  

 

Til trods for det lange udredningsforløb og usikkerheden, er Grethe motiveret, ser konkrete 

handlemuligheder, i form af at træne opgaver fra testen derhjemme inden næste ambulante 

møde:  

B … den første gang, det var bl.a. at sætte tal på et ur og viseren jo osse, selvfølgelig, på 
forskellige klokkeslæt, hvor det kiksede. Næste gang du sku derud, der trænede. 

G Det var dig, der sad og træned.  
B Du vil jo, så sku vi hjælpes ad, og prøve at få, så, så du ligsom. Det var, det var ikk for 

svær stadigvæk ikk, men, men. 
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G  Nej, og det er det stadig væk ikk.  
B Nej, men du er trods alt aldrig i tvivl om, hvad klokken er, hvis du ser på klokken. 
G Nej, det er jeg ikk.  
 

Hvorvidt det giver mening at træne, vil bl.a. have sammenhænge med, hvor og hvordan 

hendes neurologiske grundlag er ramt af degeneration. En anden og generel problematik, i 

forhold til at træne, er, at det kan være svært for Grethe, ligesom for mange raske i øvrigt, at 

lære kontekstfrie opgaver, der ikke giver mening, f.eks. formår Grethe ikke at tegne et ur og 

angive et bestemt klokkeslæt, men hun har ikke problemer med at aflæse, hvad klokken er på 

et ur.  

 

Ud fra Grethes erfaringer tyder det på, det kan være af betydning for nogle at få viden om, 

hvad de selv og evt. deres nærmeste kan gøre i forhold til rehabilitering103 imellem de 

ambulante undersøgelser – og i det hele taget. Altså at få yderligere forståelse af 

testsituationen og dens implikationer. Ingen af de inkluderede personer eller deres nærmeste 

fortalte om, at de havde fået en sådan vejledning. Det står hen, om det er fordi, de ikke 

genkalder den eller ikke har fået den. Det fremgår ikke af journalerne, men omvendt - der sker 

mere ved de ambulante møder, end der beskrives i journalen. Ligeledes står det, som nævnt 

ovenfor, hen, om de havde fået forklaring på forholdet mellem de separate, kognitive 

funktioner, de erfarede som værende svækket i testen og de kognitive funktionsevner, de 

havde erfaret var svækket i deres livsførelse. – som i eksemplet om forholdet mellem det at 

tegne et ur og angive et klokkeslæt og det at forstå, hvad klokken er hjemme i stuen. Eller 

forklaringer om, at problemer med at tegne ur – muligvis kan bidrage til at forklare andre 

svækkelser.  

 

Testen bidrager til den neurologiske og neuropsykologiske forståelse af sygdommen. Som 

Sabat understreger, er resultaterne af tests teknisk set ikke unøjagtige, men test scorerne giver 

alene et kendskab til svækkelser af separate abstrakte, kognitive funktioner. Det, der 

undersøges, er, hvordan sygdommen påvirker en serie ”funktioner”, i modsætning til hvordan 

den griber ind i personens livsførelse (Sabat 2001). Sabat relaterer her personens livsførelse til 

                                                 
103 Begrebet ”rehabilitering” anvendes her i denne betydning:  
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 
Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske 
og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens 
hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats” 
(Marselisborgcentret & Rehabiliteringsforum Danmark 2004, s. 16). I denne her sammenhæng vil der dog til 
stadighed kunne sættes nye mål og tidsrammer for disse.  
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testsituation ved at præcisere skarpere end Folstein, Folstein & McHugh, at det er centralt 

også at forholde sig til forholdet imellem livsførelse og test-situation. 

 

Viden om separate, kognitive funktioner kan være brugbare i forhold til personens livsførelse. 

Det kan tydeliggøres med følgende konstruerede eksempel, som ikke er hentet fra det 

empiriske materiale. Neuropsykologen beder en mand, personalet vurderer lider af 

demenssyndrom – måske AS - i svær grad, udføre en test. Det viser sig, han har store 

problemer med at udtrykke sig sprogligt (ekspressiv afasi), men sagtens kan forstå, hvad 

andre siger til ham. Og at han kan udtrykke sig på andre måder bl.a. ved at: tegne, pege, tage 

neuropsykologens hånd og klemme den og herved udtrykke sine svar. Og han har ikke de 

store problemer med at huske. Han kan ikke klare de hukommelsesprøver, hvor han skal 

huske ord, men det er udelukkende pga. sine sprogproblemer, f.eks. kan han sagtens huske 

visuelt materiale som billeder. Det giver i denne situation god mening at forsøge at undersøge 

separate, kognitive funktioner, da det kan vise muligheder for at anvende alternative 

kommunikationsmåder sammen med ham.  

 

De begrænsninger, der er ved undersøgelse af separate, kognitive funktioner, grundes to 

problematikker, dels er de elementer, der undersøges, er defineret tilfældigt, dels undersøges 

de separat, et af gangen. Dvs., der er særskilte tests for de forskellige elementer: sprog, 

hukommelsesfunktion, opmærksomhed, etc. Sprogfunktionen nedbrydes igen i bl.a. evner til 

at stave, skrive og navngive – som hver testes separat (ibid.). Som påpeget af arbejdsgruppen, 

nedsat af Sundhedsstyrelsen, er testen mindre egnet til en differentieret beskrivelse af 

svigtende - og bevarede funktioner, eksempelvis kan to personer, der opnår samme score, 

have kvalitativt forskelligartede, kognitive vanskeligheder (Sundhedsstyrelsen 2001).  

 

Dertil - i forhold til den enkeltes livsførelse, præciserer Sabat, hvad der som nævnt ovenfor 

ikke fremstår klart hos Folstein, Folstein & McHugh, at elementer af kognitive funktioner 

ikke inddrages separat, uafhængig af hinanden, i den naturlige hverdag. At det snarere er 

sådan, at i personens daglige sociale interaktioner, er et helt opbud af separate, kognitive 

funktioner nødvendige, mere eller mindre samtidigt, hver separat funktion interagerer med 

andre. Personer kan ikke forstås som summen af en total tilfældig liste af målte separate, 

kognitive funktioner. Ud fra en profil af test-score vil det eksempelvis ikke være muligt at få 

en konkret forståelse af, hvordan det vil være at føre en samtale med en person, der er ramt af 
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AS (Sabat 2001, Sabat 1991). Hvilket er et generelt problem ved testsituationer og 

testresultater. Holzkamp påpeger netop, at da den ”rene” betingelsesstruktur, som de 

eksperimentelle fund uddrages fra – her resultater af tests - per definition ikke forekommer i 

den ”daglige realitet”, kan disse fund, ligeledes per definition, ikke anvendes på den 

(Holzkamp 1998). Følgende er eksempler på hvad der kan have betydning for at føre en 

samtale med en person ramt af AS: viden om personens vanskeligheder med at udtrykke sig 

og om måder at støtte personen på via kompenseringer, holdningen til personen, relationen og 

situationen. 

 

To forhold er væsentlige at pointere. At en følge heraf er, at Grethe og Bent kan siges at tolke 

urskive-testen konkret og derfor erfarer uoverensstemmelse mellem Grethes svækkelser i 

denne test og i livsførelsen. De skelner ikke niveauerne, dvs. forskellene mellem de abstrakte 

separate, kognitive funktioner der indgår i en test og at disse separate funktioner interagerer i 

konkrete, kognitive funktionsevner i livsførelse. Det andet forhold, som i nogen grad kan 

være en følge af denne manglende skelnen, er, at Grethe og Bent ikke direkte udtrykker 

forventninger om, at undersøgelserne kan være grundlag for vejledning om, hvordan Grethe 

selv, evt. sammen med Bent, fremover kan håndtere de svækkelser, hun erfarer. Forventninger 

om, at de abstrakte, kognitive funktionssvækkelser gøres konkrete ved, at de relateres til 

Grethes livsførelse og til måder, hvorpå hun evt. helt eller delvist kan kompensere via sine 

bevarede, kognitive funktionsevner.  

 

Sammenlignes de to metoder: Samtale og test, så tyder det på, der kan differentieres imellem 

de følelsesmæssige påvirkninger relateret til metoderne. Det, der genkaldes, er de 

følelsesmæssige reaktioner, som konfrontationen med deres svækkelser af henholdsvis 

funktionsevner og separate, kognitive funktioner fremkaldte. Dette synes at være i 

overensstemmelse med Chestons & Benders erfaringer. De pointerer, at neuropsykologiske 

vurderinger på ingen måde er følelsesmæssig neutrale for personen, de kan have dybe 

påvirkninger (Cheston & Bender 1999). 

 

Hvorfor er de følelsesmæssige reaktioner i forhold til de to metoder: Samtale og test så 

forskellige? Det empiriske materiale giver alene grundlag for at rejse mulige spørgsmål: 

Påvirker metoderne forskelligt både følelses- og erkendelsesmæssigt? – eksempelvis fordi 

samtalen er et subjekt-subjekt forhold, hvor testen, trods den er forudgået af samtale for dels 
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at tilstræbe tryghed, dels øge test-resultaternes pålidelighed og gyldighed, er et subjekt-objekt 

forhold? Opleves det anderledes i en samtale at få viden om, at som følge af svækkelser af 

kognitive, separate funktioner påvirkes livsførelsen på konkrete områder, hvor det i testen kan 

være vanskeligt – måske uigennemskueligt – hvilke betydninger svækkelser af separate, 

kognitive funktioner kan have for livsførelsen? Har patienternes erfaringer sammenhænge 

med, at de i varierende grad har bevaret metakognitive funktioner? Eller er det tilfældige 

fund? 

 

Jeg vil nu vende tilbage til Grethes, Ellens og Karls erfaringer af test-situationen. 

 

I test-situationen viser Grethe mange bevarede handleevner, men andre end de der testes, 

f.eks. fortæller hun, at hun måtte: ”… lave lidt fjols”. En meget adækvat social handleevne. 

En reaktion der, jf. Sabat, kan forstås, som hendes forsøg på at bevare sin værdighed. Sabat 

understreger netop, der er et helt rige af menneskelig adfærd og tanker, som ikke testes, 

eksempelvis: Stolthed og ønsket om at undgå ydmygelse104. Det, der testes, er et begrænset 

antal udvalgte kognitive og sociale evner og heri inddrages ikke personens erfaringer og 

perspektiv (Sabat 2001). Sabat skriver videre, at det valg at tildele et temmeligt begrænset 

antal facetter af menneskelig forståelse stor betydning i forhold til at fastlægge vores status, 

som en person, er klart tilfældigt (ibid.).  

 

Grethe beskriver sine erfaringer således: 

F Hvordan var det at skulle lave de tests? 
G  Jamen, det, det tog 2½ time, nogen gange 3 timer, ikk osse. ”Erj”, siger 

[neuropsykolog], ”nu må vist hellere holde”. Ikk og. Ja. Det tager jo tid, og det var, de 
der tester man sku sidde og lave. 

F  Hvordan syns du, det var at skulle lave dem. 
G  Jamen, ææh, _ det er jo ikke særlig skægt, og ska sidde og gøre sådan nogen ting, som 

… ææh __, hva ska je sige, som je har, al de ting som je har kunnet, og så lige 
pludselig, så dumper man ind, og je følte mig simpelthen som sån en torsk, rent ud sagt, 
ikk os, altså. Det var, je mener, at je er nogenlunde sån, man er ikke super intelligent, 
men i hvert fald, sån rimelig, ikk os. Da følte je virkelig, at je. Jamen, det var 
forfærdeligt, syns je, og sidde og sige sådan noget, og je ku ingenting huske. Intet huske. 
Det var altså ikk skægt. Så sad je og laved lidt fjols, og altså je var jo nødt til at gøre et 
eller andet [smiler, og hæver stemmen lidt]. Man ku ikk sidde der alvorlig hele tiden, 
vel. Såå, nogen gange så kom jeg nogen ting, så sad [navn på neurolog] og grined lidt, 

                                                 
104 Sygeplejerske Kirsten Amstrup viser i sin undersøgelse, at der ikke er klar sammenhænge mellem en persons 
kognitiv funktion målt i MMSE-test og hans eller hendes kulturelle kompetence. Ét eksempel er Ellinor, som ved 
MMSE-test scorede 3, men hvor Ellinor har bevaret og bruger sin kulturelle kompetence ved at handle i 
overensstemmelse med sociale normer og værdier (Amstrup 2006).  
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og sån noget, det var je jo nødt til. Det ku jo ikk være så sørgelit det hele vel. Jamen, det 
gik jo faktisk lang tid med de ting der,  

B [siger få ord - utydeligt]. 
F  Var der ting, du synes de mangled at undersøge, som du godt ville have haft undersøgt? 
G  __ ummm, neeej, det tror je ikk, je vil heller ikk, je vil ikk, informeret om, hvordan det 

ska være, vel, det ved jo egentlig ikke ret meget om. Selvfølgelig kan je spørge, en hel 
masse ting, og je har da også spurgt en del, men ææh. Der er da, var det i dag, så vil vi 
nok spørge endnu mere, ikk. Det tror je da helt sikkert. Men på et tidspunkt, så tænkte 
je, det ka osse være lige meget, ikk, altså. Men sån tænker je ikk mere. Det gør je ikk. 

 

Grethes reaktioner på test-situationen bemærkes som den eneste i journalen, hvilket synes 

begrundet i, at den er anderledes og mere åbenbar end vanligt. Grethe har bevaret 

metakognitive funktioner, hvilket bl.a. giver hende en smertelige erkendelser af det, hun ikke 

længere kan. Erkendelser der også kommer til udtryk i hendes oplevelser og erfaringer af test-

situationer. Påvirkningerne kan være forstærket grundet hun jf. journalen kan lide af en let 

depression (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen). Dertil hendes erindringer om de 

demenslidende på plejehjemmet, dvs. det er en konfrontation med en trussel om, hvad hun 

forstår som en forfærdelig diagnose. 

 

Grethes, Ellens og Karls handlemåder i vurderingssituationen følger ikke reglerne i 

neurologens/neuropsykologens handlesammenhænge. Eksempelvis adskiller Grethes 

handlemåde sig fra standarden ved tests, nemlig alene at forholde sig til og udføre testen. Hun 

må: ”… lave lidt fjols” grundet hendes refleksion i situationen. Hun føler, hun selv må handle 

for at håndtere situationen. Tilsvarende Ellen og Karl, der gerne vil have deres ægtefæller til 

at hjælpe sig – som i livsførelsen. Disse reaktioner, motiverne – at bevare rådighed - kan ses 

som en form for kritisk standpunkt til situationen, diskrete protester, forsøg på at genvinde 

mere kontrol og bevare selvværd. 

 

Grethe og Bent, Ellen og Kristian, Karl og Lis finder selv ud af, hvilke betydninger de vil 

tillægge testen ud fra sammenhænge i deres egen livsførelse. Som Holzkamp beskriver det, er 

disse tests underlagt og indgår i det enkelte subjekts arrangement af livsførelsen. Ud fra egen 

daglige livssammenhænge har hver enkelt selv mulighed for at omtolke de instruktioner, 

hvormed – som her praktiserende læge og neurologen  mener: ”… at have sikret sit særlige 

”erkendelsessteds” erkendelsesmæssige særstilling, så de ”igen og igen indhenter” ham” 

(Holzkamp 1998, s. 16). Så det, der fra lægens position udgør en form for bias, kan fra 

patientens position være udtryk for en intention om at bevare en form for rådighed. I den her 
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sammenhæng er det sat lidt på spidsen, når Holzkamp skriver, at tolkningsmonopolet over 

testens funktion og over betydningen i den daglige livsførelses samlede, individuelle 

arrangement ligger hos patienten – ikke hos lægen, som han eller hun tror ud fra sin teoretiske 

forudindtagethed (ibid.). Idet lægens tolkning indgår som grundlag for diagnosen. 

 

For Grethe var risikoen, at udredningen skulle vise, at hun var ramt af demenssygdom. Ved 1. 

møde får neuropsykologen det indtryk, at Grethe er bange for, hvad testene vil vise i en sådan 

grad, at hun ikke kan samle sig om dem, hvorfor de bliver enige om at udsætte dem. 

Neuropsykologen skriver efter 2. - og 3. møde, at han muligvis fejltolkede Grethes 

vanskeligheder, dvs. hendes nervøsitet og usikkerhed i testsituationen, hvor han ved 2. - og 3. 

test tolker disse reaktioner som udtryk for, at hun er sig de betydelige, kognitive deficits 

smertelig bevidst i situationen (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen).  

 

Grethe vil gerne præstere sit bedste, men må erkende sin usikkerhed, erkende svækkelser bl.a. 

af hvad der kan forekomme at være elementær barnelærdom, erhvervet i 9-10-års alderen, 

f.eks. at tegne et ur. Det er en kendt risiko, at indholdet i en test kan erfares barnligt eller 

nedladende. Dertil kan erfaringer af at lave gentagne fejl øge følelsen af inkompetence og for 

at blive positioneret på måder, som er skadelige for personens skrøbelige fornemmelse af at 

være værdifuld (Cheston & Bender 1999). Her påvirker det i åbenbar grad Grethes selvværd 

og den motivation, hun havde, forsvinder, jf. hun tænkte: ”… det ka osse være lige meget, ikk, 

altså”. Det, at testsituationen kan have sådanne følelsesmæssige betydninger, giver grund til 

eftertanker.  

 

Også de nærmeste erfarer, at testen skaber usikkerhed. Kristian beskriver Ellens reaktion 

således: 

K Hun var usikker. Der ude ved [neurolog], der ville hun gerne have mig til hjælpe sig.  

 

Kristian fortæller om sine erfaringer med Ellens reaktion på sin erkendelse af, at hun ikke 

kunne skrive og hvordan han i deres fælles livsførelse forsøger at undgå, at Ellen konfronteres 

med sine svækkelser og dermed grænserne for sine handleevner, fordi det også er situationer, 

som er grundlag for konflikter. Om testsituationen fortæller Kristian: 

F Hvordan var det for Ellen at lave den test? 
K Narj, det knev hende da lidt. Og hun har da været god til at skrive. For at øh. For tre år 

siden, da nægted hun at skrive julekortene. Og je er ikk god til at skrive. Så det blev til 
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sån noet sjusk. Erj, hun har været god til at skrive, knap så god til at regne, derfor 
havde hun osse problemer med det ude ved [navn på neurolog]. Men altså hun ku jo stå, 
simpelthen, han skrev jo det bogstav. Og det var hun chokeret over og ikk ku. Når først 
det var gået skæv. Og det er jo i dagligdagen, bare vi ka undgå problemer, inden de 
kommer.  

 

Kristian genkender de svækkelser, som kommer til udtryk i tests fra svækkelser i livsførelse, 

og genkender Ellens følelsesmæssige reaktioner herpå, om end de er væsentlig mindre i 

handlesammenhængen hos neurologen end derhjemme. I forsøg på at undgå konflikter, i deres 

fælles livsførelsen tilstræber Kristian, at Ellen ikke kommer i situationer, hun ikke magter. 

Kristians håndtering af Ellens vanskeligheder - at undgå hun konfronteres med disse - kan 

forstås som en måde, hvorpå han søger at bevare hendes integritet og værdighed. 

  

Testen kan foranledige, at meget gamle følelser genkaldes, hos Karl er det følelser fra en svær 

skoletid: 

F Hvordan var det at lave dem [tests]? 
K Jamen, det var ligesom, når man gik i skole, ikk. Der blev vi jo osse testet. Je var 

ordblind, så je har altid døjet med at komme igennem livet, ikk. Når man er ordblind. 
Men det har je kæmped [understreger] mig igennem.  

F Det blev, der nok ikke gjort så meget ved dengang? 
K Nej, der kom man i sinkeklasse. Ude på [navn på gade]. Der var sinkeskole ude. Men 

der nåede je nu aldrig at komme ud.  
F Nej. 
K Men det var hårdt, da man kom i lære som smed.  
F - ja, det må det have været. 
K Jamen, så sku man bare sørge for at ens flid og ens karakter de passed så nogenlunde 

sammen, så var man ikk dum [ler meget]. 
F Så det fandt du hurtigt ud af. 
K  Ja, ja den sku je hurtig drej den der. Je har sku altid været snu, sån. 
F Det må have været noget af en sejr at få uddannelsen? 
K Jamen det, det var osse hårdt. Nu ska du regne med, vi gik i skole, der lærte vi ikk ret 

meget. Der lærte vi at regne lidt, ikk. Og så hva hedder det, så sku vi til _ sån __  
matematik og sån noget, det ku je slet ikk.  

F Nej. 
K Det har je aldrig haft i skolen. Der var jo dem, der gik i mellemskolen, de havde 

matematik, dengang. Men det var je jo for dum til at have, fordi je var ordblind, ikk. Det 
har je aldrig lært, så je var noget bagefter [utydeligt ord], men je fandt da ud af det til 
sidst. 

F Var det ved egen hjælp? 
K Ja, ja. 
 
Karl genkalder erfaringer, som gav ham den forståelse af sig selv, at han var dum, fordi han 

var ordblind, selv om han, som ægtefællen Lis fortæller, ikke selv kunne se, at han ikke kunne 

tegne et ur (se ovenfor).  Men ur-testen og MMSE bliver cues, som får Karl til at genkalde en 
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svær skoletid som følge af, at han var ordblind og dermed bestandig i risiko for at blive flyttet 

til en sinkeklasse. Men hertil er også knyttet gode erindringer om, at han formåede at få sin 

uddannelse som smed. Det er han tydeligt stolt over. I testsituationen føler han sig dum, 

hvorvidt han erfarer udredning som en trussel, forekommer sandsynligt, men det empiriske 

materiale giver ikke grundlag for en afklaring heraf. 

 

Tilsvarende erfaringer af minder fra skoletiden er beskrevet i en engelsk undersøgelse, hvor 

der blev lavet interview med mennesker, som nyligt havde fået stillet diagnossen AS: ” ... one 

gentleman in the study linked the question-and-answer session to ”being back at school”, 

which he explained, was ”the last time anyone asked me to count out loud” (Keady & Gillard 

2002, s. 19).  

 

Keady & Gilliard karakteriserer forskellige trusselsoplevelser, der kan fremkalde, hvad de 

kalder ”coping responses” hos de interviewede: ”taking time out during the assessment ..; 

being confrontational ...;making excuses ...; avoiding awkward questions ...; relying on others 

for clarification ...; strategic ressistance ...” (Keady & Gillard 2002, s. 19). “Such responses 

allowed participants to “step back” from the assessment process, giving them time to figure 

out the meaning (and rules) of what was happening and, perhaps more important, to reflect on 

the consequences of poor performance” (ibid., s. 19).  

 

Grethes reaktion – at hun må ”… lave lidt fjols” (se ovenfor) kan tolkes som det Keady & 

Gilliard betegner: ”taking time out during the assessment” (ibid., s. 19). Det kan være et 

udtryk for hendes refleksion over bl.a. sine svækkelser, trusler om svækkelser og mulige 

konsekvenser. Strategien bruger hun for at kunne holde det ud: ”… jeg var jo nødt til at gøre 

et eller andet [smiler, og hæver stemmen, ranker sig]. Man ku ikk sidde der alvorlig hele 

tiden”. Også i interviewsituationen udtrykker Grethe tydeligt, ved at hæve stemmen og ranke 

ryggen, at hun står ved sin handlen og at det var meget betydningsfyldt for hende at handle 

sådan i testsituationen.  

 

Kristian fortæller, at testen gjorde Ellen usikker, hun ville gerne have ham til at hjælpe. 

Neuropsykologen bemærker, at Ellen viser tydelige tegn på head turning, hvilket tolkes som 

ét objektivt symptom (Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen). En reaktion, som kan forstås som: 

”Et karakteristisk tegn, the head turning sign, refererer til, at patienten ved spørgsmål om 
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anamnese og andre oplysninger ofte drejer hovedet mod den pårørende for at søge hjælp til 

svarene” (Waldemar 2004, s. 492-493). Én form for: ”… relying on others for clarification” 

(Keady & Gillard 2002, s. 19). Eksemplet viser også to perspektiver på en handling – ét 

medicinsk, ud fra hvilket handlingen fortolkes som en svækkelse, et objektivt symptom, ét 

psykologisk, hvor den fortolkes som en styrke. 

 

Ud fra en kritisk psykologisk tilgang forstås subjektets måder - og potentialerne for at deltage 

i forhold til handlesammenhængen: 

”As subjects move across contexts their modes of participation vary because of the particular 
positions, social relationships, scopes of posibilities, and personal concerns that the diverse 
contexts embody for them. Hence subjects` actions, thinking, and emotions must function in 
flexible ways. Their conduct can be no mere following of schemata, procedures and rules. 
Subjects rather need to interpreet and locate standards and rules to include them in concrete 
situated action (Taylor,1995b), and a subject’s behavior often gets its meaning by the way it 
(intentionally) differs from such standards” (Dreier 1997b, s. 110-111).  

 

Cheston & Bender foreslår, at den følelsesmæssige og sociale kontekst ved en vurdering 

forstås og gøres til et væsentligt anliggende ved vurdering, ud fra at: ”For many patients, then, 

the process of neuropsychological testing accentuates into fears of dependency and 

incompetence, producing a sense of anxiety and threat” (Cheston & Bender 1999, s. 200). De 

beskrevne følelsesmæssige påvirkninger kan være medvirkende til, at det er erindringer fra 

test-situationerne i udredningsforløbet, der står meget stærkt hos specielt Grethe, men også 

Karl og Ellen (afs. 2.2.1.3.3). Thorsten genkalder samtalen med neurologen, formentlig fordi 

kørekort og bil havde stor betydning i hans livsførelse, altså også en følelsesmæssig stor 

påvirkning.   

 

Grethes, Ellens og Karls handleevner kan ses som udtryk for forskellige, kognitive 

funktionsevner, som det ikke er fundet nødvendigt at teste. Ud fra kritisk psykologi kan 

meningen til grund for deres handlen forstås som forsøg på, inden for de rammer positionen 

som patient giver dem, at tage del i rådigheden over handlesammenhængen og derved 

forfølge et anliggende heri (Dreier 1997b) - her at bevare sin værdighed. 

 
4.2.18 Udredningsforløbet - ikke-tilsigtet legemliggørelse af den medicinske diskurs?  
Flere forhold kan have betydninger for, at personen og ægtefællen ikke stiller spørgsmål til 

neurologen/neuropsykologen mhp., hvordan de kan bevare deres livsførelse. Det, at personen 

bevæger sig fra sit ståsted, i handlesammenhængen i hjemmet til et ståsted i 
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neurologens/neuropsykologens handlesammenhænge, er også at bevæge sig fra en position 

som person til en position som patient med ét perspektiv. 

 

Hver enkeltes situerede livsførelse har hidtil gået for sig i forskellige, lokale og gensidigt 

relaterede handlesammenhænge. Sammenhænge som udgør en del af de sociale strukturer af 

praksis. Hver enkeltes involvering har primært været i form af praktiske relationer (Dreier 

1997b).  Neurologens handlesammenhænge er fjernere, involveringen er praktisk handlen i 

form af bl.a. samtale, test og handlinger, som er indrammet, fokuseret, af primært de 

diagnostiske kriterier for demenssyndrom og AS samt de diagnostiske udredningsmetoder. 

Det kan være vanskeligt at agere i en sådan fremmed sammenhæng. Ingen af de interviewede, 

hverken personen selv eller de nærmeste havde gjort sig helt klart, hvilke forventninger de 

havde til deres deltagelse i denne sammenhæng. Direkte forespurgt formulerer Thorsten det 

sådan:  

F Du kom ud til neurologen på [navn på by] sygehus, havde du nogle forventninger til, 
hvad han skulle? 

T Nej, det havde je ærlig talt ikk. Je aned ikk et spor, hva det gik på. Det gjorde je ikk. 
 

Det fremgår ikke, hvorvidt Thorsten af sin praktiserende læge er forberedt på, at han skal 

udredes for et demenssyndrom. Dvs. Thorstens manglende viden kan skyldes, han ikke kan 

genkalde praktiserende læges begrundelse for, at han skulle henvises, eller at han ikke har fået 

en for ham særlig klar information herom. De andre 4 var vidende om, at de var henvist mhp. 

udredning for demenssyndrom. 

 

Ingen, hverken personerne selv eller deres nærmeste, giver udtryk for at have forberedt sig 

ved at søge viden om hukommelsessvækkelse, demenssyndrom, behandlingsmuligheder, etc. 

hvilket står i modsætning til en efterhånden udbredt handlen blandt patienter.  

 

Det at blive patient, der skal udredes for mulig sygdom, implicerer her at indgå i en social 

relation med en og for nogle med to faglige specialister, neurolog og neuropsykolog, som 

besidder afgørende viden og magt, deres positioner forbindes ofte med prestige. 

Handlesammenhængen er ukendt og kan være vanskelig at aflæse. Forhold, som kan øge 

patientens usikkerhed og nervøsitet grundet positionen som patient per definition, giver 

mindre magt og prestige, end den der gives den, der foretager vurderingen. Dertil kan der 

være en forskel i social klasse mellem patienten og den der undersøger, som bl.a. kan give 
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risiko for sammenstød mellem deres forskellige sproglige og ikke-sproglige adfærd. Der kan 

være en risiko for at blive positioneret på måder, som er skadelig for patientens ofte 

skrøbelige følelse af at være en person. Endelig kan en testsituation opleves som værende 

strategisk uklog at forlade før tid (Cheston & Bender 1999). 

 

Neurologen/neuropsykologen bruger procedurer og redskaber, der ikke er kendte, f.eks. tests. 

Personen skal have tillid til sådanne tests som værende anerkendte faglige redskaber. Tilliden 

kommer i spil, fordi tests som nævnt kan give en følelse af at blive fremmedgjort, ydmyget, 

barnliggjort, af ikke at blive involveret, erfaringer af usikkerhed og manglende kontrol, af 

ikke at få mulighed for at vise sine velbevarede handleevner – her specielt sin bevarede 

kognitive funktionsevner -, det bliver et subjekt – objekt forhold. Det i tillæg til den 

bekymring og usikkerhed, som har ført til dette møde med neurolog/neuropsykolog. 

Tilsammen kan disse forhold bidrage til at sætte begrænsninger for personens deltagelse. Der 

er risiko for, at personerne oplever, at fokus i udredningen er svækkelser, altså de 

konfronteres med noget, de hidtil troede, de kunne eller måske ikke fuldt havde erkendt, de 

ikke kunne.  Nu tydeliggøres det, sort på hvidt eller i ord, med neurolog/neuropsykolog og 

måske en af deres nærmeste som vidner, der bekræfter svækkelserne. Det kan opleves 

angstprovokerende ikke at kunne stole fuldt på de måder, de hidtil har kunnet fungere på, set 

verden på. Eksempelvis beskriver Kristian, at det var chokerende erfaringer for Ellen. Ud over 

at mærke denne angst, påvirkes de måske også de andres reaktioner - 

neurologens/neuropsykologens og deres nærmestes – på de svækkelser der bliver synliggjort.  

 

4.2.19 Neurologens/neuropsykologens perspektiv i forhold til personens livsførelse  
Personernes subjektive oplysninger giver adgang til neurologen og de udgør en del af 

anamnesen i journalen, tilvejebragt via samtale. De indgår i grundlaget for diagnosen. 

Oplysningerne synes først og fremmest at bidrage til at skelne grad af demenssyndrom jf. 

ICD-10 kriterierne, mild/moderat/svær (afs. 1.2.1), de udgør altså et mål, ikke middel til at 

vejlede. Eksempel. I forhold til de af livsførelsens rutiner, der er vanskelige for Grethe, som 

rengøring og madlavning, bliver det ikke tydeligt, hvad det konkret er, der giver 

vanskeligheder. Dvs. personens kognitive funktionsevner fragmenteres ikke i, hvad personen 

evner/ikke evner. Hvis der blev foretaget en sådan fragmentering samt en afklaring af, hvad 

der er bevaret af personens neurologiske grundlag og de bevarede funktionsevner han eller 

hun i øvrigt selv har, ville det så være muligt at undersøge, hvilke elementer Grethe kunne 

udføre, evt. via kompenserende strategier? - måske det kunne blive muligt for Grethe at klare 
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flere elementer af madlavningen, hvis der blev lavet billeder/tegninger af ingredienser med 

angivelse af det bestemte antal ml./tsk./etc., der indgår i en dressing, så hun ud over at skære 

agurker også kunne lave dressingen, altså hele agurkesalaten(?)  

 

4.2.20 Diskussion  
Behandlingsmæssigt, i forhold til den viden fagpersoner kan tilvejebringe via tests - hvad får 

behandleren ud af det? Jf. journalerne har testscoren fra MMSE tyngde i den diagnostiske 

udredning. Alle har lavet testen to gange. Praktiserende læge beskriver personens score i sin 

henvisning til udredningen og neurologen gennemfører en ny test og beskriver scoren i 

journalen. Hvilken tyngde, testen har i behandlerens udredning, kan ikke afgøres, men den 

giver et øjebliksbillede, et indtryk af en tilstand, som relateres til en abstrakt sygdomsenhed. 

Et billede, som er betinget af, at personen er i en ukendt handlesammenhæng på ét givet 

tidspunkt. Det tyder på, at scoren i udredningen bidrager til – som oprindelig intenderet – at 

afgøre, hvorvidt personens svækkelser kan have sammenhænge med et demenssyndrom, samt 

til, som det siden er blevet muligt, at kategorisere patienter i forhold til sygdomsgrad. Men det 

dilemma Folstein, Folstein & McHugh ville løse med MMSE: Hurtigt at kunne skelne de med 

kognitive svækkelser fra de uden, samt gøre behandlerens subjektive vurderinger mere 

objektive er - i forhold til AS - ikke opløst. 

 

Ej heller en nyere dansk udgave af MMSE har kunnet opløse denne problematik. I 2000 

fastlagde en tværfaglig arbejdsgruppe, med deltagelse af læger fra specialerne: geriatri, 

neurologi, gerontopsykiatri og almen medicin, en dansk udgave af MMSE, som gruppen 

ønskede skulle være landsdækkende. Validering af testen foretaget i 2003-2005 viste bl.a., at 

den i Danmark hidtil anvendte skæringsscore < 24 til at skelne personer ramt af demens fra 

de, som ikke er ramt, i stedet burde være < 26. (Sensitivitet 88 %, specificitet 96 %). Det 

understreges, at som følge af, at denne skæringsscore indebærer risiko for falske positive - og 

falske negative svar, kan MMSE-scorer aldrig stå alene ved vurdering af, om en person er 

ramt af demens, men kan anvendes som et groft screeningsredskab. Ligeledes viste 

resultaterne, at MMSE-score er for upræcis til at kunne anvendes som absolut mål for 

sværhedsgraden af demens, eksempelvis til at skelne om tilstanden er mild, moderat eller 

svær. Der blev ikke fundet sammenhæng mellem uddannelsesniveau og MMSE. Forfatterne 

antager, det kan have sammenhænge med, at danskere generelt har et relativt højt niveau af 

almenviden. Det påpeges, at en svaghed ved testen er, at nogle områder ikke indgår i testen, 

de fremhæver her abstrakt tænkning og semantisk viden (Kørner, et al. 2008).  
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Flyttes perspektivet: Hvad får personen selv ud af det? Hvordan hjælper det ham eller hende i 

livsførelsen at lave testen? Fra dette 1. persons perspektiv, dvs. set indefra praksis, viser der 

sig dilemmaer: 

• Det er uklart, hvordan sammenhængene kan være mellem abstrakte elementer af 

kognitive funktionssvækkelser og de konkrete kognitive funktionsevner, som følge 

hjælper afdækning af abstrakte, kognitive funktionssvækkelser ikke i forhold til den 

konkrete livsførelse  

• Den enkelte accepterer at lave testen, men følelsesmæssigt kan det være en erfaring 

der belaster, idet det er en konfrontation med egne svækkelser, det kan påvirke 

selvforståelsen 

• Den enkelte erfarer at have mange bevarede funktionsevner, men de efterspørges ikke 

i testen og som følge anerkendes de ikke  

Disse dilemmaer har i det væsentligste sammenhænge med den valgte tilgang til at skabe 

viden: eksperimentet. Stengers, Sabat og Holzkamp redegør fra hver deres position, med hver 

deres perspektiv for denne tilgangs begrænsninger. 

 

I eksperimentet, hvilket testen er et eksempel på, er subjektets underkastelse en betingelse for 

objektivitet (Stengers 1999). De evner, der måles, er de som let kan kvantificeres. 

Objektivitetskriterier gøres til målestok for, hvad der kan udforskes, for hvad der kan skabes 

viden om. I forhold til personen ramt af AS tilvejebringes viden, baseret på ét øjebliksbillede. 

En viden Sabat inspireret, af den engelske neurolog og forfatter Oliver Sacks beskriver, som 

værende mestendels defektologisk: Viden om svækkelse af abstrakte, kognitive funktioner 

(Sabat 2001).  

 

Subjektets kapacitet til at konstruere et perspektiv, til at spørge til og fortolke det som hænder 

med det, den kapacitet, som gør det til et menneske, defineres som en ”hindring” for den 

videnskabelige fremgangsmåde (Stengers 1999). Sabat understreger netop i forhold til 

mennesker ramt af AS, at det, der testes, er et begrænset antal udvalgte kognitive og sociale 

evner og heri inddrages ikke personens erfaringer og perspektiv. Som følge er der mange 

aspekter af menneskelig adfærd og tanker, som ikke testes, eksempelvis: Stolthed og ønsket 

om at undgå ydmygelse (Sabat 2001). Sabat uddyber, hvad der ikke kan undersøges via tests: 

”… far more fundamental and, perhaps complex, than any of the test-based elements of 
cognitive function, is the cognitive function that is involved in the assertion of one´s sense of 
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dignity, of self-worth, and there are no objective tests to measure the extent to which a person 
owns such qualities of mind. ... It is unfortunate that in our formal assessments of cognitive 
function, we have not found it necessary to include fundamental aspects of human character and 
integrity. Feeling slighted or feeling as though one has been treated in an undignified way 
requires a highly complex combination of functions involving memory, attention, emotion, and 
abstract thought – such as the idea of fairness” (ibid.,s. 143).  

 

Separate, kognitive funktioner inddrages ikke uafhængig af hinanden i en naturlig hverdag. 

Dvs. der kan være bemærkelsesværdige forskelle mellem de kognitive, separate funktioner, 

som de måles ved tests og funktionsevner, som viser sig i hverdagen (ibid.). Mange formår at 

kompensere for deres svækkelser, de vil derfor fremstå meget dårligere til en test, end de 

faktisk er i livsførelsen. Dvs. det at overføre hvordan personen fungerer i test-situationer til, 

hvordan han eller hun fungerer i livsførelsen, at sætte lighedstegn mellem svækkelser i en 

test-situation og evner i livsførelse som Folstein, Folstein & McHugh synes at lægge op til – 

er mulig og relevant i særlige situationer, men ikke generelt. 

 

Relateret til den kritik Holzkamp rejste af eksperimentel forskning i psykologien, som han 

betegnede kontrolvidenskab (afs.1.10), er problemet ved at skabe viden via tests, at 

menneskets skabelse af betingelser falder ud. Patienten undersøges under bestemte 

betingelser, stillet af lægen. Testen har ikke sammenhæng med patientens livsførelse, det kan 

evt. være vanskeligt at forstå meningen med de stillede opgaver, vante strategier - f.eks. cues - 

kan ikke anvendes for at klare vanskelige opgaver i testen. Dertil tillægger nogle patienter 

testen en betydning i forhold til risikoen for en skelsættende diagnose. Via tests skabes altså 

viden om, hvordan mennesket kan kontrolleres gennem betingelser. Holzkamps kritik er rettet 

mod, at menneskers skabelse af betingelser falder ud, eftersom mennesket forstås som et 

betinget væsen, ikke som skaber af sine livsbetingelser. Der skabes som følge ikke viden om, 

hvordan et menneske kan kontrollere sine livsbetingelser. Dermed ligger implicit i den 

eksperimentelle forskning og dermed i testen en bekræftelse af de bestående 

afhængighedsforhold (Holzkamp 1985). – følgelig en paternalistisk tilgang. 

 

Grethes reaktion, hendes bevarede handlevne i testsituationen, beskrives da heller ikke i 

journalen. Grethe følger ikke reglerne i test-situationen, fra den vurderendes perspektiv 

negligeres hendes handlen. Dvs., betydningsfulde, fundamentale kognitive funktionsevner, en 

handlen som viser aspekter af de evner, der skal hjælpe Grethe i livsførelsen med AS, indgår 

ikke i vurderingen.  
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Denne negligeren er netop et eksempel på et andet centralt forhold, som Sabat påpeger. Sabat 

betegner det som en uudtalt formodning, hos de som administrerer tests, - som Folstein, 

Folstein & McHugh også synes at have - at tests måler ”rene” isolerede, kognitive funktioner. 

Sabat understreger, at testsituationen er en type social situation, som i sig selv er en kontekst, 

den provokerer psykologiske reaktioner hos de, der testes. Reaktioner som kan forvirre eller 

påvirke personen og hans eller hendes udførelse af testen. Sabat pointerer, at det derfor ikke 

kan antages, at personen ikke reagerer på testsituationen, ej heller at reaktionen ikke påvirker 

resultatet (Sabat 2001). Det er, som Stengers peger på, en grundlæggende kritik, der kan 

rejses mod naturvidenskabens videnskabsteoretiske krav om dekontekstualisering af viden. 

Stengers fremhæver, at der er spørgsmål, der ikke må stilles i det eksperimentalpsykologiske 

laboratorium eksempelvis, hvor meget af rottens adfærd der er forårsaget af den tvang, som 

den er underkastet i laboratoriet? (Stengers 1999).  

 

Hvad vil behandleren opnå via test? En følge af valget af den videnskabelige tilgang er, at der 

primært opnås viden om en tilstand – om svækkelser, som kan have sammenhænge med et 

demenssyndrom. Patienter, der får stillet diagnosen, grupperes i diagnostiske klasser, som 

følge kan forskelligheder ikke anerkendes og deres udvikling og frigørelse falder udenfor. 

Udredningsforløbet bliver en ikke-tilsigtet legemliggørelse af den medicinske diskurs for 

patienten. I forhold til personer ramt af AS – er valget af test som metode udtryk for måden at 

forstå AS på, måden at forstå formålet med den diagnostiske udredning, måden at forstå 

personer på. 

 

Sammenfattende kan kernen i de dilemmaer, der kan rejses fra personens perspektiv, 

inspireret af Holzkamp, relateres til en manglende anerkendelse af den ”daglige livsførelse” 

som en kendsgerning og noget, der skal sættes på videnskabeligt begreb (Holzkamp 1998). 

Som følge også en manglende refleksion over og udfordringer af forholdet mellem den 

abstrakte tilstandsbestemmelse i forhold til sygdommens historie, udvikling og forløb, - som 

netop er kernen i humanistisk forskning i et dialektisk perspektiv. Da det abstrakte har det 

konkrete som ontologisk forudsætning og det konkrete har det abstrakte som 

erkendelsesmæssige forudsætning (Juul Jensen 1995), kan læger vanskeligt nærme sig målet – 

at få øget viden om det abstrakte - eftersom denne viden baseres på øget viden om det 

konkrete, hvis de fortsætter denne form for udredning, fortsætter med at basere udredningen 

på en biomedicinsk sygdomsforståelse. 
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For personen selv og deres nærstående er diagnosen ét anliggende, – ét andet er livet med AS. 

 

Forchhammer argumenterer for, at der generelt er et stort behov for at opdatere og 

videreudvikle tests, et synspunkt der støttes af psykolog, læge og testudvikler Peter Laursen. 

De understreger samtidig, at det i sig selv er en krævende opgave (Forchhammer 2003, 

Laursen 2003). Specifikt i forhold til den diagnostiske udredning for demenssyndrom synes 

situationen i Danmark at tilsvare den Cheston & Bender for år tilbage beskrev eksisterede i 

England: ”Although over the last ten years or so the emphasis within dementia care has 

shifted away from understanding dementia simply in terms of brain functioning, the culture of 

testing has hardly changed at all” (Cheston & Bender 1999, s. 204). Sabat argumenterer for og 

har vist betydningerne af metodeudvikling ved at bruge Romantic Science og diskursiv 

psykologi, mhp. at tilvejebringe viden om personen, der kan komplementere den frembragt 

via tests (Sabat 2001).  

 

4.3 Dommen - AS 
Grethe og Ellen tog selv initiativ til at blive udredt, Karl, Hans og Thorsten blev udredt på 

deres nærståendes initiativ. Af forskellige grunde informeres som nævnt (fodnote 72) ikke 

alle om, at de har fået stillet diagnosen AS. Ét inklusionskriterium for at deltage i denne 

undersøgelse var, at personen var informeret om sin diagnose: ”Alzheimers sygdom”. Ud fra 

det empiriske materiale (interview og journaler) kan det ikke afgøres, hvorfor hver enkelt er 

informeret. Har personen selv spurgt efter en diagnose? Har personen og hans eller hendes 

nærmeste været enige om at efterspørge en diagnose? Har personen og de nærmeste eksplicit 

eller implicit givet udtryk for, hvorvidt de ville informeres? Etc. Svar på disse spørgsmål 

kunne have bidraget til forståelsen af deres efterfølgende situation. Udgangspunktet for 

analyserne i dette afsnit er dels, at det var forskelligt, hvem der tog initiativ til udredning dels, 

at personen selv og hans eller hendes nærmeste – med undtagelse af Anders, som ikke deltog i 

Thorstens udredning hos neurologen - er informeret af neurologen om, at personen er ramt af 

AS. Thorsten havde ikke fortalt sin stedbørn om udredningen, derfor var ingen af dem 

tilstede. 

 

Informationen om diagnosen er formidlet mundtligt. For Hans, Thorsten og Ellen ved 1. 

møde, for Grethe og Karl ved deres 2. møde med neurologen.  
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I interviewsituationerne var der variationer mellem personernes retrospektive reaktioner på, at 

neurologen stillede diagnosen AS. I det følgende beskrives variationerne med inddragelse af 

personens eget, de nærståendes og neurologens perspektiv. Reaktionerne udgør et kontinuum 

fra, som hos Hans ingen eksplicit reaktion, til - som hos Grethe – en markant psykisk 

reaktion. Hver enkeltes reaktion er mangetydig. Til trods for mit korte samarbejde med 

interviewpersonerne og dermed et begrænset empirisk materiale, kan der dog fremhæves få og 

mulige forhold, der kan bidrage til at komme forståelser af deres reaktioner nærmere. 

Forståelser som kan have betydninger eftersom, der aktuelt mangler forskning om formidling 

af diagnose, information og vejledning. 

 

4.3.1 Tilgang til udredning – fra de respektive positioner og perspektiver 
Karl og Hans indvilgede på deres ægtefællers initiativ i at deltage i en udredning. For Hans 

var det måske udtryk for resignation, Elva havde gennem ca. 1 år forsøgt at overtale ham. 

Anders og Dorthe, Thorstens stedsøn og steddatter, havde opfordret ham til igen at søge sin 

praktiserende læge. inden konsultationen kontaktede Anders lægen og stillede krav om, at 

Thorsten blev henvist til CT-skanning. Det efterkommes, efterfølgende henviser lægen 

Thorsten til udredning hos neurologen. Det tager Thorsten imod, men involverer ikke sine 

stedbørn i den diagnostiske udredning ved neurologen. Grethe og Ellen tog selv initiativ til at 

kontakte deres praktiserende læge. Begge blev ved denne første konsultation henvist til videre 

udredning. 

 

Hvordan udredningen kom i stand set ud fra de nærståendes perspektiver blev beskrevet i 

ovenfor, her et kort sammendrag. For Lis, Elva og Anders var det nødvendigt at få afklaring 

på de svækkelser i handleevner, de erfarede hos henholdsvis Karl, Hans og Thorsten. Kristian 

afventede, at Ellen selv tog initiativ til at få en afklaring hos sin læge. Bent havde ikke hæftet 

sig ved de vanskeligheder, Grethe oplevede og erfarede, før hun selv fortalte familien om 

disse, for så efterfølgende at søge læge.  

 

Neurologen, og i de tilfælde hvor neuropsykologen er inddraget i udredningen, samarbejder 

med personen og hans eller hendes nærstående om at sandsynliggøre, at personen er ramt af 

AS. Udredningsforløbet danner også et væsentligt grundlag for neurologens faglige skøn mht. 

information og vejledning, for bl.a. at tage stilling til: Ønsker personen og evt. hans eller 

hendes nærstående information og vejledning om diagnose og om sygdommen? – og hvor 
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uddybende? Udtrykker personen og hans eller hendes nærstående - sprogligt og/eller ikke-

sprogligt - samme ønsker om - og til information og vejledning? 

 

4.3.2 Personens og de nærståendes forventninger til udredningsforløbet 
Hvilke forventninger har personen og hans eller hendes nærmeste i øvrigt til udredningen, ud 

over de ovenfor nævnte? Ingen har udtrykt eksplicitte forventninger, ud over Elva og Anders, 

der ønskede, at lægen forholdt sig til og snakkede med henholdsvis Hans og Thorsten om det 

at køre bil, Lis udtrykte et tilsvarende ønske – implicit.  

 

4.3.3 At få stillet  diagnosen – AS 
I dette afsnit beskrives personernes respektive reaktioner på diagnosen. Rækkefølgen er 

udtryk for det kontinuum, der er i deres reaktioner fra, som hos Hans ingen eksplicit reaktion, 

til - som hos Grethe - en markant psykisk reaktion.  

 

4.3.3.1 Hans Pedersen 
Med hjælp fra Elva kan Hans genkalde og genkende, at han har haft perioder med sygdom: 

F Har du nogen sygdomme? 
H Nej, __ 
F Har du været syg førhen? 
H Nej [bestemt]. 
F Så du har haft et godt helbred? 
H Jah. 
E Du har været syg to gange, på sygehuset to gange. 
H Jaah, jaah, men det er jo, benbrud og 
E Du havde også diskusprolaps. Du lagde i stræk i seks uger på [navn på sygehus].  
H Nårh ja, det er rigtig. 
 
Grundet Hans i interviewsituationen ikke forholder sig til, at han er ramt af AS, valgte jeg 

ikke at konfrontere ham med udredningsforløbet hos neurologen og diagnosen. Elva fortæller 

om sine erfaringer af Hans’ forholden sig: 

F Hvordan fik I besked om diagnosen? 
E Den fik vi derude ved [neurolog]. Han sagde det. Og je ved ikk, hvor meget Hans han 

forstod af det. Og det stod osse nu her, altså, det brev han sendte, til ham. [Brev fra 
neurolog med svar på SPECT-skanning] … For så var Hans til skanning i september. 
Tror je, det var, efter vi havde været i Indien. Så fik vi brev der en måneds tid efter, eller 
sån noet. ... Og kom brevet, og det stod deri, og det stod osse, at det var Alzheimer, ikk 
osse. Og det læste je for Hans. Je holder det ikke skjult for ham. Osse fordi, men altså, 
je ved ikk. Je tror ikk rigtig, han ved, hvad Alzheimer er. Det tror je ikk. Han er bare 
gammel [Elva refererer her til Hans’ egen forståelse af sin situation]. Han siger heller 
ikke senil eller dement. Han er gammel. Ikk osse.  

F Reagerede han, da du læste det op for ham? 



 
 

270 
 

E Nej, nej, nej. Og derved tror je ikk rigtig, det er trængt ind. Det gør det ikk. Det tror je 
ikk. 

 

Hans beskriver i 1. interview på følgende måde, at han har det godt: 

F Ja, dit helbred, hvordan er det? 
H Op og ned, og ud og ind [laver bevægelser med hænderne sv.t. op og ned]. 
F Kan du fortælle lidt mere, hvad betyder det, når det er op og ned? 
H Nej, op og ned [eftertryk] 
F Dit helbred går op og ned? 
H Nej, deet er ens. 
F Det er ens hele tiden. 
H Jah. 
F Har du det godt syns du? 
H Jah.  
 

Hans’ gestikulationer passer med hans ord, men ord og gestikulationer udtrykker det modsatte 

af det, han formodentlig intenderede, eller han har ment noget andet med sine udtryk. Jeg 

formulerede, hvad jeg troede, Hans intenderede at ville udtrykke, for at afprøve min tolkning 

– anvendte det Sabat kalder ”indirect repair” (afs. 2.1.1.11).  

I 2. interview bruger Hans begrebet ”alment” om sit helbred:  

F Hans, hvordan er dit helbred ellers? 
H Alment. 
F Føler du dig godt tilpas? 
H Ja. 
F Har du nogen sygdomme? 
H Nej. 
E Jo, du ved godt, du får forhøjet, du har forhøjet BT, lidt, du får medicin. Du ved, vi var 

nede ved lægen, lige før vi sku på ferie? 
H Jaah, mmhh, ja. 
F Der er ikke noget, der generer dig, sån? 
H Nej. 
 
Ind imellem er det svært at holde øjenkontakt med Hans, formentlig fordi han bliver usikker 

på, om han kan udtrykke det, han gerne vil, måske samtidig med en almen usikkerhed på 

situationen. Det er tydeligt på hans kropssprog, at han gerne vil fortælle. 

 

Elva siger følgende om Hans’ evne til samtale: ”… tror ikk han ka finde ordene, ikk osse. 

Måske ikk altid forstår meningen med det, man siger. Du ka høre den måde, han svarer på: 

”Alment”, ikk. Han har ikk hørt, forstået spørgsmålet, ikk osse”. Elvas udlægning kan være 

én mulighed. Én anden mulighed er, at Hans forstår spørgsmålet og bevidst bruger begrebet 

”alment”. Det er ud fra den tilgang, jeg afprøver min forståelse af hans brug af begrebet 

”alment”, dvs. hvorvidt det er udtryk for, at han har det almindeligt – er tilpas. Ud fra Hans’ 
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svar: ”Ja”, tyder det på, det kunne være én mulig forståelse. Hvorvidt det forholder sig sådan, 

må stå åbent. Samarbejdet med Hans var for kort til at opnå fortrolighed med hans måder at 

udtrykke sig på. Ved hjælp af igen at bruge ”indirect repair” formodes det, at Hans erfarer at 

få mulighed for at udtrykke sin mening og at blive forstået. En kritik, der kan rejses er, at det 

er et ledende spørgsmål, jeg formulerer, i en vurdering af gyldigheden af Hans’ svar i disse 

citater indgår derfor dels hele handlesammenhængen i hver af de to interviewsituationer, 

eksempelvis Hans’ sproglige og kropslige udtryk - han var begge gange relativ afslappet og så 

glad ud, dels Elvas perspektiv. 

 

Med forskellige former for hjælp får Hans udtrykt det, han ønsker. Han giver udtryk for et 

befindende, der er i overensstemmelse med hans ikke-sproglige udtryk i den konkrete 

situation – han sidder afslappet og drikker sin kaffe. Hans har flere gange fået fortalt, at han er 

ramt af AS. Han giver udtryk for at forstå sin situation som udtryk for aldring og har ifølge 

Elva på intet tidspunkt forholdt sig eksplicit til, at han er ramt af AS.  

 

Hans nævner aldrig selv, at han er ramt af AS. Elva erindrer en gang, hvor han har givet 

udtryk for, at han havde vanskeligheder med at forstå PBS-oversigten og han kan undertiden 

reagere, hvis han ikke kan udtrykke det, han gerne vil. Ellers beklager han ikke svækkelserne 

af sine kognitive funktionsevner: 

E Jamen, je ve ikk, fordi je ka ikk kom ind. Du ka ikk snak. For hver gang je sier til ham: 
”Har du det godt?” ”Ja, ja, je har”. Så er der ikk. Så sier je engang imellem: ”Ka du 
husk det?” ”Nej, det ka han ikk”. Nå, så er der ikk mer. Det er ikk noget med, han sier: 
”Årh, det er træls, det ka je ikk husk”. Det gør han ikk. Fordi det ku man. Det vil man jo 
føle, hvis man, hvis det var en selv: ”Det er osse pokkers, je ikk husk det”. Det ve man 
selv, hvis der er et eller andet man sier: ”Årh, det burde je ku husk”, ikk osse. 

 

Det står åbent, hvorfor Hans ikke eksplicit forholder sig til neurologens diagnose AS, hverken 

i handlesammenhængen hos neurologen eller derhjemme, da Elva læser neurologens brev. 

Hvordan kan det forstås? 

 

Hans føler sig ikke syg. Ifølge Elva tilskriver Hans forandringerne sin aldring. Det var på 

Elvas initiativ, hendes argument om risikoen for, at han var fysisk syg, at han indvilgede i at 

deltage i udredningen. Med hjælp fra Elva genkalder og genkender Hans to perioder med 

fysisk sygdom. Elva nævner ikke forløbet med udredning hos neurologen og Hans genkalder 

det ikke selv. Forskellige forhold kan hver for sig - sandsynligst er måske, at de tilsammen og 
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i forskellige grader - have betydninger for Hans’ grad af forholden sig til bl.a., at 

svækkelserne af hans kognitive funktionsevner er progredieret meget langsomt. Han har ikke 

tillagt svækkelserne afgørende betydninger i forhold til sin livsførelse. Som – vist mange 

andre - har han måske ikke læst eller hørt om AS eller om aldringens mulige påvirkninger og 

forskellene herimellem. Han kan have vanskeligt ved at genkalde udredningen, på 

interviewtidspunktet ligger den ni måneder tilbage i tiden. Endelig kan det have 

sammenhænge med måder, hvorpå hans neurologiske grundlag for de kognitive 

funktionsevner er ramt på.  

 

Et andet forhold er, at Elva i hele forløbet, siden hun blev opmærksom på hans første 

svækkelser, har været Hans behjælpelig med at kompensere. Ud fra Elvas vurdering har han 

bevaret de handlemuligheder, der står i forhold til hans bevarede handleevner, herunder 

handlemuligheder der betyder meget for ham, eksempelvis at lytte til musik og at rejse – ind- 

og udenlands. Det betyder også, at Elva delvist - oftest helt – kompenserer i forhold til 

svækkelser af hans kognitive funktionsevner, hvilket er ganske afgørende for, at Hans’ 

livsførelse har kunnet opretholdes i hjemmet. Det, at hans livsførelse er opretholdt, at de 

sammen har en selvstændig livsførelse, kan også bidrage til, at han ikke føler sig syg. Det 

tyder således på, at selve diagnosen ikke har væsentlig betydning for Hans.  

 

I det samarbejde vi havde, forholdt Hans sig ikke eksplicit til, at neurologen og Elva havde 

fortalt ham, at han var ramt af AS. At Hans tillægger forandringerne aldring kan være udtryk 

for, at han opfatter sig selv og gerne vil opfattes som ”normal”. Elva accepterer Hans’ 

selvforståelse – at han er gammel og at han blot i få situationer eksplicit forholder sig til de 

handleevner, der er svækkede. Kun i helt særlige situationer, som eksempelvis når der, som 

ovenfor nævnt, kommer breve fra lægen, konfronterer Elva Hans med diagnosen. 

 

Hvordan reagerede Elva på diagnosen:  

F Hvad tænkte du, da [navn på neurolog] fortalte [Elva tager ordet]. 
E Jamen. Jamen, det regnede je med, det var. Det har jeg hele tiden, efter [efter Hans var 

blevet henvist til udredning]. For jeg gik. Je havde læst om, så gik je på ”Lægens 
bord”, og Alzheimer og Alzheimer foreningen. Læste jeg om symptomerne om på 
Internettet osse. Jamen, je var slet ikk. Hele tiden har je været, hele tiden har det været i 
min. For det var ikke almindelig demens. Fordi osse Hans’ usikre gang, og sån noet. 
Det bliver man jo ikk, fordi man bliver dement jo. 
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Neurologen har informeret dem om diagnosen, Elva har læst svar på skanning, som 

bekræftede det. Hun har søgt viden om sygdommen. På baggrund af ovenstående citat kan der 

være tvivl om, hvordan Elva skelner mellem det, hun kalder demens og AS. Videnssøgning 

betyder, at Elva var forberedt på diagnosen. 

 

Ifølge Elva har de ikke forud for udredningsforløbet snakket sammen om Hans’ svækkelser af 

sine kognitive funktionsevner. Efter diagnosen er stillet er svækkelserne sådan, at det heller 

ikke længere synes muligt. Det påvirker hendes - og deres fælles livsførelse, at hun er alene 

om at forholde sig og også at hun vælger fortsat stort set at være alene herom.  

 

Diagnosen synes ikke at have betydning for Hans, for hans selvforståelse og for hans 

oplevelse af sin situation. For Elva bevirkede diagnosen, at hun fik udelukket, at der var 

somatiske årsager til Hans’ vægttab og den gav en baggrund for at forstå svækkelser af Hans’ 

kognitive funktionsevner og for hvordan hun, ud fra sin generelle faglige viden som 

fysioterapeut, kunne hjælpe og støtte ham i forhold til at opretholde hans - og deres fælles 

livsførelse. På de måder har diagnosen haft helt afgørende betydninger for Hans og Elva.  

 

4.3.3.2 Karl Sørensen 
Karl har i lighed med Hans indvilget i at deltage i en udredning på foranledning af sin 

ægtefælle, Lis. For Karl ligger diagnosetidspunktet 14 måneder tilbage. Han giver udtryk for, 

at han ikke føler sig syg, måske fordi vanskelighederne, som han selv beskriver det, er 

kommet snigende over mindst fem år: 

K Om man føler sig ikk syg. __ Ikk andet, end je har gået og døjet med min ben og min 
ryg, men det har jo ikk noget med det at gøre. 

F Nej. 
K - men ellers føler man sig ikk syg, fordi man ikk kan huske. Vel. 
 

Dertil har Karl bevidst valgt ikke at tænke på, han lider af AS: 

K Det gider je ikk at spekulere i. Der er nogen, de ka ikk snak om andet end sygdom, og 
sygdom og sygdom igen. Og det gider je altså ikk. Det har aldrig været min kop te.  

F Føler du dig syg? 
K Nej, det gør je ikk. Det er kun, hvis je får influenza eller sån noet, så ka je føle mig syg. 

Ellers så gør je ikk.  
 

Karl snakker bevidst ikke med nogen om sygdom og efterspørger ikke viden. I 2. interview 

fortæller han, han ikke ved noget om AS, udover at det er derfor, han har vanskeligheder med 

at huske og orientere sig. Hans forståelse af sygdommen synes således meget begrænset, men 
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han forholder sig til sine vanskeligheder. I journalen påpeges, at Karl til en vis grad har 

indsigt i sine vanskeligheder, men at han ikke selv er bevidst om, at han har lette 

hukommelses vanskeligheder (Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen). På interviewtidspunktet 

giver Karl udtryk for, at han har vanskeligheder med at huske. Hans erkendelse bekræftes af 

Lis, hun siger bl.a. ved 2. interview: ”Han ved godt, der er mange ting, han ikk ka, og han ikk 

ka huske og sån. Det ved han godt”. 

 

De svækkelser Karl erfarer, betyder ikke, at han føler sig syg, måske pga. den grad de griber 

ind i hans livsførelse. Livsførelsen er processuelt ændret med disse svækkelser, men den er 

opretholdt. Hvorimod det, at han er ramt af gigt, gør det meget besværligt for ham at gå rundt 

i hjemmet. Hvis han rammes af influenza griber det øjeblikkeligt ind - for en tid. Dvs. fysiske 

sygdomme har en anden betydning, griber ind på andre måder end AS, som gør, at det for 

Karl er sygdomme. 

 

I lighed med Hans synes diagnosen ikke at have afgørende betydning for Karls selvforståelse 

og for hans oplevelse af sin situation. Formentlig fordi, som for Hans, den ikke griber 

afgørende ind i livsførelsen på måder, så han føler sig syg.  

 

Lis beskriver sin reaktion på diagnosen således: 

L Og det var Alzheimer, ikk osse. Det er jo mange - mange ting. For han [neurologen] 
sagde jo så osse, det kan både være altså, det han har arbejdet med, men han har jo 
osse drukket en del øl, ikk. Det kan jo osse være det. Det kan osse sæt skub i sån noet, 
alkohol demens. Det er der jo osse noet, der hedder.  

F Ja. 
L Såå, men altså lige sæt stempel på, hvad det var, af de ting der, det ku han ikk.  
F Nej. 
L Men øh, det var det, det kom frem til, ikk. At det ku osse have noet indflydelse.  
F Hvad tænkte du om det? 
L Jamen, det tænkte je. Jamen, det syns je osse, det var, ikk.  
F Så det kom ikk bag på dig? 
L Nej, nej slet ikk. Det gjorde det ikk. Det var det, je først tænkte på. Helt fra starten, af 

ikk osse. 
F Helt tilbage til i begyndelse af de 60 år [Karls alder] 
L  Ja. Det nåede vi lige. Det må vi jo så slå os til tåls med, fordi, der. Det kommer ikk 

videre end. De kan ikk finde ud af mere. Vel.  
 

Lis har fået bekræftet sin antagelse om, at Karl er ramt af en demenssygdom. Hun har ikke 

søgt yderligere viden om sygdommen. På grundlag af sin dagligdags erfaringer, har hun i hele 

forløbet hjulpet Karl med former for kompenseringer i forhold til svækkelser i hans 
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handleevner, hvilket har været afgørende for, at Karl har kunnet opretholde sin livsførelse. Et 

liv hvor hans handlesammenhænge efterhånden næsten udelukkende udgøres af hjemmet – 

siden af en stue på et plejehjem - hvor familie, venner og naboer kommer. Denne 

bevægelsesindskrænkning grundes dog især hans gigt. Han synes han har det godt, er tilfreds 

med de handlemuligheder han har, hvilket også kan bidrage til, at han ikke føler sig syg. 

 

4.3.3.3 Thorsten Mortensen 
Thorsten beskriver her sin reaktion på diagnosen, som han fik stillet 8 måneder tidligere: 

F Hvordan fandt I ud af, hvad det var? 
T Jah, men je ble jo undersøgt i hjernen, der ude fra [navn på by], ææh, i [navn på by og 

sygehus] der, [gadenavn]. Og så fik je jo igennem en skanner, ikk sandt. Je ve ikk 
hvorfor. Je ka ikk selv husk, hvem der tog lige initiativ. Det ve je såmænd ikk. Men ææh, 
det ble jo konstateret. Altså, det var en, der hedder, sån en meget sympatisk læge, ka je 
huske. Je ble jo. Kom ind i skanneren, og så. Det gjorde jo ikk ondt.  

F Nej. 
T [Ler]. Så tænkt je: ”Nårh ja, så lad os da bare gør det”. Så. Det var jo dengang, je selv 

havde bil, jo osse. Ja, ja. Men det, så, ja, der skete jo så et eller andet. Det er jo, det der 
man kalder yngre demens, ikk. Altså, je har ikk forstand på det, men sier, je stoler på 
lægerne, ja. 

F Så det sagde lægen til dig, at det var det, du fejled? 
T Ja. Og det var jo osse med den resultat, at så var der ikk noet med at køre bil mer. Nej. 

Og je slog mig lidt i tøjlerne [smiler vemodigt og flytter overkroppen fra side til side for 
helt konkret at vise det]. 

F Hvordan var det at få den besked? 
T Mjja. Je var meget skeptisk, i starten. Det var je godt nok. Og ææh. Det var jo osse 

sådan, at vi havde fået købt en anden, en bil, i familien. Og så. Men det endte jo med, at 
vi måt sælge den igen. Så det osse Anders og Dorthe, der holdt hånden ove, over mig 
der. Ka man godt sige.  

 

Af journalen fremgår, at Thorsten, da han kom til neurologen ikke vidste, hvad han fejlede, 

men at han var bekymret (Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen). Det Thorsten genkalder, 

er først og fremmest mødet med en sympatisk læge. Han erkender, han ikke ved meget om 

demenssygdomme, at han har fuld tillid til lægen og hans vurdering. Selve diagnosen har især 

betydning, fordi neurologen ved en efterfølgende ambulant kontrol fortalte ham – på 

foranledning af steddatterem, der var med - at han ikke måtte køre bil. Hvilke forståelser, 

Thorsten derudover har af sygdommen, er vanskeligt at afgøre, hvilket Anders bekræfter. Om 

hvorvidt Thorsten havde reaktioner på diagnosen, siger han: ”Han havde faktisk ikk noen 

reaktion på det. Det har, havde han faktisk ikk. Det var sån set. Han kørte videre, som han 

altid havde gjort”.  
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Thorsten siger om diagnosen AS: ”Det er noget lægen siger, jeg har”. At Thorsten ikke giver 

udtryk for, at han forholder sig til diagnosen kan grundes samme forhold, som er nævnt for 

Hans, og Karl. For Thorsten ligger diagnosetidspunktet endnu længere tilbage, nemlig 17 

måneder.  

 

På diagnosetidspunktet greb sygdommen set fra Anders’ perspektiv ind i Thorstens 

livsførelse, uden han selv forholdt sig eksplicit hertil overfor ham. Måske især grundet den 

langsomme progression og de dermed gradvise svækkelser. Grundet måden hans neurologiske 

grundlag er ramt på, opstod mange svækkelser i hans praktiske handleevner. På initiativ af 

Anders og Eva blev kommunen kontaktet ca. 4 måneder efter diagnosen var stillet. Over en 

periode på nogle måneder fik de etableret forskellige former for hjælp og støtte. De går også 

selv ind og støtter ham.  

 

Ved 1. interview er Thorstens daglige livsførelse reetableret, med delvise - i nogle tilfælde 

komplette – kompenserings tiltag ud fra vurderinger af hans bevarede handleevner. Thorsten 

beskriver det sådan: 

T Je føler mig jo ikk syg, jo. Så tænker je heller ikk mer på det, jo. ... Så må man bare tag 
det, som det kommer, altså. Jaah. Når bare tingene kan gå. Og drille hinanden lidt, så 
gør det ikk så meget [ler højt], [Refererer til et aktivitetstilbud for yngre personer med 
demenslidelser, som han deltager i, hvor de i venlighed og med respekt driller hinanden] 

F Godt humør. 
T Ja, ja. 
 

Thorsten havde forskellige bivirkninger af medicinen, acetykolinesterasehæmmer, som gjorde 

han følte sig syg, de svandt. Det, at han ikke føler sig syg, er blandt andet et udtryk for, at han 

ikke mærker fysiske forandringer af sin krop. Funktionssvækkelserne griber på mange måder 

ind i Thorstens livsførelse, men via sine egne kompenseringsstrategier og andres støtte og 

hjælp, tillægger han det ikke særlig betydning. ”Når bare tingene kan gå” – dvs. han synes, at 

hans livsførelse er opretholdt og han deltager i forskellige handlesammenhænge og indgår her 

i sociale relationer præget af respekt, accept, godt humør, og det er betydningsfyldt for ham. 

 

Anders beskriver Thorstens forholden sig således: 

A  Han fejler ikk noet, det gør han ikk. Han ka som tider sie, ja, nu er det et stykke tid 
siden. Jamen, når han altså sån ser, den døjer med at gå, den har ondt i benet, og den 
ka ikk gå, ”men je fejler da heldigvis ingenting”, sier han så. ”Nej, det gør du jo lidt”, 
sier je så, ”altså du har jo noen”. ”Jamen, je er jo bar lidt dårlig til at husk”. ”Ja, ja”, 
sier je så, ”det er du”, men det er læng siden, han sån har bragt det på banen, men det 
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er hans indstilling til det. At han ikk fejler noet som helst. Fordi, han mener at at fejle 
noet, det, det forbinder ham med fysiken, ”for je ka svøm, je svømmer og je ka gå, je 
cykler og je ka al ting, så fejler je ikk noet”. Og det er hans indstilling. Og så er det 
osse, je syns, det er synd at få den, øh, revet fra hinanden. På en eller anden måde. Så 
ska man sie: ”Jamen, Thorsten for søren du har AS”. Det ku man selvfølgelig godt. 
Men hva får man ud af det? 

 
På interviewtidspunktet er Thorsten ude af arbejdsmarkedet. Han deltager i forskellige 

handlesammenhænge, ud over med familie, venner, naboer, er det det nævnte kommunale 

tilbud for yngre med demenssyndrom og han hjælper i det lokale Genbrugscenter. Der sker 

meget andet i hans liv end sygdommen. I disse handlesammenhænge synes han at erfare at 

blive accepteret, respekteret og anerkendt for sine handleevner, dvs. hans selvforståelse 

bekræftes. Det, samt de forskellige former for kompenseringer og Thorstens bevidste valg om 

at se fremad, hvilket konkret betyder, at han ser dage til uger frem, synes også at medvirke til, 

at Thorsten ikke føler sig syg105.  

 

Thorsten synes således på interviewtidspunkterne at have valgt ikke at tænke på diagnosen. 

Og diagnosen synes ikke at have betydning for Thorstens selvforståelse, men den har haft 

betydning for hans situation på den måde, at han måtte afslutte sin selvstændige livsførelse. 

Med sygdommens progression mistede Thorsten gradvist rådigheden over sine 

livsbetingelser, dog uden at han selv erfarede sin eksistens truet. Men ifølge Anders var den 

faktisk truet, grundet bl.a. vægttab. Med diagnosen sker et brud i hans livsførelse – brud er 

udtryk for diskontinuitet – afbrydelse, hvor der etableres bl.a.: madordning, hjemmehjælp, 

han tager imod tilbud om at deltage i aktivitetstilbud. Herved reetableres hans livsførelsen via 

nye rutiner og deltagelse i ny handlesammenhænge og etablering af nye sociale relationer, 

men hvor han fortsat erfarer at kunne bestemme selv. Han vælger at bestræbe sig på at få det 

bedste ud af det.  

 

                                                 
105  Fundene her kunne tyde på, at ud fra 1. persons perspektivet, implicerer diagnoser, hvor indgår 
demenssyndrom, at nogle personer i tidlig fase af deres sygdom vurderer deres helbred som godt, trods 
begyndende svækkelser. Fundene støttes af fund i én spørgeskemaundersøgelse i DAISY. Deltagerne: Havde 
AS, evt. i kombination med vaskulær demens eller Lewy Body demens. Diagnosen skulle være stillet indenfor 
12 måneder før deltagelse. MMSE-score på 20 point eller mere. De skulle være over 50 år, og have en pårørende 
som de havde regelmæssig kontakt med, der ønskede at deltage. Data blev indsamlet i perioden marts 2004-juli 
2005, følgende amter og kommuner: Ribe -, Ringkøbing -, Roskilde - og Vestsjællands amter, H:S området, dvs. 
Københavns - og Frederiksberg Kommuner. Der deltog 330 par, gennemsnitsalder for deltagerne ramt af demens 
var 76 år (53-92 år), for pårørende 66 år (22-90 år).  65 % af de der var ramt af demens vurderede, at deres 
helbred var virkelig godt/godt, 36 % af de pårørende vurderede den dementes helbred som virkelig godt/godt 
(DAISY-gruppen & H:S Hukommelsesklinikkens Forskningsenhed Rigshospitalet 2006b). Det blev ikke 
undersøgt, hvad grundlaget var for deres vurderinger.   
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Jeg vil stoppe op her for at uddybe det dilemma, det kan være for neurologen i forhold til at få 

en forståelse for, hvordan Thorstens situation er. Et dilemma der for lægens vedkommende 

forøges, bl.a. som følge af, at Thorsten har velbevarede kognitive funktionsevner, som 

betyder, han som altid er sprogligt velformuleret og kan føre en samtale og tidligere, grundet 

bl.a. uddannelsen og arbejdet, har været vant til at bruge sproget, forvalte et stort ansvar, så 

han udtrykker sig med en vis autoritet. I følge journalen fortæller Thorsten om vanskeligheder 

bl.a. med at overskue og følge diskussioner i den forening, han er formand for, samt at han har 

vanskeligheder med at forklare tekniske ting og rådgive, som han ellers har kunnet. Han 

fortæller også, at han bor alene, og klarer sig uden hjælp og at han er blevet mere glemsom 

(Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen). Det fremgår ikke, hvorvidt han fortæller nærmere 

om sin livsførelse. I fald han ikke fortalte herom, kan der være flere grunde hertil: at han ikke 

helt har erkendt sine vanskeligheder, ikke har overblik over dem, at han ikke ønsker at 

fortælle om dem, at han ikke tillægger dem en betydning for udredningen. Praktiserende læge 

skriver i sin henvisning, at Thorsten har haft et betydeligt vægttab på minimum 10 kg. (ibid.), 

denne kendsgerning glider ud, den indgår ikke i neurologens notat.  

 

I en klinisk kontekst kan det være vanskeligt at forholde sig til og forstå betydningerne af 

disse oplysninger i forhold til Thorstens livsførelse. Eftersom Thorsten ikke havde familie 

med, er det ikke muligt for lægen at få et andet perspektiv på Thorstens situation. Det 

konkluderes i journalen bl.a., at Thorsten klarer sig forholdsvis godt, da han har kapacitet til at 

kompensere (ibid.). Grundlaget for den vurdering fremgår ikke klart, f.eks. fremgår det ikke, 

hvorvidt neurologen har spurgt nærmere ind til, hvordan de svækkelser, Thorsten fortæller 

om, griber ind i hans livsførelse. Journalen er, som nævnt, ikke udtryk for, hvad der er 

foregået, så det kan ikke afgøres, hvad der konkret er snakket om.  

 

Set fra Anders’ perspektiv havde Thorsten på dette tidspunkt bl.a. vanskeligheder med at få 

lavet ordentlig mad, det kan forklare vægttabet, at få gjort rent, holde have, holde styr på 

aftaler og med at administrere sine personlige papirer, herunder sin økonomi. Alt i alt er der 

en del praktiske og daglige rutiner, som er svækket og hvor han ikke har haft kapacitet til selv 

at kompensere. Ingen af de nærstående var, som nævnt, med ved neurologen. Thorsten fortalte 

dem ikke efterfølgende om diagnosen. Hvilke betydninger kunne den medicinske diskurs 

have fået for Thorsten, hvis han ikke havde haft et velfungerende netværk af sociale 

relationer? Det er praktiserende læge, der fortæller Anders’ søster, at Thorsten lider af AS. 
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Sammenfattende har Anders erfaret, at det har taget tid og krævet en aktiv indsats at få 

praktiserende læge til at forstå Thorstens situation og nødvendigheden af en udredning. Efter 

diagnosen er stillet, erfarer Anders, at Thorstens situation er uholdbar. Det er nødvendigt, han 

får hjælp og støtte, hvilket Anders sørger for at få etableret. 

 

At Thorsten bor alene, betyder, han er sårbar, idet de kognitive funktionssvækkelser griber 

ind, handleevner som er afgørende for opretholdelsen af hans eksistens. At Anders og Eva går 

ind og påtager sig at være uformelle omsorgspersoner, blev helt afgørende for, at det brud der 

skete i Thorstens livsførelse, at det brud skete på rettidigt tidspunkt, inden han helt mistede 

rådigheden over sine livsbetingelser. Derved fik han den hjælp og støtte, som kunne 

kompensere for de svækkelser, der havde betydninger for opretholdelse af livsførelsen. 

Derved kunne han opretholde - om ikke som tidligere en selvstændig livsførelse - så en 

selvstændig livsførelse i sit eget hjem, hvor rådigheden tilstræbes – af hans nærstående og 

formelle omsorgsgivere - at stå i forhold til hans bevarede handleevner.  

 

Lægens kontekstfrie diagnostiske udredning reducerer grundlaget for hans vurdering. 

Grundlaget er tilstrækkeligt til at kunne stille diagnosen ud fra ICD-10 kriterierne, men 

utilstrækkeligt i forhold til at vurdere, hvorvidt Thorsten selv kan opretholde sin eksistens. 

 

Jeg vender nu tilbage til Thorstens familie, Anders og hans reaktion på, at Thorsten fik stillet 

den diagnose, en reaktion han beskriver som lettelse: 

A Jamen, nå pyt, eller pyyh, tænkte je. Tænkte je sån set. Fordi så ææh, kan man da sån 
ligesom begynd at tage hånd om ham derfra. Så det, på en måde en lettelse. Jo. Fordi vi 
var jo osse irriteret på manden. Meget [understreges kraftigt med tonefald] irriteret på 
ham. Og havde været i meget lang tid. Det ska ingen hemlighed være. For det var vi. 

 

Det var dog en ganske uventet diagnose, hvilket skal ses ud fra Anders’ dagligdags forståelse, 

at AS rammer gamle. Anders selv føler sig ung og opfatter også Thorsten som ung. 

Aldersforskellen mellem dem er 5 år: 

A Jamen, havde slet ikk forstillet mig, at det var AS, det havde je egentlig ikk. Fordi han 
er jo osse ung. Je var så ung osse. Så je syns, at det hører ældre mennesker til, syns man 
dengang. Og je havde da osse tænkt, gad vide om han havde en svulst på hjernen, eller 
hva søren det ka vær. Det ka vel osse gør et eller andet ved folk ikk? Så je ve ikk, hva je 
tænkt på. Men det var godt nok ikk lige, je havde tænkt på, det - 

F Hvad tænkt du så, da du fik diagnosen? 
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A Jamen, det tænkt je: ”Nå, tænkt je, så ku man da forstå hvorfor”. Selv om det er en grim 
diagnose, så tænkt je: ”Nå, men det var da skønt nok at få ord på”. Fordi så ka du 
begynde at handle der udfra. Det ka man jo ikk før, man ved det. Og det har vi jo så 
gjort lige siden jo. Så både for ham selv og for os, os meget for ham selv, fordi så bliver 
han jo pludselig ikk den der irriterende type mer vel. Som han var før. Så øh, træder du 
i kraft på en anden måde. Og hjælper ham i stedet for. Så, på den måde syns je, at det 
var meget, meget godt. Selvfølgelig var det grimt, men osse godt. Det er det. Det syns je, 
men altså bevares, det er da grimt, det er det, men når nu det er sådan, så er det godt at 
få det på det, få det på plads mht. hva han fejler, og man ka handl derefter.  

 

For Anders er diagnosen en lettelse. Den giver ham en måde at forstå Thorstens handlen. Han 

foretager et markant skift i sin position og i sit perspektiv i handlesammenhænge sammen 

med Thorsten, fra at være stedsøn til også at være hans uformelle omsorgsgiver med et 

overordnet ansvar for, at hans daglige livsførelse fungerer. Endelig bruger Anders diagnosen 

som adgang til at undersøge og søge mulighederne for kommunal støtte og hjælp.  

 
 
4.3.3.4 Ellen Hansen 
Ellen tog selv initiativ til at snakke med sin praktiserende læge om sine vanskeligheder med at 

huske. Lægen forberedte Ellen på, at hun muligvis led af en demenssygdom: 

F Hvordan fik du besked om, at det var Alzheimers sygdom, du havde? 
 … 
E Jamen, det, øh. Jamen, det såe han jo sån set føst gång, [navn på praktiserende læge], 

den gang, der. Altså min læge. 
F Din egen læge? 
E Ja. At øh. Jamen, så ku jeg jo regne ud, at det var jo, da. Ja, han såe wål det her, det ku 

hænde at være nøj demente værk, men så var, han såe, at, fordi han er sån en stille og 
rolig fyr, at det. ”Der er altså bløwn nøj, vi kan stop det lidt med”, såe han. Om det er 
ny, det ved je ikk. 

 … 
F Hvad tænkte du, dengang han sagde det? 
E Jamen, det, altså. Det var da kedeligt. Men øh. Om jen troet, det ku blyw, være, værre, 

det tænkte a nok ikk sån lige på, på det tidspunkt. Men altså, det føler a heller ikk, a tøs 
det er. Det tøs a ikk sån lige. Den skriver og læser. Læser det en jo møj let gør. 

 

Ellen bruger ordet ”kedeligt” i sin retrospektive beskrivelse af informationen om diagnosen, 

som tidsmæssigt ligger 14 måneder tilbage. Ordet kan dække over stærkere og andre følelser, 

end de der almindeligvis forbindes med ordet kedeligt. Hendes ordvalg skal forstås ud fra, at 

hun ikke er vant med at formulere sine følelser i ord, kulturen, dialekten samt måske måden 

hun er ramt af AS.  

 

Om Ellens reaktion på diagnosen fortæller Kristian: 
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K Hun tog det nok meget stille, ikk. Hva følelser der lå bagved, det ka je jo ikk analysere. 
Der er ligesom, der er noget, der er lukket land for mig, ikk. 

 
Kristian og Ellen er ikke vant med at dele tanker og følelser. Derfor har Kristian vanskeligt 

ved at beskrive Ellens reaktion mere præcist. Om Ellens forståelse fortæller Kristian: 

K Ja, hun troer jo i første omgang, at de her tabletter, dem ska hun kun lige ha en kort 
periode, det var en kur, ikk. Men je var godt klar over, at det var for at stoppe 
udviklingen af, eller for at prøve at stoppe udviklingen af det, om ikk andet. Og så var 
det faktisk først det rigtig op for hende, hva det drejede sig om. 

 

Ellens reaktion kan således dels forstås ud fra, som hun selv siger, hun ikke på det tidspunkt 

havde tænkt på, det kunne blive værre, samt som hun senere fortæller, dels forstod det sådan, 

at den medicinske behandling skulle vare en kortere periode. Først derhjemme, med hjælp fra 

Kristian, bliver det klart for Ellen, at det forholder sig anderledes. 

 

Ved 1. interview giver Ellen udtryk for, at hun ikke føler sygdommen er blevet værre, hendes 

egen beskrivelse af, at hun skriver og læser, er ikke i overensstemmelse med Kristians 

erfaringer, men hun oplever, at hendes egen livsførelse og deres fælles selvstændige 

livsførelse fungerer. 

 

Kristian beskriver sin reaktion på diagnosen sådan: ”Der var jo noget, je havde ønsket, der 

var bedre. Ikk. Så det”. I lighed med Ellen er hans udtryk også grundet i den lokale kultur. En 

kultur de begge, fraset nogle få måneder, har været en del af hele deres liv. Dertil er han i 

mindre grad end Ellen vant med at snakke om sine følelser. Kristian udtrykker sin bekymring 

og omsorg for Ellen i praktisk handlen.  

 

4.3.3.5 Grethe Nielsen 
Grethe husker den dag, fire måneder forud for 1. interview, hvor hun fik at vide, hun var ramt 

af AS: 

G Ja, det kan je godt husk. Den dag, hvor det, hvor de virkelig sagde, at nu vidste de, hvad 
det var [sænker stemmen lidt]. 

F  Vil du fortælle om det? 
G [Bliver mere bestemt] Det var ikke særlig rart. Fordi man havde gået og tænkt på: ”Erj, 

men altså, de ka jo tage fejl, ikk”. ”Arh”, tænkt je så, ”det er jo nok ikk så galt”. 
Inderst inde, så vidst je det jo godt, hvad klokken var slået. Ikk. Det vidst je.  

 

Grethe beskriver meget præcist sin smertelige reaktion og erkendelsesproces: 
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G - det vil jeg vove at påstå. Der går man virkelig i sort, og det tror je, alle vil gøre. Je 
tror ikk, je er den eneste. 

 … 
G Ja, - et tidspunkt der tænkte je godt nok, det gider du ikk det her – 
F Var der noget andre ku` have gjort for at mindske det chok, du fortæller, det var, at det 

var det, du fejlede. Je tænker osse på det offentlige. For det er jo noget, du har, I har 
gået med selv og du har gjort et ekseptionelt arbejde for at komme hertil, hvor du er i 
dag. Det je tænker, det er, kan du i dag tænke, det der det ville have hjulpen til, at det 
var gået __ lidt lettere måske, eller du var kommet lidt hurtigere til der, hvor du er i 
dag.  

G ___ ummmm, jaaaaah, _____ nej, je tror faktisk det, det har nok skullet tage den tid, 
som det har gjort nu, inden at jeg nok ligesom har erkendt, at sådan er det, og det bliver 
ikk anderledes. Det tror je faktisk. ___ et ææh, __ nogen de er jo hurtige til at erkende 
og andre, de er måske knap så hurtig, ikk. Og sådan er vi jo faktisk så forskellige. Je ka 
huske en morgen, der tænkte jeg: ”Nej, den undeme nej [eftertryk]”, tænkte jeg så, det, 
”sådan ska det altså ikk være, så må det briste eller bære”. Nu ska der altså ske noget. 
Og så, så det var nok sådan ligesom et puf, der kommer ud, ikk. Og sige, nu ska det 
være slut. Det ka ikk nyt noget. __ Og når jeg sån bliver lidt små-hidsig for mig selv, så 
øøh __ så er det nok, je tager nogen beslutninger om, sån nogen ture. Jamen, jamen så 
er nok opsat på, at je forhåbentlig får __ ja __ en måned, nej, ikk en måned, det håber 
je, det bliver mere, så sige to år eller et år ikk osse, alt er jo relativt selvfølgelig. __ så, 
ja, det ka osse være, det bliver tre år. Det ka man ikk vide, vel? 

 

I 2. interview uddyber Grethe baggrunden for sin reaktion: 

G Fordi, det lægger trods alt sån så meget af livet. Altså prøv lige at tænk på, det er om 
hverdagen, der skal fungere, utrolig meget, ikk, og tidlig og sent ikk, og så tit. Og så 
lige pludselig få sån en, ikk. Man ved jo med det samme, det vil je vove at påstå. Altså, 
det syns je, at man gør. Man ved det. At det er sådan. At det ku ikk være andet. Det vil 
vove at påstå. Fordi man er, man er i en slags chok i den tid, det er man altså. Det er 
man. 

F Er det efter diagnosen, du tænker på? 
G  Ja. Fordi. Jamen altså, det hele det er jo, jah, mer. Det hele, det er jo i stykker. 

Alt er i stykker, lige pludselig. Det, det er mig ja, det er min for, fornemmelse af det. 
Alligevel, så ka det ikk hjælp noet, vel. Nej. Det er noet lort. For at sie det rent ud. Eller 
syns det er uhyggeligt, at der er så mange, der er, det syns je, det syns je syn u, utrolig, 
at der bliver så mange mennesker,  

F Der bliver ramt af det? 
G Ja.  
F Det er det også. 
G Ja, det syns je, det er. Det er jo ikk bare en, det er jo, ja, der er rigtig mange, og mange 

de gemmer sig jo. Det er je osse bange for, at der er.  
F Kan du forstå det Grethe, at der er nogen, der gemmer sig, 
G Jamen, det er nok svært og, det, det ka je ikk sige noet til. Fordi altså, det ve je ikke. Je 

gemte mig jo osse, i starten for børnene. For børnene, de sku ikk vide det. Så det -. 
 … 
G Men hele familien den var jo. Jamen, den gik jo i stykker. [Hendes familie blev meget 

ked af det]. 
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Grethes beskriver sin reaktion, da truslen len blev til virkelighed, da neurologen stillede 

diagnosen, som begyndende med chok, til at være meget ked af det, til en form for accept og 

håb. Tidsmæssigt strækker det sig over nogle uger. Diagnosen bliver for Grethe et brud, hvor 

hun for en perioden mister rådigheden over sin livsbetingelser og erfarer sin eksistens truet. 

Hun tager fat på at reetablere sin livsførelse med hjælp fra Bent, hvor de etablerer nye rutiner, 

der hvor svækkelser i Grethes kognitive funktionsevner griber ind og gør det vanskeligt at 

opretholde de eksisterende. 

 

Bent forholder sig ikke selv, siger ikke spontant noget om sine reaktioner på diagnosen. 

Måske i respekt for, at Grethe selv skal fortælle om sine erfaringer? - måske er han bange for 

at såre Grethe? Bent bekræfter, Grethe havde det meget skidt efter diagnosen: 

B  Je tror, der vil være meget forskel på om, hvordan personen selv får det tacklet, for der 
kan godt være dem, som det hele går i sort for.  

G Det gør det i hvert fald i starten [hæver stemmen].  
B Ja, ja. 
G - det vil jeg vove at påstå. Der går man virkelig i sort, og det tror jeg. Det tror je, alle 

vil gøre. Je tror ikk, je er den eneste. 
F Nej. 
B Nej. 
G Det tror jeg bestemt ikk. Altså få sån en, en historie der, ikk, altså, lige pludselig. At sån 

er situationen. Nok har man tænkt, og man. Det er jo nok det, men at lige pludselig, 
[hæver igen stemme, bestemt tonefald, eftertryk] at man får den lige i hovedet [sænker 
stemmen igen, mild igen i tonefald] ikk os. Dét, syns je, var barsk [Bestemt tonefald]. 
Men altså, man ska jo os sige det, på et eller andet tidspunkt. Dét husker je [eftertryk].  

 

Om end Grethe havde tænkt det, kunne være en demenssygdom, oplever hun informationen 

om diagnosen som ”pludselig” og at hun ”får den lige i hovedet”. Informationen forstår hun 

på baggrund af erfaringer fra sit arbejde: 

B Fordi du kender så godt til det [henvendt til Grethe om hendes arbejde på et plejehjem], 
det er fordi, du har gået omkring det, tilsvarende patienter i så mange år. 

G - ja. 
B - og set hvordan det har skredet fremad eller tilbage ad, kan man sige. Der har du nok 

sån lidt en anden indstilling end den almindelige borger, der fik diagnosen, det tror je. 
Om det så er positiv eller negativ, det ka så diskuteres, men for dem der ikk kender til 
det og bare får at vide, ikk, der tror je, ikk. Der vil nok osse gå lidt i koma der, når man 
har fået at vide, men om det vil være slet så voldsomt som __du så det, fordi du, at du 
nu kendte det så godt. Der tror je, der vil være noget forskel. 

F Det er nogen meget negative følger, du forbinder med det? 
G Jah, jah, det er det. Og det burde det måske ikk have været, fordi je har jo gået, at je 

har jo gået deroppe i så mange år. Det, det burde det jo nok ikk, at jeg bliver så bange, 
eller hva? 

B Ja, for det var skrækkelig, som du lige havde det, efter vi var ude og høre - 
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G Ja, en af dem, det er nemlig rigtig. 
 

For Grethe og Bent er en mulig forklaring på Grethes angst, hendes erfaringer fra sit arbejde 

på plejehjemmet, hvor hun igennem mange år har mødt mennesker med demenssyndromer i 

svær grad og erfarede, hvordan de blev påvirket. 

 

Diagnosen betyder, at Grethe erfarer, at hun er ved at miste grebet om vigtige aspekter ved sin 

situation, at opretholdelsen af hendes daglige livsførelse er truet. Hendes angst synes at være 

udtryk for en mere eller mindre klart forstået emotionel vurdering af, at den kognitivt 

opfattede rådighed over hendes situationen er truet (Holzkamp-Osterkamp 1979).  

 

Efter en tid genvinder Grethe atter rådigheden over sin situation, hvilket hun selv beskriver 

som udtryk for egenskaber som vilje og livsmod. Formodentlig har det også sammenhænge 

med, at hendes daglige livsførelse trænger eksistensangsten tilbage (Holzkamp 1998). Grethe 

– med hjælp og støtte fra Bent – reetablerer sin egen - og deres fælles livsførelse. 

Eksistensangsten, håbløsheden trænges i baggrunden, hvorved Grethe opretholder en 

illusorisk tilsløring af forgængelighed, samtidig forholder hun sig til risikoen for, at hendes 

forgængelighed ligger i den nære fremtid. Det betyder angsten opstår, når hun bliver 

opmærksom på, hvordan forskellige svækkelser af hendes handleevner griber ind i 

livsførelsen. 

 

4.3.3.6 Sammenfatning  
Det empiriske materiale – interview og journaler – giver ikke grundlag for entydige 

forståelser af de personer, der får stillet diagnosen, af deres reaktioner, men for at skitsere 

nogle mulige grunde til variationerne af deres reaktioner. Eksempelvis: Tiden siden 

informationen. Deres neurologiske grundlag er ramt forskelligt. De har hver et særligt forhold 

til, hvad sygdom er, hvad AS er og kan implicere. Deres aktuelle livsførelser er forskellige. 

De har forskellige oplevelser og erfaringer af, hvordan sygdommen hidtil har grebet ind i 

deres livsførelse. Det er forskelligt, hvilke betydninger den enkeltes svækkelser af kognitive 

funktionsevner har for hans eller hendes livsførelse. Det er forskelligt, hvad der i øvrigt sker i 

deres liv. Deres livsmåder kan have betydninger, eksempelvis kan det at trække sig ind i 

familien have forskellige betydninger afhængig af arbejdsfordelingen mellem ægtefællerne. 

Det er komplekst at forstå hver enkeltes reaktioner. Mit korte samarbejde med 
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interviewpersonerne giver alene muligheder for at få aspekter til en forståelse af disse 

reaktioner. 

 

Det tyder på, at noget af det, der er væsentligt for at lette livsførelsen med sygdommen, er, at 

de ikke føler sig fysisk syge og at de formår med hjælp at reetablere livsførelsen processuelt 

med, at svækkelserne griber ind og påvirker deres greb om situationer, skabe nye rutiner og 

strukturer.  

 

Det kan være følelsesmæssigt meget belastende. Erfaringer af disse belastninger kan have 

sammenhæng med, hvordan AS har ramt deres neurologiske grundlag, Det kan være mere 

eller mindre klart begrebet, hvad AS er og hvordan sygdommen kan påvirke og variere.   

 

Det er afgørende i forhold til at nærme sig forståelse for deres reaktioner på diagnosen, de 

handlemuligheder de efterfølgende forholder sig til at være opmærksom på, at de forsøger at 

få AS til at træde i baggrunden. Fra den medicinske diskurs kunne det forstås som udtryk for 

manglende sygdomsindsigt. Det kunne også være udtryk for en anden opfattelse af sygdom, 

dermed en anden måde at leve livet på, eksempelvis: Hvad skal man tænke på noget for, som 

man ikke kan gøre noget ved – ud over medicinsk behandling? – eller som det, i det hele 

taget, kan være vanskeligt at forstå? 

 

Hvordan forholder de nærstående sig til diagnosen? I modsætning til Lis havde Bent, Elva, 

Anders og Kristian ikke haft mistanke om AS forud for udredningsforløbet. Diagnosen giver 

dem et grundlag for én måde at begribe personens handlen, for at støtte og hjælpe. Deres 

position og perspektiv ændres fra at være nærstående til også at være uformelle omsorgsgiver.  

 

Ud over selve diagnosen, efterspørger de ikke viden i forbindelse med udredningen, måske 

fordi det kræver meget i sig selv at forholde sig til diagnosen? Måske fordi de er sammen med 

personen? 

 

Grundlaget for diagnosen afspejler det aktuelle, medicinske vidensniveau, i og med at 

udredningen sker fra en medicinsk position og med et neurologisk perspektiv. Af de 5 

personerne ramt af AS beskrives de 4 i journalerne som værende ramt af atypiske former for 

AS (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen, Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen, Medicinsk 
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Journal 4 Hans Pedersen, Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen). De diagnostiske kriterier og 

metoder er brede og gør det muligt at stille diagnosen med en vis sikkerhed, om end 

variationerne af AS er mangfoldige, men de gør det ikke nødvendigvis muligt at afklare, 

hvorvidt personens eksistens er truet. Dermed synes der grund til at rejse spørgsmålet: Er det 

aktuelle begreb for AS – kriterierne – duelige i klinisk praksis? 

 

Af udredningen følger en spaltning mellem sygdom og personens liv med sygdommen. Det 

sker i og med personens liv med AS reduceres til det bestemte fokus, der er givet med de 

diagnostiske kriterier. Hvad der herved kommer frem har også sammehænge med, hvad 

personen selv og hans eller hendes nærmeste kan og vil fortælle om livsførelsen i lægens 

konsultation. Beskrivelsen af vanskeligheder i hverdagen afhænger blandt meget andet af 

personens grader af: opmærksomhed på -, erkendelse af - og overblik over sine svækkelser, 

evnen til at genkalde og/eller genkende svækkelser på lægens forespørgsel, evner til at 

artikulere via sprog og/eller gestikulationer, paratheden til at fortælle om vanskeligheder, i en 

ukendt handlesammenhæng hos neurologen. 

 

Det fremgår ikke af journalerne (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen, Medicinsk Journal 3 

Karl Sørensen, Medicinsk Journal 4 Hans Pedersen, Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen, 

Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen), at personerne og/eller deres nærstående har udtrykt 

ønsker - eller forventninger om i forbindelse med den diagnostiske udredning at få hjælp eller 

støtte, etc. til at håndtere deres situation. Sådanne ønsker eller forventninger kom heller ikke 

til udtryk i deres beretninger i interviewene, dog med udtagelse af Anders’ beretning, hvilket 

havde sammenhæng med, at Thorsten boede alene. 

 

4.3.4 Behandlingstilbud: viden og medicin 
Behandlingstilbuddet for Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen er baseret på en neurologisk 

udredning, der har ledt frem til diagnosen AS. De er informeret om denne diagnose. For 

Grethe, Karl, Hans og Ellen er præciseret i journalen, at diagnosen er behæftet med 

usikkerhed (Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen, Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen, 

Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen). Neurologerne tydeliggør dermed, at deres viden er partiel 

og ikke-komplet. Alle fem har taget imod tilbud om symptomatisk, medicinsk behandling 

med acetylcholinestrasehæmmer. Af den grund tilbydes de ambulant kontrol, 1. gang efter 3 - 

4 måneder, mhp. vurdering af medicinens virkninger, bivirkninger og fremtidig dosis. 

Vurderet ud fra journalerne er neurologens fokus i samtalen ved den ambulante kontrol at få 
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belyst personens og hans eller hendes nærmestes vurdering af ændringer dels i personens 

generelle funktionsniveau, dels i hans eller hendes kognitive funktionsevner. Der laves ikke 

tests. Alle har haft en af deres nærmeste med til kontrol. Neurologens vurdering er baseret på 

personens og de nærmestes oplevelser og erfaringer. Grethe og Bent refererer også til deres 

børns vurderinger af ændringer. De har vanskeligt ved selv at skelne ændringerne. 

 

I det følgende undersøges, hvordan Grethe, Karl, Hans, Thorsten og Ellen erfarer dette 

behandlingstilbud. Fokus er tilbuddet om viden og muligheden for med hjælp fra neurologen 

at kvalificere deres viden samt tilbuddet om medicinsk behandling.  

 

4.3.4.1 Behandlingstilbud: Viden  
Hvordan kan det forstås, at personen selv og hans eller hendes nærmeste har en meget 

begrænset viden om AS, trods deres deltagelse i et formelt udredningsforløb? Hvorfor 

udtrykker de ikke eksplicit behov for at øge deres viden?  

 

Disse fund står i modsætning til den øgede tendens til, at patienter og deres nærmeste stiller 

krav om viden f.eks. om sygdom og behandling og selv søger den nyeste viden - på internettet 

eksempelvis. Blandt sundhedsprofessionelle kan der generelt være en opfattelse af at viden 

om eget helbred er forudsætning for handleevner og dermed for at bevare evt. udvide 

handlemulighederne.  

 

Hvordan forholder personen selv og hans eller hendes nærmeste sig til muligheden for at 

kvalificere deres viden om AS – hos neurologen? Grethe, Thorsten og Ellen, Grethes og 

Ellens ægtefæller Bent og Kristian genkalder alle, at de er informeret om, at neurologen har 

stillet diagnosen AS og at de er blevet tilbudt medicinsk behandling. Karl og Hans genkalder 

det ikke selv. Det gør alene deres ægtefæller Lis og Elva.  

 

Fra personens og de nærmestes perspektiv gøres forskellige overvejelser i forhold til at 

efterspørge yderligere viden i forbindelse med udredningsforløbet. Grethe og Bent beskriver, 

hvordan de erfarer neurologens og neuropsykologens information: 

G Jamen, je syn da osse, jeg syns virkelig, de har, de har. Haft nogen gode læger, i [navn 
på neurolog] og [navn en anden neurolog], der. Det vil [eftertryk] jeg vove at påstå. At 
je kan ikk forestille mig, at det ka være bedre. De var venlige, og de var rare. Og de 
forklared os, det. Det, det syns je, at de var utrolig rare, derude.  

B Den baggrund vi havde at tage imod med, kan man sige. 
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F Hvad tænker du, når du siger det? 
B Vi kender ikk, altså vidste jo ikk, kender ikk noget til det her, før vi selv får det ind på 

livet. Så har man aldrig gjort sig nogen tanker om det. 
 … 
B Men det er det, je syns, det, det syns, de belyste det da. Og spurgte vi om noget så _  
G Ja. 
B - uden sån lige at ku definere, hva vi spurgte om, men der dukked da nogle spørgsmål 

op ind i mellem, som vi kom med, og som vi osse fik, fik, føler vi selv, til- 
tilfredsstillende svar på. Je syns, det har vi da været enig om begge to. 

G  - ja, det har vi. 
 

Bent pointerer, at de erfarer, at deres forudsætninger er begrænsede i forhold til at forstå viden 

om AS og måske derfor også for at kunne stille spørgsmål. Heri ligger et paradoks, eftersom 

Grethe og Bent grundet oplevelser og erfaringer med sygdommen fra hver deres position og 

med hver deres perspektiv kan siges at være eksperter på AS. Er det udtryk for, at de 

hierarkiserer viden med den sundhedsfaglige øverst og deres egne oplevelser og erfaringer et 

sted længere nede? Er det et udtryk for, at de oplever, udredningsforløbet ikke giver dem 

anerkendelse for deres oplevelser og erfaringer? – og for hvordan de også kan bidrage til 

grundlaget for vejledning og information? I givet fald føjes herved yderligere et aspekt til den 

eksisterende asymmetri mellem læge og personen. 

 

En anden problematik, der indgår i nogles overvejelser vedrørende det at stille spørgsmål til 

en sundhedsfaglig specialist, er, at spørgsmål implicerer potentiale for nye former for lidelser. 

De har helt specielle erindringer om - og oplevelser af personer, som er/var ramt af 

demenssyndrom f.eks. i deres sociale nærmiljø og/eller i familien. Erindringer som nærmest 

har karakter af skræmmebilleder, som martrer dem.  

 

Grethe har, som nævnt, sådanne skræmmebilleder med fra sit arbejde på et plejehjem. Elva fra 

sin tid som fysioterapeutelev for ca. 40 år siden på en psykiatrisk institution. Anders fra 

filmen: ”En sang for Martin”. Ellen fra sit nærmiljø. Oplevelserne udgør for Ellen markerende 

skræmmebilleder på, hvordan situationen kan blive. Risikoen for, at neurologen bekræfter 

disse forestillinger som værende en mulig udvikling af hendes sygdom, afholder hende fra at 

efterspørge viden: 

F Synes du, du har brug for at vide noget om sygdommen? 
E Det tror a ikk, a er glad for. Hvordan den vil udvikle sig, det brøder a mæ ikk om. Nej, 

det tror a ikk, a ku tænke mæ [bliver berørt, får tårer i øjnene].  
F Hvad tænker du? Hvorfor tænker du sådan? 
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E Jaah, hvis nu man sier, ja om ti år så ka a hverken det jen eller andet, huske eller. Bare 
gå i min egen trummerum. Det vil a ikk ret gerne høre. Ha a vide.  

F Det kunne jo også være. Det er der ingen, der vil kunne sige. 
E Nej, det er der nok heller ikk. 
F Altså fordi, sygdommen er forskellige for hver enkelt person, selv om det er den samme 

sygdom, så udvikler den sig forskelligt. 
E Nå, ja forskelligt. Ah ha. 
 … 
F Er der noget, du har manglet? – noget du gerne ville vide noget mere om? 
E Neej, det ved a skisme ikk. A ved et. Det ka måske være en fordel. Det ved je godt nok 

ikk. Men - 
F Det er ikke noget, du hat tænkt ved? 
E Nej. Det. [Bliver berørt]. Ja, je ved jo ikk, hvordan det selvfølgelig blywer. Så på jen 

måde, syns je, det er træls å vide’et.  
F Er det træls at vide for meget? 
E Ja. Tror du ikk? 
F Jeg tror, det er forskelligt. Hvis du har det sån, så er det nok det bedste for dig. Og så 

tage det, som det kommer. 
E Ja, det er nemlig det. Hvis je vidste det nu, at om 10 år så, går du her ude på gaden i 

det uvisse. Det vil da være træls, og høre om. Og tænk på i daw, tøs a. For der er en, 
men øh, je ved ikk, hva hun er. Manden han bor her henne i andelsboligen. Hun er ude 
på hospitalet. Hun går frem og tilbage ude på vejen. Nu er der en vej, der hedder 
Ahornevej. Vi har hat jord lejet, derud af. Og der var. Det er så et par år sien. Tre 
måske, osse. Så var a mæ derude. Kristian, traktoren, den var vist gået i stå, eller der 
var jen ting. A sku i hvert fald hjælp ham at starte den. Så var han hjem etter mæ, a sku 
mæ, og så en anden traktor med derud. Så der vi kører hjem, det var derhen ad fem [om 
eftermiddagen]. Det var om efteråret. Det var midt i at blyw mørk, så kommer den her 
kone, som, ja hun har vat her. A ved ikk, jow de var vist gift. Der gik hun der på vejen. 
Ahornevej, det er sån en en lang vej, der er hverken huse eller nøj. Så såe a godt nok, a 
ved ikk, hvad hun hedder, det ka a ikk rejtig huske, men det var tydelig hende i 
pelsjakke, hun går bare i det uvisse. Det tøt a, det var træls. Årh se. Det ved en jo ikk. 

F Det kan man ikke vide, det er forskelligt for hver enkelt. Så man kan ikke sige, at det 
bliver sån og sån. 

E Det vil da sandelig ikk håbe, det blyver, men altså det ved man så et?  
F Nej.  
E Så vil a og godt nok håbe, ... at Kristian han ku stop det. Gå ude på vejen, det tøt a, det 

var rædsel. På den ti å dawen osse. Det gør hun no osse på Kastanievej. Hun taer en 
tur, men det er utrolig. Men det saier manden, han går til bowling osse, men nå. … Ja, 
det ved a ikk, det ka man vel heller ikk sai. For vi har været nede og få efter, på, til nøj, 
for å støt dem nede på plejehjemmet, til nøj spisning. Og så er der sommetider været 
musik bagefter, så ku folk danse. Der er da manne, der er frisk endnu. Og hun er nemli 
sån jen, hun går hen til ham [hendes ægtefælle], og hun vil danse, og hun vil danse hele 
tiden. Og det gider han æt. Nej, det gider han æt. … 

 

I 2. interview vender Ellen tilbage og fortæller om denne kvindes liv: 

E En ka jo nok sier. Jen der boer, goer her på vejen - som a lige hår snakket med naboen, 
hun hår børn i dagpleje [Ellen har snakket med sin nabo om denne kvinde]. Så saier a, 
vi kom til at snakke om det: ”A håber ikk a blyver sån som hende”. Hun går virkelig på 
vejen, ja. Hun havde da osse en mand. Det er han jo bløwen træt å. Hun er osse nede på 
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plejehjemmet no. Jarh, det troer. Manden, han hår fåt en ny kone. Det er nøj skrækkelig 
nøj. Jarh.  

 

Ellen forbinder det at lide af demenssygdom med et uværdigt liv, at det for ægtefællen kan 

blive et nærmest uværdigt liv. Et liv som kan belaste ægteskabet i en grad, så det opløses.  

 

På linie med Ellen har Anders en forventning om, at lægen, hvis han spørges, vil formidle en 

viden, som er ubehagelig for personen: 

A  …, men det er jo så osse det igen noet med, når Thorsten er til stede, så bryder vi os ikk 
om, at de sidder maler en vis herre på væggen, fordi det syns vi ikk om.  

F Nej. 
A Altså, det kommer, når det kommer. Såå, så det osse lige så meget vores skyld, at øøh, vi 

ikk melder ud, at nu vil vi lige ha rene linier her, altså på det hele, ikk osse. Fordi, men 
der er jo ingen grund til at køre ham ned, når nu han ka få det til at fungere, som han 
gør. 

F Spørger han selv efter noen ting? 
A Nej, det gør han ikk. 

 

En særlig problematik indgår i de nærståendes overvejelser i forhold til at stille spørgsmål. De 

kan erfare det som et dilemma at skulle stille spørgsmål til lægen, når personen sidder ved 

siden af. Thorsten erfarer f.eks. sin situation markant anderledes end sin stedsøn og steddatter. 

Respekten for Thorstens selvforståelse, værdighed, oplevelser og erfaringer af sit hverdagsliv 

går for forud for deres egne behov for viden. Thorsten var alene ved neurologen, familien 

bliver først bekendt med diagnosen, da den ene er med Thorsten ved hans praktiserende læge. 

Anders fortæller om, hvordan hans søster erfarede denne konsultation: 

A ... information og sån noet. Det er så som så med det. Det er det altså. Men altså, som 
igen je sier. Je tror jo osse, det er meget op til folk selv, hvor meget information de får. 
For hvis du sad og stilled spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål, så han [lægen], vil han jo 
osse besvare dem. Og det gør vi ikk. Han stilled da Thorsten noen spørgsmål, men han 
sier jo, han har det som blommen i et æg, så. Jamen, lad ham da det, ikk osse. Og så, 
hva vi andre må vide, jamen, det finder vi jo ud af, selv.  

 

Om sin viden om AS siger Anders: 

A Altså rent fagligt, så ve je jo ikk så meget andet, end je ved da, han går til grunde i 
hjernen, ikk osse. 

 

Ellen og Anders tydeliggør her en forståelse af AS, som også er på linie med de forståelser 

som Ellens ægtefælle Kristian, samt den Grethe og Bent, Karl og Lis og Elva udtrykker. Den 

kan karakteriseres som udtryk for en implicit, dagligdags degenerationsteori. De synes at have 
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indoptaget en streng biomedicinsk forståelse af AS som en progressiv, uafværgelig, 

degenererende sygdom.  

 

Risikoen ved en sådan forståelse – for personen selv og de nærstående – er, at personens 

handlen ses som udtryk for AS. Sabat beskriver dette som positionering (Sabat 2001). Det 

miljø, personen oplever, kan have karakter af det, Kitwood betegner ”A malignant social-

psychological environment” (Kitwood 1997, s. 51). Her virker neurologisk svækkelse og 

socialpsykologi sammen i forhold til at underminere personlig integritet og status (ibid.). 

Kitwood understreger, at med ondartet (”malignant”) – om den er aktiv eller udtryk for 

forsømmelse - antydes ikke onde hensigter (ibid.). Fokus bliver personens svækkelser og 

vanskeligheder, ikke hans eller hendes velbevarede evner og kapaciteter, ikke relationernes 

betydning.  

 

Deres implicitte degenerationsteori kan også være en mulig måde at forstå, hvad de ikke 

spørger om. Personen og hans eller hendes nærmeste får med diagnosen en forklaring på 

svækkelser, som personen og nærstående har erfaret og som har grebet ind i personens 

livsførelse. Men det tyder ikke på, at de overvejer at bede om hjælp til, hvordan de kan 

håndtere disse svækkelser, herunder hjælp til at afklare hvilke aktuelle og potentielle 

handleevner, der er velbevarede. 

 

Det tyder på, at personen og de nærmeste sætter en implicit ramme for typen af spørgsmål, de 

kan stille i neurologens handlesammenhæng. Et eksempel herpå er nævnt tidligere (afs. 

4.3.3.3) Thorstens steddatter Dorthe beder i forbindelse med en ambulant kontrol neurologen 

snakke med Thorsten om det at køre bil. Dvs. de sætter en ramme for deres måde for 

deltagelse. Dreier påpeger, at hver enkelt deltager på sin særlige og alene partielle106 måde i 

en kontekst. I den aktuelle handlesammenhæng må personen styre sine handlinger og 

intentioner i henhold til rammer for hans eller hendes særlige og regnede med del af praksis 

konteksten og konsekvenserne han eller hun måtte ønske at realisere eller omvendt frygter, 

bliver til virkelighed (Dreier 1997a). 

 

Rammerne sættes også af personen og de nærmeste, på grundlag af dels deres forståelse af 

AS, dvs. deres implicitte degenerationsteori, dels deres oplevelser og erfaringer af – og 

                                                 
106 Partiel: Fordi personen er begrænset i, hvad han eller hun kan gøre i forhold til den pågældende 
handlesammenhæng i praksis f.eks. i forhold til realisering af dens mål. 
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forestillinger om lægens funktioner: At udrede, stille diagnose og iværksætte en behandling. 

Eksempelvis fik Grethe og Bent spontant vejledning af neuropsykologen. De erfarede at få 

konkret hjælp til måder at håndtere svækkelser i Grethes handleevne. Det var de meget 

tilfredse med. Men de efterspørger ikke yderligere hjælp af denne karakter, selv om 

neuropsykologen har tilbudt, at de kan vende tilbage til ham. De 4 andre familier efterspørger 

heller ikke viden107 eller hjælp. 

 

Dette kan tolkes på flere måder. Her vil jeg angive og kort uddybe nogle få. Det kan være 

udtryk for: 1) deres forståelse af det at klare livsførelsen. 2) deres forventning til, at læger og 

neuropsykologer ikke anser det for relevant at få kendskab til deres livsførelse. 3) deres 

forståelse af hvorfor neurologen ikke uddyber sin information og vejledning 4) at de kan have 

en implicit degenerationsteori. 5) personlige forhold.  

Ad. 1 Livsførelsen er netop karakteriseret ved selvfølgelighed.  Det er deres egen opgave, 

hvordan de vil klare livsførelsen. Det må foregå ved egen drift og er ikke et anliggende 

professionelle skal inddrages i.  Dette er også bekræftet af deres deltagelse i praktiserende 

læges og neurologens/neuropsykologens handlesammenhænge. Neuropsykologens vejledning 

af Grethe og Bent er en undtagelse.   

                                                 
107 Disse fund står i modsætning til fund i dansk undersøgelse. I 2003 blev der som forberedelse til DAISY (se 
afs.) lavet en mindre dansk spørgeskemaundersøgelse om, hvilke ønsker og behov for information og rådgivning 
henholdsvis personer, der indenfor 12-24 måneder havde fået stillet en demensdiagnose og som var ramt i let til 
moderat grad, havde og hvilken information og rådgivning pårørende til svært demente kunne have ønsket sig 
tidligt i forløbet. Der indgik 31 ramt af demens, heraf 9 i alderen 40-69 år, de øvrige var over 69 år og 48 
pårørende. Det understreges, at deltagerne er rekrutteret fra 1 rådgivningscenter og 2 veletablerede 
udredningsenheder, hvorfor de, der har foretaget undersøgelsen, formoder, at andelen af deltagerne, som har 
modtaget information og rådgivning, er særlig høj. For personer ramt af demens viste undersøgelsen, at ca. 2/3 
udtrykte behov for viden om demenssygdomme, hukommelse, hjernens funktion og medicinsk behandling, ca. ½ 
ønskede information om egenomsorg og fremtiden, ca. 1/3 information om påvirkning af daglige færdigheder, af 
dagligdagen, af aktivitet og fritid og om psykosocial støtte. Lidt under 1/3 udtrykte behov for information om 
juridiske forhold.  
Af pårørende udtrykte godt 2/3 stort/meget stort behov for information om demenssygdomme, hukommelse, 
hjernens funktion, medicinsk behandling, pleje/omsorg for den demente og psykiske ændringer hos den demente. 
Lidt under 2/3 udtrykte behov for information om, hvordan sygdommen kunne påvirke daglige færdigheder, 
dagligdagen, kontakt til familie, aktivitet og fritid, egenomsorg, planlægning af fremtid, samt information om 
sorg og kriser og om psykosocial støtte samt om juridiske forhold (DAISY-gruppen & H:S 
Hukommelsesklinikkens Forskningsenhed Rigshospitalet 2006a). 
 
Hvorfor disse forskelle mellem fundene? For personen selv, kan det måske være udtryk for, som de der har 
foretaget undersøgelsen, påpeger, at de i forvejen har fået meget information og rådgivning, formentlig formidlet 
på måder som den enkelte har erfaret som relevant og brugbar. 
 
For de nærstående kan forskellen forstås ud fra det samme, men også at deres retrospektive vurderinger relaterer 
til, at personen de er nærstående til på interviewtidspunktet er ramt i moderat til svær grad, som følge har de 
formodentlig erfaret mange situationer, hvor de kunne have haft brug for yderligere viden.  
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Ad. 2 Praktiserende læge og neurologen/neuropsykologen kender kun meget begrænset deres 

livsførelse. Personen og deres nærmeste har heller ikke forventninger om, at de pågældende 

anser det for relevant at få kendskab til livsførelsen. De ser lægens fokus som værende 

diagnostisk udredning og tilbud om medicinsk behandling.  

Ad. 3 De kan også have en forståelse, som er på linie med Kristians, som antager, at når 

neurologen ikke siger så meget, er det, fordi personen ikke er ramt så hårdt af sygdommen. På 

spørgsmålet om neurologen fortalte noget om sygdommen, fortæller Kristian: 

K Det syns je sån set ikk, han sagde en hel masse, fordi han har jo nok følt, at øh, hun var 
på det niveau, at det ikk var så slemt. 

 
Det skal forstås ud fra Kristians perspektiv, hvor hans oplevelser er, at personer med 

demenssyndrom kan have det meget værre end Ellen.  

 

Kristian kan ikke genkalde, hvad det var neurologen fortalte ham og Ellen om AS: 

F Har [navn på praktiserende læge] eller [navn på neurolog] fortalt nogen ting til dig? 
[om sygdommen]. 

K Nej, ikk andet end hva de har fortalt Ellen. Hva je har været med i.  
F Kan du huske noget om, hvad de fortalte? 
K Nej, det ka je sådan set ikk.  

 F Er der nogen informationer, vejledninger du gerne ville have haft, synes du der er 
noget, du har brug for at vide? 

K Nej, je har ikk savnet det.  
 

Ad. 4 Det kan også forstås ud fra at de kan have en implicit dagligdags degenerationsteori. De 

forventer ikke tilbud om hjælp eller støtte. De ser det som deres eget private anliggende at 

reetablere livsførelsen med en demenssygdom. Hvorfor de gør det, vender jeg tilbage til (afs. 

4.4). De har bakset med denne udfordring i måneder - nogle i år - forud for 

udredningsforløbet. Alligevel har ingen stillet krav om hjælp hertil, om viden der kunne være 

en hjælp i forhold hertil. Heller ikke retrospektivt i forbindelse med interviewene. Ingen har 

gjort overvejelser om, hvorvidt det, til stadighed at skulle reetablere livsførelsen med AS, er 

en udfordring, der kan kvalificeres via fagpersoner. Undtagelsen er Anders, men her er 

bevæggrundene primært at sikre Thorstens eksistensgrundlag, bl.a.: at han får frisk mad, får 

gjort rent og bevarer sociale relationer. Diagnosen har givet en afklaring. Den udgør en form 

for brud, hvor livsførelsen efterfølgende er under mindre pres. Hvor de - Grethe og Ellen 

sammen med deres nærstående, for Karl og Hans er det deres nærstående - ser det som deres 

eget anliggende at få hverdagen til at fungere. Ingen af de fire familier kender til, hvilke 

muligheder for hjælp og støtte, der er i deres kommune og amt. De ved, de kan kontakte 
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kommunen, men de skal selv tage initiativet, selv finde ud af, hvem de i givet fald kan 

henvende sig til, og de skal selv kunne præcisere, hvad de har brug for. Karl får som den 

eneste hjemmehjælp til personlig pleje, pga. slidgigt. At kommunen allerede samarbejder med 

familien, er ikke ensbetydende med, at de tilbydes yderligere hjælp, grundet Karl får stillet 

diagnosen AS.  

Ad. 5 Personlige forhold kan være afgørende. Eksempler. Tanken skal opstå – den tanke, at 

der er noget at gøre, at det kan være anderledes, at der er hjælp at hente til at reetablere 

livsførelsen med de svækkelser i de kognitive funktionsevner personen har, med andre ord at 

rehabilitering er mulig. Personens aktuelle viden og erfaringer kan således betyde, at der er 

handlemuligheder hans eller hendes opmærksomhed ikke rettes imod, som ikke opdages. 

Personen kan have svækkelse i sine handleevner, bl.a. i evnen til at forstå/ræsonnere, hvilket 

kan betyde hans eller hendes refleksive bevidsthed er utilstrækkelig, at han eller hun ikke har 

de fornødne handleevner, i forhold til at bruge den subjektive mulighed – at efterspørge hjælp. 

Det kan være, de kun i begrænset udstrækning ønsker eller i situationen kan forholde sig til at 

efterspørge viden. De kan have den holdning, at de ikke vil bede det offentlige om hjælp. Det 

kan være vanskeligt at tage initiativ til at spørge om hjælp og specielt når de mulige former 

for hjælp ikke er synlige og kendte. Det er formentlig også vanskeligt at stille forventninger 

om hjælp i forhold til en situation, som erfares uafvendelig og uforudsigelig. Flere ønsker 

ikke information, de forventer ikke, det vil være en information, som kan bidrage til at hjælpe 

dem.  

 

4.3.4.2 Neurologens forvaltning af vidensformidling 
Hvordan forvalter neurologen vidensformidling, med respekt for personernes og deres 

nærståendes positioner og perspektiver? Neurologen har, ifølge Grethe & Bent, Karl & Lis, 

Hans & Else samt Thorsten, informeret dem om diagnosen AS og muligheden for medicinsk 

behandling. Det tyder på, at hvad neurologen derudover informerer - og vejleder om, beror på 

hans faglige skøn i situationen, samt de spørgsmål personen selv - og deres nærstående rejser. 

Formodentlig en vanskelig situation for læge, person og de nærstående.  

 

Neurologens skøn synes at have været meget kvalificeret, vurderet ud fra deres beretninger, - 

trods den alvorlige diagnose. Ingen giver udtryk for at mangle information og vejledning, 

hvilket dog også kan være udtryk for, at de ikke forventer - og/eller ikke ønsker yderligere 

viden på tidspunktet og for nogle har det sammenhænge med at begge er tilstede. 
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Neurologens position og perspektiv, i forhold til at inddrage personen og de nærstående i sin 

udredning, fremgår i reduceret form af hvert enkeltes journal. Subjekt-perspektivet, personens 

og de nærståendes, er inddraget og beskrevet, hvor det er nødvendigt – jf. ICD-10 kriterierne. 

Dvs. til at graduere AS og til at foretage en vurdering af personens emotionelle kontrol, 

motivation og sociale adfærd (Waldemar 1998).  

 

Personens og evt. nærståendes sproglige beskrivelse af hverdagslivet indgår i 

vurderingsgrundlaget i forhold til disse kriterier. Beskrivelserne er udtryk for en reduktion og 

en selektion. Reduktion fordi de er abstraktioner i forhold til hver enkeltes konkrete 

livsførelse og betinget af sproglige evner. Selektion fordi det, der beskrives, er symptomer 

herunder objektive symptomer, som person og de nærstående henfører til AS og vælger at 

fortælle om.  

 

Anders berettede følgende, i det 2. interview, dvs. retrospektivt og efter at have erfaret, 

hvilken hjælp og støtte der kan ydes af sundhedsprofessionelle, som arbejder i et kommunalt 

dagtilbud for yngre ramt af demenssyndrom. Thorsten deltager her ca. 3 dage om ugen. De 

sundhedsprofessionelle har dels observeret aspekter af hans konkrete livsførelse, dels 

samarbejdet med ham i forskellige situationer: 

A Ja, det må man sie. Dem hælder je min lid til [Anette og Marianne]. Det må je sie, det 
gør je, de er virkelig. De er meget meget dygtige til at spot, ting. Det er de bare ... Af 
gode grunde er lægen jo heller ikk sån sammen med ham og ser hvordan han, han 
udfører ting og sager, hvordan han tackler noet. Og det har de [Anette og Marianne] jo 
den størst mulighed for, af goe grunde. Ja. Og det er de virkelig osse gode til, det er de. 
Det er helt bestemt. Og de sae osse sidste gang, je snakked med dem, at Jonna [social- 
og sundhedsassistent, kommer på hjemmebesøg x1/uge], som, der, som kommer om 
torsdagen, hun har da osse spottet en masse ting ude ved ham. Sån, som hun har taet 
med tilbage. Så det er je nu helt tryg over for, det er je altså. 

 

Det står hen, hvordan personen og de nærmeste har forholdt sig til diagnosen. Det fremgår 

ikke, hvorvidt neurologerne selv eller på baggrund af spørgsmål fra personen og evt. de 

nærstående f.eks. har uddybet, hvad AS er, eller om de har taget op, hvilke ressourcer 

personen har og hvordan han eller hun kan kompensere for de svækkelser, udredningen har 

vist og som påvirker og griber ind i livsførelsen. Men i og med forvaltningen af ICD-10 

kriterierne ikke nødvendiggør et bredere og mere konkret kendskab til personens livsførelse, 

er en sådan vejledning sandsynligvis af meget begrænset omfang.  
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Hvordan kan det forstås? Fra neurologers perspektiv er målet med udredningsforløbet at 

sandsynliggøre diagnosen, i forhold til ICD-10 kriterier. En mulig risiko er, at det sker i form 

af en karakteristik og registrering af symptomer med speciel vægt på objektive symptomer. 

Sygdommen, som den kommer til udtryk hos den enkelte, er fokus. Ikke den enkelte person 

og hans eller hendes liv med AS. Personen træder ikke frem. Dreier understreger netop, at 

professionelles håndtering af patienters helbred i praksis kan være præget af indsnævrede, 

ensidige og paternalistiske former: ”Subjektet i denne praksis er i ordets bogstavelige forstand 

”underkastet” professionel behandling, råd og vejledning. Det er ikke et subjekt i 

betydningen: en aktør og et intentionscentrum i sin egen ret. Kun den professionelle er det” 

(Dreier 1995). Det er ikke relevant i den diagnostiske udrednings handlesammenhæng at 

undersøge, hvilke betydninger svækkelser har for personen i hans eller hendes livsførelse. 

Eksempelvis fremgår det af Grethes journal, at MMSE har vist, at hun har vanskeligt ved at 

regne (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen), men ikke at det faktisk betød, at hun afviklede 

sin klinik, altså at det i forhold til hendes arbejdsliv er en særdeles betydningsfyldt kognitiv 

funktionsevne, der er svækket.  

 

Set i lyset af det foregående er lidelsens betydning for personens livsførelse i begrænset 

omfang relevant for lægen, dersom funktionssvækkelserne ikke kan henføres til de abstrakte 

ICD-10 kriterier (jf. eksempelvis, at vægttabet ikke blev nævnt i Thorsten neurologiske 

journal). Hvordan funktionssvækkelserne griber ind i – og hvilke betydninger de har for 

personens livsførelse, træder ikke frem. 

 

Den organisatoriske tidsmæssige ramme for tilbuddet om diagnostisk udredning i den 

sygdoms-orienterede praksis, har også betydning. Den begrænser det vurderingsgrundlag 

neurologen kan nå at tilvejebringe, og dermed har til rådighed. 

 

Personen og de nærstående informeres om, at de kan kontakte deres kommune, hvis de har 

brug for nogen former for formel hjælp og støtte. Nogle får udleveret en pjece om 

Alzheimerforeningen.  

 

Flere spørgsmål rejser sig i lyset af ovenstående: Kan sundhedsprofessionelle i deres 

samarbejde med personen adskille det at være ramt af AS fra personens liv med AS? I hvilket 

omfang udelukker en biomedicinsk sygdomsforståelse en person-orienteret forståelse?  
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Behandlingstilbuddet og forvaltningen af det er i overensstemmelse med de juridiske, 

sundhedspolitiske og faglige rammer. Juridisk har personen ret til information om 

helbredstilstand og behandlingsmuligheder og også ret til at frabede sig en sådan information, 

dengang ifølge: ”Lov om Patienters retstilling” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 1998) nu 

ifølge: ”Sundhedsloven” (Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2008). Forvaltningen af 

loven beror på lægernes faglige skøn i forhold til den enkelte og hans eller hendes situation. 

Fagligt (Waldemar 1998), og sundhedspolitisk (Sundhedsstyrelsen 2001) konkretiseres 

opfølgningen ikke.  

 

Neurologen informerede hver enkelt om muligheden for at henvende sig til kommunen, mhp. 

at få viden om eksisterende relevante tilbud. En mulighed Thorstens steddatter benyttede - 

som den eneste, eftersom det var afgørende, at Thorsten fik formel hjælp, for at han kunne 

blive boende i sit hjem. For de øvrige var neurologen den eneste faglige rådgiver. De øvrige 

henvendte sig ikke til kommunen, så for dem var det ikke synligt, hvorvidt der var formelle 

tilbud om opfølgning i amtet eller kommunen ud over den ambulante kontrol hos neurologen, 

hvor fokus var den medicinske behandling. En følge af de gældende rammer er således, som 

tidligere beskrevet (afs. 1.4), at pleje- og omsorgssystemet i nogle kommuner fungerer 

uafhængig af den lægefaglige, diagnostiske udredning. Personen og hans eller hendes 

nærmeste er overladt til sig selv efter den diagnostiske udredning. Flere har som nævnt fået 

udleveret en pjece om Alzheimerforeningen og er dermed bekendt med foreningens eksistens. 

Elva har som den eneste gjort konkret brug af Alzheimerforeningen. Hun har læst 

informationer på foreningens hjemmeside. 

 

4.3.4.3 Hvordan hjælper viden personen og de nærmeste i deres livsførelse? 
Der er variationer og ligheder mht. hvordan udredningen hjælper personen og nærstående. 

Først kort om hvordan hver enkelt forholder sig til selve diagnosen. 

 

Det kan ifølge Elva ikke afgøres, hvilken forståelse Hans har af sin lidelse. Thorsten har tillid 

til neurologens vurdering af, at han lider af AS. For ham er diagnosen noget, lægen siger om 

ham. Det helt centrale for Thorsten er, at neurologen har sagt, han ikke må køre bil. Han ved, 

det er grundet AS, at hans hukommelse er svækket. Karl ved, at han lider af AS og at han 

derfor har nogle svækkelser især i forhold til orienteringsevne og hukommelse, at det ikke 

bliver bedre. Ellen ved, at hun lider af AS og at det ikke bliver bedre. Hun vil helst ikke vide 
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mere om sygdommen, grundet risikoen for, at hendes skræmmebilleder af det at lide af 

demenssyndrom bliver bekræftet. For Grethe var diagnosen en bekræftelse på hendes egen 

mistanke. Til trods herfor, var den et chok for hende. Alle 5 forsøger efterfølgende at få 

sygdommen til at træde i baggrunden. 

 

Sammenfattende kan siges, at Thorsten, Karl, Ellen og Grethe og deres nærmeste Anders, Lis, 

Kristian og Bent samt Hans’ ægtefælle Elva erfarer, at diagnosen giver en måde at forstå de 

kognitive svækkelser af funktionsevner, som de oplever og erfarer i livsførelsen. 

 

Hans synes ikke påvirket af, at han har fået stillet en diagnose, han relaterer de svækkelser, 

han erfarer, til sin aldring.  

 

Karl og Thorsten vælger bevidst ikke at tænke på sygdommen. For Ellen og Grethe implicerer 

diagnosen følelser af usikkerhed. Hvordan kan sygdommen fremover påvirke dem selv, deres 

livsførelse og deres relationer? En lignende reaktion udtrykker Karl ved 2. interview, efter han 

er flyttet på plejehjem. Lis beskriver det sådan: 

L Og det er jo noen af dem [andre beboere med demenssyndrom i den afdeling, hvor Karl 
bor], dem ka man jo ikk snak med, hvor han er vel. De er meget demente. Og det siger 
han osse, hvis der er nogle, der har skabt sig om natten: ”Så tosset er je da i hvert fald 
ikk” [ler]. Så siger je: ”Nej, det er du ikk”. Vel, det ka han jo godt se, så meget er han 
ikk dement. 

 

Grethe og Ellen synes, i modsætning til Karl, Thorsten og Hans, at have en høj grad af 

forståelse for, hvordan sygdommen aktuelt - og fremover griber ind i/kan gribe ind i deres 

egen -, den nærmeste families - og deres fælles livsførelse. De forsøger også i modsætning til 

Karl, Thorsten og Hans at forholde sig til, hvordan livsførelsen aktuelt - og fremover kan 

opretholdes. Hvordan de bruger den viden, at de er ramt af AS – hvordan denne viden hjælper 

dem selv og deres nærstående i hverdagslivet med AS uddybes nedenfor (afs. 4.4). 

 

For nogle har den medicinske behandling væsentlig betydning, det uddybes i næste afsnit. 

 

Ved 2. interview beretter Lis, Elva, Anders og Kristian om deres overvejelser over, hvordan 

personen påvirkes fremover, deres overvejelser præges af skræmmende erfaringer og 

oplevelser – egne og andres. 
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4.3.4.4 Sammenfatning 
Med undtagelse af Hans kan det personerne selv og deres nærmeste retrospektivt fortæller, 

sammenfattes: Udredningen har ført til viden om, at personen lider af AS, med den sikkerhed 

det er muligt i forhold til hver enkelt. Udredningen har givet dem en forståelse af, at personen 

ramt af AS ikke bliver rask, at det ikke bliver bedre og at der er en opfølgning på den 

medicinske behandling i form af ambulant kontrol hos neurologerne.  

 

Personerne har selv i varierende grader forståelse af, hvordan sygdommen aktuelt - og 

fremover griber ind i/kan gribe ind i deres egen -, den nærmeste families - og deres fælles 

livsførelse. Som følge forholder de sig også på forskellig måde til, hvordan livsførelsen 

aktuelt - og fremover kan opretholdes. De har ved udredningen fået svar på deres spørgsmål. 

De genkalder stemningen, neurologernes og neuropsykologernes måder at udtrykke sig på og 

væremåderne - meget stille, rolige og rare mennesker. Det tyder på, der er sammenfald 

mellem den viden neurologen/neuropsykologen ud fra deres faglige skøn formidler i 

situationen, og den viden, personen og de nærstående forventer og magter at få i situationen. 

En partiel og situeret viden. 

 

Hvordan kan det forstås, at person og de nærstående ikke – eller i meget begrænset grad - 

efterspørger viden i neurologens handlesammenhæng? Og hvordan kan det forstås, at flere 

ved 1. interview giver udtryk for, at de ikke mangler viden? Den viden de forestiller sig at få 

ved at spørge, f.eks. om hvordan sygdommen progredierer, en sådan viden vil ikke gøre en 

forskel, den vil ikke hjælpe dem i deres livsførelse. De ved ikke, hvad de skal med den.  

 

Grundlaget herfor er, at de overordnet og implicit synes at tage udgangspunkt i en kulturelt 

betinget implicit dagligdags degenerationteori – et standpunkt udviklet via deres deltagelse i 

forskellige handlesammenhænge (Dreier 1997a), at AS uafværgelig implicerer degeneration. 

Dette standpunkt tyder det ikke på, de har artikuleret i handlesammenhænge relateret til den 

diagnostiske udredning. Deres standpunkt kommer derfor ikke til forhandling med 

neurologen, korrigeres ikke, hverken modsiges eller berigtiges. Måske bestyrkes den, fordi 

fokus overvejende rettes mod svækkelser. 

 

Personen selv og de nærstående bakser med at håndtere personens svækkelser. De forventer 

ikke og stiller ikke krav om, at sundhedsprofessionelle har en overordnet formel 

rehabiliteringsteori. Dvs. opsøger ikke hjælp til at håndtere svækkelser og til at erkende (få 
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anerkendelse for) deres bevarede handleevner. I den diagnostiske udredning får de begrænset 

anerkendelse for deres selektive erfaringer af, hvordan livet med AS udfolder sig, nemlig helt 

overvejende for de erfaringer, der er relevante for at stille diagnosen. Den abstrakte viden om 

deres svækkelser, situeres ikke i forhold til deres livsførelse. 

 

For de nærstående er hensynet til personen en barriere i forhold til at efterspørge viden. En 

mulig barriere - også i forhold til ved de efterfølgende kontroller at stille spørgsmål - kan 

være, at den viden neurologen har formidlet er vanskelig at genkalde, fordi den er mundtlig. 

Fornuftstridigt da svækket hukommelse er et centralt symptom herunder objektivt symptom 

ved AS. For personerne og de nærstående kan usikkerhed i situationen og svækkelse i 

hukommelsen være forhold der hver for sig og tilsammen kan påvirke og reducere, hvad de 

siden hen kan genkalde. 

 

Heri kan ligge en potentiel risiko, for at diagnosen kan give den forståelse, at forandringer, 

som personen - og de nærstående erfarer efterfølgende, er udtryk for AS. At personens eget – 

og/eller de nærståendes fokus flyttes væk fra personens bevarede handleevner og potentialer, 

til symptomer herunder de objektive symptomer på svækkelser, på sygdommen og ikke 

personen med sygdommen, ikke personen i forhold til relationer, han eller hun indgår i. 

 

Det er også vigtigt at minde sig selv om, at det ikke kun er sygdommen, de forholder sig til. 

De forholder sig også til, hvordan sygdom indgår i deres respektive - og fælles livsførelse i 

øvrigt. På det tidspunkt, hvor diagnosen stilles, er deres respektive livsførelse under et vist 

pres, derfor er sygdommen kommet på dagsordenen og de har søgt læge. De kan opretholde 

deres livsførelse i hjemmet. Og andre ting end sygdommen fylder i deres liv. Det er dog med 

undtagelse af Thorsten. Hans livsførelse er truet, hvor Anders, som den eneste, benytter 

muligheden at kontakte kommunen. 

 

Udredningsforløbet kan ses som en dobbelt dom: Diagnose AS og dertil får de ikke - og 

forventer heller ikke hjælp i forhold til deres fortsatte proces med at reetablere deres 

respektive – og fælles livsførelse. Hjælp til at konstruere kompensatoriske strategier og 

indarbejde disse i livsførelsen med diagnosen AS. 
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Deres situations dobbelthed kan tydeliggøres med sognepræst Ole Raakjærs begrebspar: 

”byrder og problemer”. Problemer er karakteriseret ved, at de kan løses (Kvist 2009). En 

række af de svækkelser personen erfarer, kan han eller hun selv eller med hjælp kompensere 

for, helt eller delvist. De får hjælp til at forstå sammenhænge for personens svækkelser. De får 

ikke tilbud om hjælp til konkret at forstå, hvorfor de enkelte svækkelser kan opstå, eller til at 

løse de problemer som følger.  

Diagnosen, herunder at fremtiden bliver usikker på en ekstra måde, kan karakteriseres som en 

byrde, som ikke kan løses. Den er tung og skal bæres af personen selv (ibid.). De får ikke 

hjælp til at bære den byrde at være ramt af AS – eller til at være nærstående. Måske tyngden 

af disse byrder, af magtesløsheden, kunne lettes ved at blive udtrykt (i den grad det er muligt) 

og delt med andre. Raakjær beskriver sine overvejelser over det at hjælpe de, der er i en 

situation, hvor eksempelvis deres ægtefælle er døende:  

”Jeg kan ikke lave om på deres situation. At miste en ægtefælle eller en mor er en meget tung 
byrde, som de skal bære. Men jeg kan måske sørge for, at de ikke skal bære den alene, for 
ensomhedens byrde er nok den tungeste af alle. Det, at ingen tør spørge til det, som alle tænker 
på, gør fantastisk ondt” (Kvist 2009, s. 47).  

 
For interviewpersonerne bidrager den sygdoms-orienterede praksis i begrænset grad med at 

løse de problemer sygdommen giver og endnu mindre til at hjælpe personen og nærstående at 

bære den byrde, diagnosen AS kan være. 

 
4.3.4.5 Behandlingstilbud: Medicin daglig – hvordan håndtere det? 
Ét inkluderingskriterium for at deltage i interviewene var, at personen fik medicinsk 

behandling med kolinesterasehæmmer. Hvordan håndterer den enkelte at tage medicin 

dagligt, når han eller hun grundet AS har svækket hukommelse og når der evt. opstår 

bivirkninger. Ellen, Grethe, Thorsten og Hans har selv eller med hjælp fra deres nærmeste 

etableret rutiner. Ellen, Grethe, Thorsten og Karl generes af bivirkninger, som de selv og i 

nogle situationer med hjælp fra deres nærmeste håndterer på forskellig vis. Det er 

variationerne i de handlemuligheder, de hver især har i deres respektive livsførelse, der 

undersøges i dette afsnit.  

 

For at komme nærmere en forståelse af, hvorfor nogle etablerer rutiner og virkelig forsøger at 

håndtere medicinens bivirkninger, er det relevant efterfølgende at undersøge, hvorfor det er 

vigtigt for personen at sikre sig, at medicinen tages. Hvilke betydninger har den medicinske 

behandling - fra personens – (og de nærmestes) perspektiv? Hvilke virkninger erfarer de? 

Hvordan er forholdet mellem virkningerne og betydningerne af medicinsk behandling? 



 
 

302 
 

 

Ellen, Grethe og Thorsten tillægger det meget stor betydning, at de får medicinen dagligt. For 

at kompensere for svækkelser af hukommelsen, har de etableret en rutine for, hvornår 

medicinen skal tages. Hans har også en rutine herfor. Den er etableret - og fungerer med hjælp 

fra Elva. Om end Hans tilskriver forandringerne sin aldring, er det vigtigt for ham at påtage 

sig et ansvar for medicinen: 

E  Og [Hans] er meget påpasselig med, at han husker at få dem, inden han går i seng. 
F Så det er han selv med til at hjælpe [Elva tager ordet]. 
E Ja, det er han, fordi at æh, så lægger je dem ude på køkkenbordet, hvis det er je sætter 

mig til at læse. Så har je klemt den af, så ligger den på et smørebræt, derude. Og sån 
noet. Og så siger: ”Jamen, je har taget den”, og så. Det syns je, det fungerer fint, Der 
er ikk noet. På den måde er han osse. Der er ikk noet. Det ska han osse nok være med til 
at huske.  

 

Ellen har lavet en rutine, fordi hun blev meget skidt tilpas den dag, hun kom til at tage to 

tabletter. Hun overvejer naboens forslag om at forbedre rutinen ved at bruge doseringsæsker: 

E A havde tow gånge. Jen daw, lige i starten. Der ku je sku ikk huske, der om morgenen, 
om je havde tawn den. Så snuppen a lige jen til. ”Arh, je havde hvis ikk tawn den”, 
meinte a. Er du vild, der trow a godt nok a døde.  

F Du blev skidt? 
E Ja, er du tosset. A, a kasted op. Det var helt vildt. A troed livet, det var. Ja, men a troer. 

A var nede ved dengång [navn på praktiserende læge]. Så er det så osse noen, der hår 
så, a ku få, for a tåer jo. De står jo i vinduet. Så saier Mona osse, min nabo, der, hun er 
no så sød: ”Du ka få sån en kas, mandag, tirsdag”. Den hår je bare ikk fåt fat i. Men no 
tager. Men fik a så. Lægen: ”Jamen, det er bedre, du undgår den daw, hvis du er i 
tvivl”. Men ææh, je hår styr på det nu - så nogen lunde. 

F Har du et system? 
E Jarh, a ska jo se etter det, at få det gjow om morgenen, der. Ja, det er det. Så vil a godt 

nok hellere undvære. For det won sån.  Jow, det hår wat en enkelt gång: ”Arrh, nu ka a 
sku ikk huske det”, sier a så. Tænker ved mæ siel: ”Arh, så lader je vær i daw”. Lige 
wat en enkelt gång. Det meiner a heller ikk, det gjør en hel masse. Hellere det, end. 
Jamen, a lå hernier [sofa i stuen], hernier hele dawen. A ku simpelthen ikk. Det var noe 
værre nøj. A troed ikk, de var så stærk [ler].  

 

Ellen tager til sin praktiserende læge, som hun kender. Tidsmæssigt opstår bivirkningerne om 

dagen, det passer med lægens konsultationstider. Selvom hun efterfølgende har strammet op 

på sin rutine, har der siden været en dag, hvor hun kom i tvivl om, hvorvidt hun havde taget 

medicinen, denne gang husker hun og følger vejledningen fra sin praktiserende læge. 

 

Det står hen om Ellen blev skidt, fordi hun tog 2 x 5 mg. eller 2 x 10 mg.. I denne 

sammenhæng er det centrale, at Ellen ikke havde de nødvendige handleevner på tidspunktet. 



 
 

303 
 

Hun vidste ikke, hvordan hun kunne håndtere en situation, hvor hun bliver i tvivl om, 

hvorvidt hun har taget medicinen, eller hvilke bivirkninger der kunne være forbundet med at 

tage dobbelt dosis. På indlægssedlen, der er vedlagt medicinen, står, der ikke må tages 2 

doser, men Ellen har vanskeligt ved at læse. Ligeledes er det centralt, at Ellen havde og 

faktisk fortsat har vanskeligt ved selv at etablere en rutine for, hvordan hun får taget sin 

medicin som ordineret. Måske mangler hun initiativet til at få købt doseringsæskerne? Et 

lignende doseringssystem har tidligere fungeret for hende. Det var, da der stod ugedage på det 

blister tabletterne sad i, nu står dagene på fransk, så det system hjælper hende ikke mere. 

 

Der kan også opstå bivirkninger som følge af, at den ordinerede dosis øges, det erfarede 

Grethe. Med hjælp fra familien ændrer hun sin rutine, det fører til, at bivirkningerne ikke 

generer i samme grad: 

B Det gik jo fint, så længe det kun var de 5 mg., men såå øh, begyndte du på de 10 mg., så 
begyndte du nemlig, orh, maven og så, du blev svimmel, og der var mange ting. 

G Ja. 
B Du skulle lige sådan tag fat lidt ind imellem [pga. svimmelhed]. Og så læst vi 

selvfølgelig noget om det osse, på den vejledning der var med. Men der stod ikk sån lige 
noget direkte om det. Så siger jeg, hvorfor så ikk flyt det til om aftenen, inden du sku` i 
seng, fordi så inden det begyndte at virke. Såå, så var hun forhåbentlig faldet i søvn, 
formentlig faldet i søvn, [smiler lidt]. Og det begyndt du så med. Samtidig med, i stedet 
for at tage noget vand, så tog du lidt yoghurt eller en banan.  

G Ja, det var så Birthe, vores svigerdatter, der sagde, hun er social- og sundheds.  
B At du sku ha lidt ned i maven, fordi det var noget af en eksplosion at gi den. Og så har 

det sådan set gået rimelig godt siden, efter hvad jeg har fornemmet i hvert fald. 
G Jah [eftertryk], det syns jeg, ja. 
 
Thorsten erfarede bivirkninger i starten i form af kramper i benene om natten. Det gjorde ham 

usikker og nervøs. Ved 1. interview er det 17 måneder siden, han begyndte med den 

medicinske behandling, da er bivirkningerne forsvundet, men han husker følelserne og 

erfaringerne, dog står tidspunktet ikke helt klart for ham: 

T  Orh, je var meget nervøs i starten af. Je ku ikk forstå det der. Hva der skete med min 
krop. Je rendte jo til lægen, og ringet til den forrige, den foregående læge, faktisk om 
natten, og sån noet. Arh, det er jo sørme et ½ år siden, mer. Det er helt overstået. Nej, 
nej, der er ikk noet mer [smiler lidt]. 

 

Den handlemulighed, Thorstens vælger, kan fra Anders’ perspektiv forstås ud fra, dels at han 

har været vant med, at ægtefællen tog hånd om problemerne i hjemmet, dels at han anså sin 

praktiserende læge for at være en god ven: 

A Han har præsteret, fandt vi ud af. Dengang, at han lige havde fået den diagnose på 
Alzheimers, hvor han så var. Vi fik jo ham så på sån noet aricept, og ææh. Der har han 
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nok haft noen bivirkninger. Og det var osse meget synd for ham. Fordi han har haft sån 
noen kramper i benene om natten. … Men det er det der igen, han er ikk vant til tackle 
noen ting, selv, tror je ikk. Øøh. Han var jo nok selvfølgelig super nervøs. Det er der da 
ingen. Det ka je da godt forstå. Da havde han ringet til hans læge om aftenen og natten. 
Fandt vi ud af. Det kom han jo til at sige, en dag. Det havde han. Og nu kendte han så 
osse lægen lidt personligt, for han var osse med i noet borgerforeningshalløj, og noet. 
Såå. Jo det havde han. Så det. Men altså, der gik et stykke tid. Og hans. Je tror da nok, 
han har haft lidt drøjt, der i starten, han tog de der aricept. Det er je da ikk i tvivl om, 
han har haft. For ææh, det snakked han da om.   

 
Bivirkningerne svandt spontant. Thorsten viste sine handleevner og ressourcer ved at ringe til 

sin praktiserende læge. Hans situationsfornemmelse kan synes svækket, i og med han 

kontaktede lægen, når kramperne opstod, dvs. sent på aftenen og om natten. Spørgsmålet er, 

hvorvidt det er udtryk for svækkelse i situationsfornemmelsen, idet Thorsten opfatter lægen 

som en af sine venner og for ham var kramperne et meget generende problem, som ængstede 

ham.  

 

Thorsten har selv udviklet en rutine, med at tage medicinen lige inden han går i seng, uanset 

tidspunkt, derfor fungerer den også, når han er i en anden handlesammenhæng end sin vante. 

Han beskriver den meget detaljeret ved 2. interview: 

T … nu har je jo snart brugt dem i hvert fald i, efterhånden, til oktober så er det nok to år. 
Det er ikk noet je tænker på uden, at je ska bare lige spise den der ene aften, om aftenen 
der, je går i seng. Det ka jo vær, sammen med familien oppe i [navn på by], ikk. Så har 
je de piller med, hvis vi fester der til klokken tre om natten, jamen så tager pillen der, 
når vi slutter. Ligegyldigt hva klokslet. Det kender je mange ældre personer der ska ta 
medicinen på ganske bestemte tidspunkter af dagen, om aftenen. Det er noet mer svært. 
Så det er her, det er jo nemt. Je har en bestemt procedure, sån om aftenen, sån je ikk 
glemmer det.  

F Hvad gør du så? 
T Je tager den først, når je er helt klar til at gå i seng. Så været ude på toilettet og det 

hele. Og så står i undertøj, det er det sidste. Så sluger je den der, så ka det være klokken 
den er over 12, det er såmænd lige meget. Je har sån selv en pro, procedure. Og de står 
på det samme sted altid.  

 

Faktisk er rutinen ret vigtigt for Thorsten i og med han bor alene. 

 

På linie med Ellen er praktiserende læge og neurologen de eneste fagpersoner, Thorsten har 

kontakt til på det tidspunkt. Thorsten vælger formentlig at tage kontakt til sin praktiserende 

læge grundet sit venskabelige forhold til ham og fordi han rent praktisk kan kontakte ham om 

aftenen.  
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Lis, Thorsten og Grethe beskriver forskellige bivirkninger og hvordan de har håndteret disse. 

Som den eneste stopper Karl med medicinen på Lis’ initiativ, det er derfor interessant at 

undersøge grundlaget for deres valg af den handlemulighed. I Lis’ beskrivelse indgår også 

medicinens pris108, et forhold Bent og Kristian også nævner, for dem har udgiften ikke været 

et økonomisk problem, hvilket ikke helt kan udelukkes, at det har for Lis: 

L For de to måneder 2x28, der kom jeg så af med 700 og noet,  så det var noet forskel på. 
Og så, vi er jo lige begyndt på en ny med de 500, man betaler først, når man køber 
medicin. Så det vil blive mellem 3-400 hver måned, hvis det var. Ikk. Når man fik 
tilskud. Og det var jo så hele tiden, ikk osse. Altså, det havde vi jo så osse gjort, hvis det 
havde hjulpet, ikke osse. Men det syns jeg godt nok ikk, det har, tværtimod. 

 

Lis erfarede, at medicinen forværrede Karls objektive symptomer:  

L Så det, det stopped je godt nok med. Det syns je, det andet der, det, det var for voldsomt. 
Je tænkte, det er da helt [understreger] tosset, Han ku stå inde på toilettet, og han ku ikk 
finde døren ud. Vel. Og sån noet. Og det har han nok ku gjort førhen. Det er han så ved, 
det er han så ved begynde på igen. Med at han godt ka finde ud, ikk. [Efter at han er 
stoppet med medicinen]. 

 

Karl får bivirkninger, som belaster hans situation:  

L … det har været helt tosset [understreger] siden han started på de her piller. De der, 
man siger ”huskepiller”. De hedder aricept. Dem er han altså holdt med. Det gik totalt 
til den modsatte side.  

F Hvad skete der? 
L Jamen, han blev mere og mere forvirre, og havde dårlig mave og tynd mave. Det står 

der så osse, man ka få [på indlægseddel]. 
 

Diaré, er en kendt bivirkning, der beskrives som værende forbigående (Medicinhåndbogen 

2010). At Karl blev mere forvirret, at hans evne til orientering blev yderligere svækket kan 

have haft sammenhæng med, at han havde diaré, og derfor ofte skulle på toilet, vaskes, have 

skiftet tøj, etc. Det greb derfor også ind i og belastede Lis’ livsførelse: 

L … det duer ikk. Det er dobbelt arbejd her, ikk. Nej, det ska ikk blive værre så hurtigt, 
når det normalt sku stop, som det var, men det har det altså ikk gjort. Det ka være det 
virker på andre. Det er nok muligt. Det gør det i hvert fald ikk her. 

 

At Lis erfarer det som dobbelt arbejde skal forstås ud fra, den hjælp Karl behøver for at 

komme på toilettet. Han har svært ved at gå pga. slidgigt. Lis har svært ved at magte at hjælpe 

                                                 
108 Ordinationen er tbl. aricept 5 mg. i 28 dage, 10 mg. i 28 dage. Aricept 28 stk. a 5 mg. ca. 900 kr., 28 stk. a 10 
mg. ca. 1.100 kr. For aktuelle priser se (Medicinhåndbogen 2010). 
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ham også i forhold til at blive vasket, få skiftet tøj, etc., han er en tung mand, det er fysisk 

hårdt for hende.  

 

Lis synes ikke at skelne bivirkninger fra virkninger, bivirkninger er også virkninger. Hun 

oplevede ingen objektive symptomer på stabiliserende virkning. En sådan evt. virkning 

beskrives at kunne komme efter 3-4 ugers behandling. Det er som nævnt ikke alle, der vil 

erfare virkning af medicinen (afs. 1.1.3), så det står hen, om han evt. ville profitere af 

behandlingen. Hvis der har været en sådan virkning hos Karl, er den overskygget af 

bivirkningerne, hvilket får hende til at konkludere, at medicinen forværrer sygdommen i Karls 

situation.  

 

Lis legitimerer sine skøn over situationen med den støtte, hun fik fra deres børn og 

hjemmehjælpen, personer der kender Karl: 

L Men altså, det sagde børnene osse: ”Det ser galt ud det her”. … selv hjemmehjælpen, 
hun kom i morges, så siger hun, hun har så haft ferie, hun syns, det var blevet meget 
værre med at finde rundt … Så sagde je: ”Jamen, det er det osse”. Men det er ved at 
begynde at gå lidt, så han er tilbage på det stadie, inden vi started på de piller der. 

 

Lis ringer til Karls praktiserende læge og i interviewet refererer hun den samtale sådan: 

L Så er je ligeglad om min egen læge, siger han ska fortsætte. Det ska han altså bare ikk, 
og det sagde jeg osse: ”Det ska han altså ikk”. ”Det syns hun godt nok han sku”. 
”Jamen, det syns je godt nok ikk”. ”Nej, nej, men det var så osse i orden” [ler]. 

 

Det er vigtigt for Lis, at Karl har prøvet medicinen, hvilket hun synes at forstå som en 

moralsk forpligtelse. Det er også vigtigt for hende, at Karl accepterer hendes forslag om at 

stoppe: 

L  Je sagde: ”Nej, det. Vi stopper med dem”. ”Jamen, det er dig der styrer pillerne”, siger 
hun så. ”Ja, det er det” [ler]. Selv om det kun var en gang om dagen. Det ku bare ikk 
hjælpe. Det syns je. Det var for meget af det gode. Men så har vi prøvet det, ikk.  

F Sagde han selv noget til at stoppe? 
L Nej, han syns, det var en god idé at stop. Fordi han rendte jo derude på toilettet og helt 

forvirret og sån noet. Je sagde: ”Nej vi stopper”. ”Hva syns du?” ”Jamen, det syns han 
osse selv”. Dem vil han ikk ha mer. Så. Det ska han ikk. De er nok gode til andre. 
Muligvis. Men det er det i hvert fald ikk for ham. Det var det ikk. Vi prøver jo, det vi ka 
prøve, ikk osse, hvis det sku hjælpe. Ellers vil man ha en dårlig samvittighed, hvis nu 
det ku hjælpe, ikk osse. 

F Jo, det er rigtigt. 
L Nej, det gjorde det i hvert fald ikk. Så, det ska han ikk. Prøv lige at se på dobbelt dosis 

her [Dosis øges efter 28 dage fra 5 mg. til 10 mg. daglig]. Hvordan det vil virke. Nej, 
det ska han ikk. Så må vi tag det, som det kommer. Der er ikk andet at gøre ved det. Det 
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kan godt være man ska ha noet mer hjælp og sån noet, ikk osse, men det finder jeg ud 
af.  

 

Baggrunden for Karls accept kan reelt ikke vurderes, bl.a. er han fuldt afhængig af Lis’ hjælp. 

Lis begrunder her sit valg af den handlemulighed – at stoppe medicinen: 

L Ja, man er nødt til selv at sige fra, ikk. Det, det er mange, der siger: ”Nå, men det er 
lægen, det, vi gør det sån”. Men det [understreger] gør jeg altså ikk mer. Der var 
engang. Det gør man ikk mer. Der har man osse sin egen mening, det. Hun kan jo ikk 
sidde derinde og se, hvordan han reagerer, selv om je fortæller hende det, vel, så. Je 
sagde: ”Det er værre”. ”Jamen, hun syns, vi sku gi det en chance”. ”Ved du hva, nu 
har vi givet det chance i en måned. Og der sku man se om det og ku stop det. Og det er 
værre, så vi stopper”. Det har vi gjort. Så. Nej, osse det med dårlige mave og alt det 
der. Det var jo helt tosset.  

 

Så længe Lis kan klare det, så gør hun det, men på et tidspunkt bliver situationen for presset, 

og griber belastende ind i Karls -, Lis’ - og deres fælles livsførelse. Hun erfarer, hun ikke har 

noget valg, fordi belastningerne er for store. Karls diaré giver hende en del praktiske 

problemer, så hun skal handle. 

 

Det er, som om hjælpen fra praktiserende læge ikke er særlig fleksibel. Lis og Karl opgiver 

behandlingen med aricept grundet bivirkningerne, hvilket forekommer forståeligt, samtidig 

med at lægen synes, de bør fortsætte i en længere prøveperiode. Her har Lis en væsentlig 

pointe i forhold til lægen: ”Hun kan jo ikk sidde derinde og se, hvordan han reagerer, selv om 

je fortæller hende det, vel, så”. Nogle former for hjælp, for at det erfares som hjælp, af som 

her de nærmeste, kræver at de sundhedsprofessionelle har konkrete oplevelser og erfaringer 

helst sammen med personen, mht. hvordan personen fungerer i den konkrete 

handlesammenhæng. Hvis det ikke er tilfældet, påvirker det – her har Lis ikke respekt for 

lægens vejledning og følger den ikke. For Lis er der en form for hierarkisering af viden, i 

forhold til visse former for hjælp. Lis’ manglende anerkendelse af lægens vejledning i den her 

beskrevne situation beror på, at lægen ikke har situeret viden om, hvordan Karl har det og 

hvordan hans livsførelse er påvirket, en sådan viden har primat for Lis.  

 

Lis vil ringe til neurologen og fortælle, at Karl er stoppet med medicinen:  

L Så je vil lige have ringet ud og sagt til overlægen, eller ham vi har snakket med derude, 
at vi stopper, at vi har stoppet med dem. For nu begynder det sån, at han er tilbage til 
det, han plejer at være [Lis vurderer Karl har det som før han begyndte på medicin]. 
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Det fremgår af journalen, at Lis kontaktede neurologen ca. 3 måneder efter, Karl stoppede 

med at tage medicin (Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen). Informationen synes derfor at have 

karakter af en efterretning.  

 

Som for Ellen og Thorsten er praktiserende læge og neurologen de eneste fagpersoner, Lis har 

kontakt til på det tidspunkt. Hun vælger formentlig sin praktiserende læge, fordi de kender 

hinanden. 

 

Påvirker prisen overvejelserne om at stoppe behandlingen? Ikke entydigt og flere forhold 

indgår i overvejelserne. For Lis er præmisserne for handlegrunden – at stoppe med aricept - at 

det er vigtigt, Karl hurtigt får det bedre og at den belastning, hun erfarer, reduceres. Den 

umiddelbare handlemulighed at stoppe med medicinen er en handlemulighed, fordi Lis har 

handleevnen, tillid til egen dømmekraft og til grundlaget for sin beslutning. Endelig også 

fordi hun nu har forsøgt behandlingen. Hun vælger denne handlemulighed velvidende, den 

kan betyde sygdommen forværres hurtigere. Det er hun forberedt på og her ser hun 

handlemuligheder grundet bl.a. sin selvforståelse, oplevelser og erfaringer med egne 

ressourcer, samt mulighederne for yderligere hjælp fra kommunen. Altså tillid til, at hun nok 

skal klare det.  

 

Hvordan kan det forstås, at Lis vælger selv at tage ansvar for at stoppe Karls medicinske 

behandling? Lis giver udtryk for, hun har fået god hjælp af både praktiserende læge og 

neurologen, begge opfordrede hende til at ringe, hvis hun havde brug for det. Om Karls 

praktiserende læge siger Lis bl.a.: 

L Har jeg haft brug for hende, hun sku kom herud, så er hun osse kommen. Det syns je, 
det er godt. Der har je ikk noet at klage på.  

 

Dvs. Lis har mulighed for faglig sparring med praktiserende læge og neurologen i forhold til 

f.eks. sin usikkerhed i forhold til bivirkninger, til at se alternative handlemuligheder, måder at 

håndtere bivirkningerne på eller til at forhøre om mulighederne for skift til et andet præparat. 

Lis tager først kontakt til Karls praktiserende læge, da belastningerne er så store, at hun ikke 

magter det mere. Hvorfor tilbyder lægen ikke at tilse Karl? Hvorfor ender Lis med at påtage 

sig det ansvar, det er at stoppe en behandling – trods den praktiserende læges vejledning og 

uden at gå i dialog med neurologen? Når hun har legitime grunde til at henvende sig til 

neurologen? Måske er det ét udtryk for Lis’ skrøbelighed, hun magter det ikke? Måske ét 
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udtryk for, at hun er i tvivl om, hvorvidt medicin i det hele taget hjælper: ”De er nok gode til 

andre. Muligvis”. Måske er hun ikke motiveret for, at Karl skal prøve alternative præparater, 

grundet risikoen for bivirkninger? Lægen har ansvaret for den medicinske behandling, Lis 

kunne vælge at indordne sig, men hun vælger at træffe beslutninger og tage ansvar - 

tilbageerobre sig plads, som den der har det fulde ansvar for Karl? 

 

Jeg vil kort stoppe op grundet disse eksempler på det at søge hjælp, når personen selv og/eller 

de nærmeste erfarer behov herfor. På baggrund af eksemplerne rejser der sig væsentlige 

spørgsmål. Alle ved, de kan kontakte neurologen, hvis der opstår spørgsmål. Hvordan afgøre 

og legitimere, at et problem er af en karakter, så der er brug for at kontakte neurologen? - 

måske vurderer de dertil ud fra, hvordan de forstår neurologens position, altså hvad, synes 

neurologen, er acceptabelt, de henvender sig med? Hvilke betydninger kan det have at være 

den, der skal ringe og bede om hjælp? 

 

Bent & Grethe har kontaktet neurologen dels for at få fornyet en recept, da den praktiserende 

læge havde ferie, dels for at få afklaret hvorvidt de skulle følges med ambulant kontrol. Lis 

har ringet og fortalt, at Karl er stoppet med at tage aricept. Kontakten havde, som nævnt, 

karakter af efterretning og ikke udtryk for et ønske om at diskutere og ændre behandlingen. 

Dvs. de tvivlspørgsmål, som for disse personer legitimerer kontakt til neurologen, vedrører 

recepten, at have stoppet med medicin og afklaring af, om der var ambulante kontroller. 

Spørgsmål i forhold til medicinens virkninger og bivirkninger forsøges klaret i familien, eller 

med hjælp fra praktiserende læge, ikke sammen med neurologen, den faglige specialist. Det 

kan forekomme paradoksalt, at de ikke søger dialogen med neurologen, set ud fra, at de – som 

nævnt ovenfor – tillægger det betydning at have kontakt til en specialist. 

 

4.3.4.6 Sammenfatning  
Personen ramt af AS evt. med hjælp fra sine nærmeste erkender, at som mange andre 

mennesker kan han eller hun have vanskeligt ved at huske at tage medicin dagligt. Det er 

derfor vigtigt at få etableret virksomme rutiner og at følge disse. Det varierer om og hvordan 

de nærstående hjælper med at etablere rutiner og bevare dem. Blandt andet har kvaliteten af 

relationen mellem personen og nærstående betydning, hvor Ellen og Thorsten gerne vil klare 

sig selv, som de er vant til, og Karl, Hans og Grethe får forskellige former for støtte af deres 

ægtefæller. 
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Neurologerne har informeret om medicinens virkninger og bivirkninger. I og med personerne 

har grader af svækket hukommelse, kan disse informationer være vanskelige at huske, måske 

også for de nærstående, hvis de er med. Nogle kan have svært ved at læse, derfor er 

indlægssedlen ikke for alle en hjælp. Måske er de nærstående ikke opmærksomme på, at de 

bør læse denne vejledning.  

 

Personen og hans eller hendes nærmeste mangler handlemuligheder, der står i forhold til den 

enkeltes aktuelle handleevner for at kunne håndtere usikkerheden, hvis bivirkningerne opstår, 

handlemuligheder som er formelle muligheder i deres sociale praksis.  

 

Hvorfor er det så vigtigt for dem, at de får taget medicinen som ordineret? Det undersøges i 

det følgende afsnit. 

 

4.3.4.7 Hvilke virkninger erfarer personen og/eller de nærmeste af medicinen? 
Virkninger af medicinen, som de beskrives, ligger indenfor et kontinuum, hvor Karl stopper 

indenfor en måned, han får markante bivirkninger og erfarer ifølge Lis ingen virkning af 

medicinen. Grethe, Ellen og Hans oplever og erfarer muligvis, hvad der kan karakteriseres 

som stabiliserende virkninger. Thorsten erfarer en umiddelbar forandring af sine kognitive 

funktionsevner og muligvis en stabiliserende virkning. I det følgende beskrives kort hver 

enkeltes oplevelser og erfaringer. Efterfølgende sammenfattes forskellige forhold, som kan 

påvirke den enkeltes vurdering af medicinens virkninger. 

 

Ved 1. interview var det 13 måneder siden Karl stoppede med medicinen. Lis fortæller som 

det fremgår ovenfor, at Karl fik tynd mave og blev mere forvirret. Bivirkninger var reversible. 

 

De funktionssvækkelser Karl på det tidspunkt erfarede var i forhold til sin 

arbejdshukommelse, samt sin orienteringsevne. Ved 2. interview, 28 måneder efter Karl 

stoppede med medicin, beskriver Lis hans situation sådan: 

L Altså det der med, at han slet heller ikk ka finde rundt, han ve ikk noet, om hvor han 
er.… 

L Je ved det ikk, je syns ikk, men det korttidshukommelse det der, det er gået meget hurtigt 
her. … 

L Så det, ja, det er sån engang imellem, så hvis, ja, det er det samme, hvis han sidder og 
ser en film, så næste dag, så kan han ikk husk, han har set den. Men det er osse det, man 
siger korttids faktisk, ikk osse. Det er jo. Jow, det, han ka jo godt bliv lidt aggressiv, og 
det ve je godt, det følger jo med, ikk. Men det er ikk så tit, det er det ikk. Men det 
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kommer selvfølgelig nok mer og mer hen ad vejen, ikk. Hvis det er: ”Det ka je altså 
bare ikk”, hvor man synes, det vil man gerne, men det kan man ikk, vel. 

 … 
L Men ellers, det syns je ikk, det er blevet så meget værre, altså han sidder meget og 

falder hen, det gør han. Det har du osse godt set, ikk osse? Så sidder han sån helt i sin 
egen trummerum, så vågner han så lige lidt op igen, men det ved je så ikk, om det er 
pga. de piller han får, eller det hører med til. Det ka je ikk find ud af, så. Men øøh. 
Ellers så synes je, det der langtids, det er ikk sån væk endnu. Og det siger, de osse 
herovre [Plejehjem]: ”Jamen, vi ka jo snak med ham”.  

 
Det er Lis’ vurdering, at Karls arbejdshukommelse reduceres gradvist. Nogle objektive 

symptomer henfører Lis til AS, som f.eks. her aggressioner, andre har hun vanskeligt ved at 

sætte ind i en sammenhæng eksempelvis at Karl falder i søvn, når han sidder i sin stol. Andre 

igen nævner hun ikke, eksempelvis hjælper Lis Karl med at komme i og af sit tøj, andre 

hjælper ham med at blive vasket. Disse former for kompenseringer grundes dels svækkelse af 

kognitive funktionsevner, dels gigt.  

 

Grethe giver ved 1. interview, efter at have fået medicin i ca. 3 måneder, udtryk for, at hun 

fungerer bedre i hverdagen. Hun har svært ved nærmere at præcisere det og stoler ikke på sin 

egen vurdering, men mener, det vil kunne vurderes ud fra en test: 

F Hvordan synes du selv, har du selv fornemmelse af, om det hjælper? [aricept]. 
G Jamen, det synes je, det har je, men det kan de jo så først se, når vi skal ud til 

[neurolog] igen. Hvor je så sandsynligvis skal testes, igen, ikk. For at se, om det er 
blevet dårligere, er blevet dårligere, eller det er blevet, eller det står stille eller et eller 
andet, ikk. 

F Hvad er det der gør, du synes det hjælper, kan du give et eksempel på det? 
G Det hjælper. __ Jamen, det er vel, at je synes, at jeg sådan fungerer bedre __ Det er det, 

at je ikke sådan. Det synes je, je kan så mange, stadigvæk en masse ting, ikk. Og vil oså. 
Je ved ikk, hvor, hvor, hvordan je ellers ska formulere de ting, der. 

 

Ved 2. interview, hvor Grethe har fået aricept i ca. 19 måneder, er hun blevet opmærksom på, 

at der er flere tilfælde med variationer af i hvilke grader, hendes handleevner er svækkede: 

G Jamen, det er noet med det der, at en dag så ka det være godt og en næste dag så er det 
ikk så godt. Og en dag der ka man det og det og det, og næste dag så står man der og 
tænker, jamen, gud det ku je da forleden dag, og je ka godt husk det forleden dag. 

 

Grethe beskriver det med et konkret eksempel: ”Så pludselig, så ku je faktisk ikk husk, 

hvordan det var je sku holde ved en kniv, og det er jo i sig selv, rigtig irriterende”. Det var en 

dag, hun var alene. Måske denne funktionssvækkelse bliver bevidst for Grethe i en situation, 

hvor hun ikke som vanlig kan se, hvordan Bent gør. Det kan være vanskeligt at afgøre, om det 

er udtryk for udvikling eller variation. Andre funktionssvækkelser tyder på at være symptom 
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herunder objektiv symptom på udvikling af AS, f.eks. beskriver Grethe, hvordan hun har 

svært ved at sætte sit tøj sammen. 

 

Betydningen af den medicinske behandling - håbet - og tilliden til ordinationen, bliver tydelig 

her, hvor Grethe og Bent refererer til en nyhed fra radioen vedrørende virkningen af aricept: 

B Den morgen du hører i radioen, her på et tidspunkt, at de der tabletter der mod 
Alzheimers de hjalp ikke en skid, er der en der udtaler sig om.  

G Nej, de sagde, at, at der var en meget dårlig, nej det var en meget __ der var næsten 
[eftertryk] ingen effekt. Det var sån det kom. 

B Det var i hvert fald, så er man lige jordet igen, ikk. Så siger man, det ka jo ikk pas, at 
æh eksperterne, der sidder og behandler, de sagde hver eneste dag, som vi har fået at 
vide derude, at det ka hjælpe, det ka stoppe det og det ka i enkelte tilfælde osse faktisk 
forbedret lidt. Æh. Det siger de jo ikk, hvis det nu ikk virker, hvorfor skulle hun så taget. 
Og det sagde [neurolog] jo så osse nu her. 

G Ja. 
 

Grethe, som havde vanskeligheder med at skrive, hentede et stykke papir fra skabet, hvorpå 

hun havde skrevet, det der blev sagt i radioen om aricept. Som det fremgår af citatet rettede 

hun også Bent i hans referat af det sagte. Det er tydeligt, at dette var vigtigt for Grethe at have 

forstået, hvad der præcis blev sagt, at få det noteret og afklaret med neurologen. 

 

Fra Ellens og Kristians perspektiv er det komplekst at vurdere medicinens virkning. Ellen var 

til den første kontrol i marts 2004, tre måneder efter hun startede aricept. Her beskriver Ellen, 

at hun erfarer at have fået mere overskud. Kristian fortæller, at Ellens opmærksomhed er 

bedre og at hun har mere overskud (Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen). Ved 2. kontrol i 

november 2004 har Ellen og Kristian begge fortalt, at der ikke er de store ændringer, men at 

Ellen er mere grådlabil, hvilket hun synes er generende. Neurologen ordinerer derfor 

behandling med cipramil (ibid.).  

 

Ellen fortæller ved 1. interview, februar 2005, efter at have fået aricept ca. i 14 måneder, 

cipramil i ca. 3 måneder: 

E Om det er bløwen bedre, eller, ja bedre blywer’et jo ikk, som han så [neurolog]. Men 
om det, det stopper, med de her tabletter [aricept], jeg får, det ved a så heller ikk. Det 
var da å håbe på. Je ved jo ikk, hvordan det had wåt, hvis ikk a had hat dem.  

F Nej. 
E Det er det, man ikk ved.  
F Har du kunnet mærke forandringer efter, du er startet? 
E Neej, det tøt a næsten ikk. Men a tøs heller ikk sån, det minder om det blywer værre. 

Sån. Det tøs a sommen ikk.  
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Ellen har vanskeligt ved at vurdere virkningen af aricept. Hun har ikke noget at holde sin 

vurdering op imod. Hendes vurdering er, at det formentligt er stabilt.    

 

Ellen har tidligere fået antidepressiv medicin, i forbindelse med hun skulle fejre sin 60 års 

fødselsdag, har siden taget dem ind imellem. Her fortæller hun om sine oplevelser og 

erfaringer af virkningen, efter at neurologen har ordineret, hun skal tage en øget dosis daglig: 

E Ja. A har ikk tån dem altid. Sån. Det var kun sån en gang imellem. A tøt, når det var 
værst. Nu tager a dem. Nu sku a tå dem sammen med de andre, je fåer, [sammen med 
aricept, ordineret af neurolog, fra [navn på by]. Men a tøes ikk, a troer ikk, det virker ret 
møj. Og så har a fåt to, øh dengång, såe [navn på praktiserende læge], du ka bare tag 
en, men nu får a to af dem, men a tøs ikk, de, a trower ikk, de ret møj værd. Men a 
ved`et ikk. A tøs ikk, man ku selvfølgelig prøv å lå vær, men øh, det ved a no ikk. Te 
hverdag, jow men det, det er miest, nu når der skier nøj. Jamen, når de kommer hjem 
[datter og svigersøn].  ”How, ha sku de nu ha å spise?”, og, ditten og datten  

F Hvad sker der så? 
E Jamen, så kommer je te å græde, og [græder lidt] 
F Hvad gør du så, Ellen? 
E Jamen, je ska jo ta mig selv i det, altså. ”Arh det er jo ikk andet dem, der kommer, de ka 

få det”. Så spør a somme tider Kristian om: ”Hva ska de ha å spise?” Jamen, det er vel 
heller ikk andet noet pjat, men det er i hvert fald ny. Gøert for godt, det er nok det. Men 
når de ikk er hjem så tit, så. Så tøs je jo osse, de ska ha nøj, godt.  

 

Når der sker noget ud over det rutinemæssige, erfarer Ellen, hun bliver usikker og som her 

begynder at græde. Sådan har det altid været, men der skete en forværring, da hun skulle fejre 

sin 60 års fødselsdag og nu ca. 11 måneder efter diagnosen blev stillet, er det igen blevet 

værre og træls, som Ellen siger. Neurologen tager det som objektivt symptom på depression 

og foreslår, hun genoptager medicinsk behandling med cipramil. Hjælpen, den faglige 

anerkendelse i form af medicinsk behandling, synes Ellen ikke er meget værd. Den kemiske 

hjælp (cipramil) bidrager ikke i sig selv til, at hun bedre kan håndtere sin usikkerhed. Den 

manglende bedring synes at være med til at forstærke hendes usikkerhed: Skal hun holde op 

med at tage medicinen? Er det noget pjat, når hun bliver usikker, når der sker noget ud over 

det vanlige – for i hverdagen går det jo?  

 

Vurderet fra Kristians perspektiv, hjælper cipramil: 

K Men je tror, de her mediciner hun har fået for neuroser, ikk. Det er sådan set en form 
for lykkepiller, hun får, og der fik hun jo ved egen læge, som [navn på neurolog] sagde, 
hun sku ha dobbelt portion, og så sku hun blyw ved at tage dem i mindst tre måneder, 
før hun ku se nogen virkning. Men hun syns jo ikk, de virker ret meget, men det virker. 
Hverdagen går bedre 
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F Det synes du? 
K Ja. Men de andre for Alzheimer, ikk eller, det ved je ikk. Je ka jo ikk sige, hvordan det 

havde været uden.  
F Kan du sige, om der er sket nogen forandring? 
K Je er sådan set bange for, der sker en lille forværring. Men andre steder, der har vi 

hørt, det sker på få måneder. 
 

Kristian er, som Ellen, usikker på virkningen af aricept. Han har en fornemmelse af, der er 

sket en udvikling, uden at kunne konkretiserer den. Samtidig overvejer han, om AS kan 

udvikle sig hurtigt, grundet sine erfaringer fra andres sygdomsforløb. 

 

I 2. interview, oktober 2005, har Ellen fået aricept ca. 22 måneder, cipramil ca. 11 måneder. 

Kristian vurderer fortsat, at cipramil hjælper, men peger også på andre grunde til, at Ellen er 

mindre usikker: At Ellen har erkendt, hun lider af AS, den faste behandling med lykkepiller 

og troen på disse behandlinger: 

K  Men i og med, at hun ble klar over, ligesom erkendte, sygdommen. Je tror, det ligesom 
gav lidt mere ro.  

F Hvordan skete det, at hun erkendte sygdommen? 
K Jamen, det skete vel sån set efter, at øøh, vi havde været ude ved [navn på neurolog], 

ikk 1. gang. Det var først efter anden gang. Sån ligesom at - 
F Hvad tror du der gjorde det? – hvad var det han fortalte? 
K Ja, det var nok det, han sagde, ja. Årh, han sagde pillerne, de gør ikk noet bedre, men 

de ku forhale det. Og det ka vi jo ikk se. Vi ka jo ikk se, hvordan det havde været, 
dersom hun ikk havde fået dem.  

F Nej, det er rigtigt. 
K Man har jo hørt om noen, det går meget stærkt.  
F Hvordan, hvordan reagerede Ellen på det, han sagde.  
K Det ka je sån set ikke rigtig sie. For humør svingninger har der jo altid været. Ikk. 

Altså. Men det var altså ligesom, at da hun fik dobbelt portion af de der lykkepiller, der, 
men om det er troen på dem eller. 

F Det lyder som om, du synes, der skete en forandring efter hun fik dobbelt portion. 
K Ja, om det er det, der gør, eller det bare der erkendelsen, at sådan er det. 
F Hvad var det for en forandring du så? 
K Jamen, altså lidt mere, lidt mere i balance, ja. 
 

Betydningen af medicinen er vanskelig at vurdere for Kristian, at Ellen er mere i balance, kan 

relatere til både hendes erkendelse af, at hun lider af AS, den medicinske behandling af 

hendes grådlabilitet med cipramil, behandlingens placeboeffekt og/eller effekt. Og igen 

tvivlen - hvad skal han holde sine vurderinger op imod? 

 

Ved 2. interview fortæller Ellen: 
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E Nej, det. Det er det, je er lidt kier å, at a ska te no at fortælle, for a tøs ikk, der er no 
helt voldsom forandring. Men det sku jo osse, etter som han så, det sku jo stop det, men 
det var nu [navn på praktiserende læge] hernier, der såe det. 

 

Ellen uddyber dette lidt senere: 

E A føler ikk, det er blevet værre. Nej, det gør je ikk. A hå de her, bløde, ind imellem, men 
det går jo væk igen. Når en er alene sån. Så det tænker a godt nok ikk over.  

 

Det ”bløde” er Ellens udtryk for grådlabilitet, som hun får cipramil for og som hun skelner fra 

subjektivt symptom på AS.  

 

Fra Kristians perspektiv sker der en progression af AS: 

K Perioden har jo været stille og rolig, men der. Problemerne for Ellen, de bliver ikk 
mindre, de har let ved at opstå, som hun selv sagde, stress, ikk. Det er med at overskue 
ikk.  

 

Før interviewet fortalte Ellen, at hun, ligesom hun fortalte om ved 1. interview, fortsat kunne 

blive stresset f.eks. ved planlægning af middage, men for Kristian udvikler disse såkaldte 

stress-reaktioner sig og griber mere ind i hans livsførelse.  

 

Om end Ellen har vanskeligt ved at vurdere virkningen af aricept, så udtrykker hun som 

nævnt, at hun ikke føler, sygdomme er progredieret, hvilket kunne være udtryk for en 

stabilisering.  

 

Ellen og Kristian snakker ikke sammen om, hvordan Ellen har det. Ellen kontakter ikke de 

fagpersoner, der kender hendes sygdom, praktiserende læge og neurologen. Hun har ingen at 

dele sin tvivl med - om medicinens virkning, eller til at vejlede mht. at se nye praktiske 

handlemuligheder i forhold til hendes bevarede handleevner. Muligheder som evt. kunne føre 

til en bedre håndtering af situationer, som hun erfarer uoverkommelige. Følelser som 

formentlig kan have sammenhænge både med hendes depressive tendens og AS. 

 

Elva vurderer ved 1. interview, hvor Hans har fået aricept i ca. 9 måneder, virkningen sådan: 

E Men, æh, jeg så på, at pillerne så måske kan stabilisere ham, så han ikk, pludselig 
bliver meget dårligere, ikk osse. 

F Hvordan er din oplevelse af virkningen af tabletterne? 
E Jamen, det kan jeg ikk sige, for jeg ved jo ikk, hvordan det havde været uden. Ikk. Nu 

har han trods alt fået dem snart et år. Ikk osse. Men du ved ikk, hvordan det havde 
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været, hvis han ikk havde fået dem. Det kan man jo ikk, vurdere. Og han har da tålt dem 
hele tiden, ikk osse. 

 

Så på linie med Ellen og Kristian har Elva vanskeligt ved at vurdere virkningen, fordi hun 

ikke har noget at sammenligne med. Elva fortæller, hun kort tid forud for interviewet blev 

opmærksom på, at Hans behøvede hjælpe til personlig pleje, et udtryk for yderligere 

svækkelse af Hans’ praktiske handleevne og dermed for progression af AS. 

 

Ved 2. interview, hvor Hans har fået medicin i ca. 19 måneder, fortæller Elva: 

E Og je er osse spændt på, hvis nu, de tager aricepten fra Hans, ikk osse. Hvis nu han sier 
derude, det ka ikk svare sig, han får dem mer, ikk osse. Hva så? Hva sker der så? Hvis 
nu den giver lidt til det. Man ka jo ikk måle det. Ikk. 

F Hvad tænker du om dens virkning. Hvordan vurderer du? 
E Jamen, det ved je ikk, altså je har jo. Altså. Jamen, je. Altså, je tænker på om Hans ikk 

er blevet så dårlig så hurtig, pga, han får pillerne, og har fået dem, jo trods alt lang 
snart, snart to år, ikk osse. Fordi je ved så osse noen, igennem min lillesøster, hvis, en 
af hendes kollegaers mor havde demens, dem tog de fra hende ret hurtigt, fordi de hjalp 
slet ikk. Fordi hun ble dårligere og dårligere, ikk osse. Så sier je, Hans han ka trods alt 
fungere, sån, ved at hjælpe, ikk osse. Og, om det så er det, der har gjort det, ikk osse.  

 

Elvas dilemma er også, at det er vanskeligt for hende at afgøre virkningen af aricept. Hun 

bestyrker nu sin antagelse om, at medicinen stabiliserer Hans’ sygdom, ved at forholde sig til 

den virkning, en anden har haft af medicinen. Hendes håb er, at han kan fortsætte med 

medicinen. Hvilket også skal forstås ud fra hendes overvejelser over, hvordan sygdommen 

kan udvikle sig, hvis ikke han får medicin. Elva beskriver Hans’ situation sådan: ”... han ka 

trods alt fungere”. Denne karakteristik er interessant, det er en situeret beskrivelse, fra én 

position, med ét perspektiv. På dette tidspunkt kan Hans selv spise, færdes i huset og være 

alene, ellers kompenserer Elva helt eller delvist for forskellige svækkelser af hans 

handleevner. Eksempelvis var Elva netop blevet opmærksom på, at Hans’ tandpasta ikke blev 

brugt, og at han havde brug for hjælp at bade. Sådan er hun hele tiden opmærksom på 

svækkelser i hans handleevner. Relativt til en anden person, vurderer Elva medicinen 

stabiliserer AS, men der er til stadighed små objektive symptomer på progression.  

 

Grethe & Bent, Ellen & Kristian og Elva erfarer muligvis, at AS stabiliseres, hver især 

formulerer de meningen på linie med Kristian: ”Vi ka jo ikk se, hvordan det havde været, 

dersom hun ikk havde fået dem”. Det tyder på, det er vanskeligt at vurdere, om medicinen har 

en stabiliserende effekt, bl.a. som Grethe og Bent nævner i interviewet, fordi de som 
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ægtefæller er sammen i hverdagen eller grundet usikkerhed i forhold til at tolke objektive 

symptomer på AS, som Anders og Ellen & Kristian nævner og formentlig også fordi 

symptomerne herunder de objektive symptomer kan variere over dagen og fra dag til dag.  

 

For Ellen og Grethe er motivationen for at tage aricept, muligheden for at bevare deres 

selvforståelse og værdighed. – det tyder på, de erfarer medicinen som noget af det vigtigste, 

de aktivt kan gøre for at imødegå risikoen for, den uværdige handlen de gruer for, 

sygdommens progression kan gøre dem til offer for. Ellen – siger blandt andet:  

E Det var hvis en sommerfest eller sån jen ting. … Hun var jo osse med den her kone, som 
var så demente. Og manden han var jo osse. Og hun vil danse hele tiden, og manden - 
han gad ikk. Det tøt a, det så træls ud. Det var dælme. Der tint a godt nok, det vil a ikk 
håbe a bløw sån. Erj, der var godt nok stor forskel. Der ka a allywel styrer mig endnu. 
Men det vil a sku håbe, a ka blyw ved mæ. Det tror, å håber, de tabletter de styrer det 
der. 

 

For Ellen betyder muligheden for medicinsk behandling også et håb om at bevare sin 

værdighed, og ikke komme i situationer, hvor hendes handlen kan gøre Kristian skamfuld. 

 

Grethe syntes, der var lighedspunkter mellem det hun erfarede ske med sig selv og personer, 

hun mødte på Plejehjemmet, hun som tidligere beskrevet karakteriserer som: ”… gamle, 

koner og al de gamle mænd, ikk osse, som var, som bare sjosket af sted …”. Grethe er en 

meget velklædt og smuk kvinde, som engagerer sig i sine medmennesker. Det at forstille sig 

at kunne komme i en situation som de beboere hun har mødt, er blandt meget andet også en 

angstfølelse for ikke at kunne bevare sin værdighed. 

 

Også andre af deres meninger tydeliggør de betydninger den medicinske behandling 

tillægges, dels betydningerne af at reagere hurtigt på symptomer på forandringer herunder på 

objektive symptomer, dels at den opfølgning i form af ambulant kontrol af den medicinske 

behandling erfares som udtryk for, at AS bliver taget alvorligt. 

 

Grethes forhåbninger om medicinens virkninger kommer bl.a. til udtryk i form af 

selvbebrejdelser. Grethe bebrejder sig selv, hun har spildt tid ved at gå selv med mistanken 

om, at hun var syg. Det sker ud fra den opfattelse, at hvis hun var startet med medicin 

tidligere i sit forløb, kunne hun måske have bevaret flere af sine handleevner længere og 

dermed bevaret en større grad af værdighed: 
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F Hvis du sku forklare en person, som ikk kendte til sygdommen, hvad ville du så fortælle, 
hvad syns du er vigtigt at fortælle? 

G - en person som ikke kender til sygdommen. 
F - ud fra de erfaringer du har, hvad vil du så syns var vigtig for vedkommende at vide? 
G   Der er mange ting [alvorlig, sænker stemmen]. Jah, men det er altså noget med nogen 

forudsætninger. Nej ikk sån lige. Jah ... Det først jeg vil sige til dem, det er, eller ham, 
det kan osse være en ham, ik os, der vil jeg nok sige, at det er meget vigtigt, at man 
kommer, tidlig af sted. Det vil jeg sige, det er det allervigtigste. Simpelthen, lige så 
snart, og lade vær at gå som jeg har gjort. Det vil jeg sige til dem. Se at komme ud med 
det samme. Det, tror jeg, er alfa og omega. Og såå, og så komme i behandling. Ææh, 
for mig at se er der ikke andet at gøre. Det er der ikk. 

 

Grethes mening kan også forstås i forhold til hendes reaktion på diagnosen: ”... der går man 

virkelig i sort”. Det var en forfærdelig diagnose at få stillet. Men at gå med usikkerheden, det 

ikke at vide hvorfor forandringerne kom, synes for Grethe at have været værre end det at leve 

med diagnosen. Det kan hænge sammen med, at hun knytter et håb om stabilisering til 

medicinen.  

 

Elva er på linie med Grethe i forhold til betydningerne af tidligt at få medicinsk behandling, 

men peger også på de dilemmaer, hun selv har erfaret: 

E  Je vil i hvert fald sige, man ska være meget obs, tidligt, meget tidligt, og prøve at få 
vedkommende til en læge. Og måske få hjælp. Hvis man kan få de nye ting så hurtigt 
som muligt [medicin]. Og der har nok, der vil je sige, der har jeg nok slåset i et år, 
inden det lykkedes. Og få Hans til læge, 

F  - fordi han ikke selv ville? 
E  Vil, ja. Han fejler ikk noget. [Hans’ udtryk]. 
F  Så det er udredning og diagnose? 
E  Ja, det, syns je, er meget vigtigt. At man er obs. på, når der sker en ændring i en 

persons adfærd, og man. I det hele taget i hans adfærd. Ikk osse. Eller hendes. Det, syns 
je, er meget, meget vigtigt, ikk osse. At man prøver på at få vedkommende overtalt til at 
komme til læge. Det er svært, men det er vigtigt. 

   … 
F  Hvorfor er det vigtigt? 
E  For hvis man kan få lidt hjælp, måske få det stoppet, inden det blev for slemt, inden det 

blev for meget tabt. Det, syns je, er meget, meget vigtigt. Ikk osse. Og det er det, som, ja, 
je ved ikk altså. Jow, men det er nok, altså, Hans, han skulle have været til læge 
tidligere, men det vil han ikk. Så det øh. Så derfor syns je, det er vigtigt, at man er obs. 
på at få hjulpet folk, og hvis [utydeligt ord], man ska. En som pludselig ikk kan finde ud 
af tingene, en Alzheimer. En som pludselig får et eller andet, som han slet ikk kan. Som 
han har kunnet, altid. Så må man have en lille klok, der ringer. Og sige: ”Hov, der er et 
eller andet”. Ikk osse. Så er man nødt til at prøve på at overtale vedkommende. Og så 
igen at have sine øjne og ører åbne for, hvis der sker et eller andet. Og tit så lukker man 
sine. Og, orh det var nok bare noget man glemte. Men der bør være en klok, der ringer, 
det gør det altså. Det, det syns je. Det er. Men øh. Det er svært, for det kan være på 
mange forskellige måder det sker jo. Ikk osse. Men det er jo tit med et eller andet man 
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ikk ka huske eller gør. En funktion. Ikk osse. Der bliver væk. Men øh, det er svært. Je 
ved ikk ellers, hvordan man ska sætte ord på det altså. Fordi at øh, det kommer nok 
forskelligt fra person til person, hvordan det er angrebet, ikk osse. Men altså. Men i 
hvert fald man ska være obs på de der ting, funktioner, der pludselig svigter. Og så 
prøve på at få noget gjort. Og i hvert fald få en undersøgelse sat i gang, ikk osse. Fordi 
det syns je er vigtigt. Og så der ikk sker alt for mange fejlvisiteringer. Ikk. Det er jo lidt 
ærgerligt osse. 

 

For Elva har medicinen stor betydning. Den giver et håb om, at sygdommen kan stabiliseres. 

Men hun erkender også de dilemmaer, hun har stået i, som opstår, dels når personen ikke selv 

ønsker udredning, dels når der skal skelnes mellem symptomer herunder objektive symptomer 

på sygdom og tilfældige hændelser. Hendes råd er dog, at de nærstående er meget 

opmærksomme på kognitive funktionssvækkelser i rutiner og bruger deres evne til at overtale 

personen til at søge læge. – en holdning der måske også er præget af hendes sundhedsfaglige 

baggrund(?) Måske hendes råd også er udtryk for hendes oplevelse af skyld over, at det ikke 

er lykkedes at overtale Hans tidligere.  

 

Den anden synsmåde er, at den opfølgende ambulante kontrol forstås som udtryk for, at AS 

tages alvorlig og at de selv bliver taget alvorligt af en af de på feltet mest kompetente 

fagpersoner. Grethe siger bl.a. ved 1. interview: ”Og jeg håber da ikk, at de [neurologerne] 

bare lige lægger, at altså, slår hånden af mig vel, altså”. I perioden frem til 2. interview har 

Grethe og Bent snakket om betydninger af at skulle til kontrol, her tydeliggør Bent deres 

forventninger: 

B Jamen, det er da godt nok at kom ud og høre, men je forestiller mig bare at. Jamen, vi 
ka godt ta ud til ham og så få en snak, men, men han ka jo ikk gør noet, vel. … Det har 
han jo ikk mulighed for, så længe der kun er det ene stof til at prøv at gøre noet. Det var 
noet andet, om der var noet nyt på vej eller sån noet. Så var det da rar at høre om. 

 

Denne erkendelse af lægens aktuelt begrænsede behandlingsmuligheder, samtidig med håbet 

om at nye kan komme til, fremhæver Anders også:  

A Jamen, sidst min søster var med derude, der var han [neurolog] ved at vende noget med 
noget nyt medicin, der var kommet, om Thorsten evt. var, skulle, var egnet til at skul ha 
det. … Og så vil han gi besked, hvis han sku ha det. Og det sku han ikk. Så på den 
måde, så er han da mere kompetent til det. Han er da mere fagmand på det område. 

 

Elva har tidligere i forbindelse med sit arbejde været tilknyttet forskningsprojekter, måske 

derfor fremhæver hun også betydningen af, at neurologen via de ambulante kontroller får 

erfaringer med, hvordan sygdommen progredierer, dvs. kontrollerne kan bidrage til 



 
 

320 
 

vidensudviklingen, hvilket kommende patienter kan drage nytte af, samtidig ser hun dem som 

udtryk for, at det tages alvorligt, at Hans lider af AS:  

F  Hvad betyder det for dig, at I har forbindelse til neurolog og Hans går til kontrol? 
E Det, altså det. Altså, i hverdagen betyder det jo ikk så meget, men det betyder da sån 

ligesom, at, at du føler, at måske ikk det rigtig hjælper Hans, men du ka måske hjælp 
andre, senere hen ikk osse, og det syns, det betyder jo meget, ikk osse. Og så det, at det 
bliver taet alvorligt, at han har AS, ikk osse. 

 

Om end de som nævnt flere gange overvejende synes at have en degenerations teori om AS, 

så er det betydningsfyldt for flere at vide, at de får den aktuelt bedste faglige behandling. Hos 

nogle udtrykkes også et håb om, at der kommer ny viden og nye behandlingsmuligheder til, 

som kan komme dem selv og andre til gode.  

 

Ét af aspekterne ved den medicinske behandling af AS synes således også at være, at 

medicinen legitimerer AS som en sygdom. At muligheden for medicinsk behandling på en 

måde bidrager til et opgør med almene forestillinger om, at det at blive gammel, og det at få 

en demenslidelse hører sammen, som den implicitte degenerationsteori afspejler. At 

medicinen på en måde bidrager til, at AS er en diagnose, der skal tages alvorligt af alle, at det 

er en lidelsesfuld byrde for personen.  

 

Mest markante, positive ændringer for personen selv og de nærmeste beskriver Thorsten og 

Anders. Anders vurderer på linie med Thorsten, at den medicinske behandling helt sikkert har 

betydet, at Thorsten bedre kan koncentrere sig og at han har fået mere overskud. 

Behandlingen startede i slutningen af oktober 2003, virkningen kom efter julen 2003, i det 

følgende sammenligner Anders Thorstens handlen før medicinen begyndte at virke og efter. 

Det er ca. 16 måneder siden, Thorsten startede aricept: 

A Han er blevet meget mer rolig. Det er han altså. For je ka da sige, der, som je snakked 
om julen 2003, der. Da. Jaamen [tonefald - der var nogle vanskeligheder], je syns det 
var et mareridt, juleaften. Han, han, altså, det var ligesom, at det var ham det hele 
drejed sig om. Altså, man ku næsten ikk snak med børnene og børnebørnene, og sån, 
fordi han ku ikk sidde stille to sekunder eller. Je sagde: ”Thorsten, sæt dig nu ned, så”, 
på en pæn måde. ”Sæt dig nu ned sån snakke, snakke” [sænker stemmen]. Orh, men 
han ku ikk rigtig være i ro. Noen steder. Det ku han ikk. Og så gør [ler]. Så gør han jo 
så osse et meget, meget stor nummer ud af, at han ska have den pil hver aften, der. Så 
det ska vi alle sammen se, at han ska ha, ikk osse. Det er meget vigtigt, at vi nu ser han 
får den her pille. Såå si, han snakker om den her pille. Så sagde jeg: ”Jamen, gå sku da 
så hen og ta den pil”, sagde je så til sidst [ler]. For søren da. Je havde sagt: ”Jamen, 
Thorsten, det gør vi, inden du ska i seng, ikk osse”, altså ligesom. Så til sidst, så sagde 
je: ”Gå sku da så hen og ta den pil”. Ikk. Man ka få lidt fred for det. Da syns je, han 
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var rigtig [understreger] møj træls at ha. Det var han. Men ææh, det syns je da så, det 
er blevet meget, meget bedre. Med at han ka forhold sig i ro. Og er blevet meget mer 
rolig. Det er han altså. Så på den måde har det virkelig gjort en forskel. Det har det. … 
han er knap så ukoncentreret, måske. Han ka bedre sån. Je vil si, han ka bedre få sit liv 
til at fungere. Det vil je egentlig sige. Han er ikk så frustreret, som han var i starten. 
Det er han ikk. 

 
Om end medicinen som Thorsten udtrykker det: ”... ikke er et vidundermiddel” så forbedrer 

den Thorstens handleevner, hans evne til koncentration og opmærksomhed øges. Medicinen 

har haft afgørende betydninger for, at han bevarer sine vigtige sociale relationer, som her til 

familien. Og i det hele taget for, at han kan opretholde sin daglige livsførelse. Diagnosen gav 

Anders en forståelse for Thorstens handlen, men der er situationer, hvor han irriteres over 

hans handlen. 

 

Ved 2. interview, hvor Thorsten har fået medicin i ca. 24½ måned, fortæller Anders: 

A Men je syns de tabletter, altså de har i hvert fald gjort noet ved Thorsten. Han er blevet 
mer rolig, efter han er begyndt at få det medicin. Meget mer rolig. Uha. Vi ku da slet ikk 
ha ham i huset før næsten. Je husker i hvert fald det der år, til jul vi havde ham. … Det 
var da, for at sie det rent ud - et helved. For han ku da ikk sid på sin rump. Det ku han 
ikk. Det er han bleven meget bedre til. Og snak. Det er han altså. På den måde har det 
hjulpen. 

F Er det, det mest centrale, det har gjort af forandring? 
A Det syns je. Det syns je. Ja, og det er jo så nok osse, øh, i sammenhæng, med at 

koncentrationsevnen er bleven måske lidt bedre, ved det medicin osse, ka man sige. Je 
tror, de følges ad de to ting. For det var virkelig, det var en slem, øh, slemt år. Til 
juleaften der, før han havde fået det medicin, det var det. Åh, uha, nej. Han ku ikk si 
ned, og. Je sae: „Thorsten. Sæt dig nu ned”. Så hele vejen igennem. … Jow, det har 
hjulpen på den måde, det vil je sige, det har. Der er mer ro over ham, det er der. Mer 
syns je ikk. Je ka jo ikk sige om, om øh, det sætter det lidt i stå, eller hva det gør. Det ve 
je jo så ikk, om det har gjort. 

 

Om perioden mellem interview 1 og 2 fortæller Anders: 

F Du må gerne beskrive de ændringer, der har været, som I oplever, fra i marts måned, 
hvilke forandringer har du set over den periode, fra marts og så til nu? 

A Altså, je ka i hvert fald mærk, at han ka øh. Når vi snakker om noen praktiske ting, han 
står meget mer af, end han gjorde før. Bl.a. når vi ser på noen personlige ting: Breve og 
sån noet. Der syns je, han var meget mer med før. End han er nu. Han står, je syns han 
står helt af mange gange, over meget små ting, og så. Jamen, je føler ligesom, at, at, at 
han vil kun være til stede i de glædelige ting, på en eller anden måde. De goe ting, og 
ligesom de der krævende ting, da da står han altså af. 

F Hvordan ser det ud, når han står af, Anders? 
A Jamen, han bliver meget frustreret, og og står, med papirerne og sån meget urolig, og 

han ka find på at læg det, og så ka han sie: ”Nej, hvor er det pænt, det der billede”, 
eller sån et eller andet. Det ka han godt find på. Du ka heller ikk rigtig hold ham fast på 
noet. Når du snakker om noet, og få det afsluttet. . Så ka je noen gange sie: ”Jamen, nu 
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er det ikk det, vi snakker om, Thorsten”. Øh, nu ska vi lige snak færdig om det her. Og 
det, det, jamen det er såmænd osse i telefonen. Je ka osse sie vores telefonsamtaler. Han 
ka, det der med, hvis je ska sie: ”Nu ska du skriv det i kalenderen, Thorsten”. Det plejer 
han så sagtens at ku finde ud af, og ligesom gør hurtigt, mens vi snakker i telefon. Det 
ka han så heller ikk helt mer. Je sier altid: ”Står du ved din kalender, Thorsten?” Fordi 
han har sån en bærbar, eller hva hedder det, en telefon, han går rundt med. ”Neej, men 
nu går je derned”. ”Ja, du går lige ned til kalenderen”. Dap, dap dap [efterligner 
Thorstens fodtrin]. Og sån hele vejen. Je følger ham hele vejen, øh: ”Så slår du op 
under torsdag d. 15. november”, for eksempel. ”Njaa, nej det er så september”. Je 
hører hele forløbet, indtil han kommer helt hen til d. 15. november for eksempel. ”Og så 
skriver du Thorsten”. 

F Anders, du nævnt osse det der, for lidt siden, med køleskabet, er det osse noget, der er 
kommet til? [Mens Anders lavede morgenkaffe, fortalte han, følgende om Thorstens 
behandling af madvarer: æg stod ovenpå køleskabet, fordi det var landæg og så skulle 
de ikke i køleskabet [ifølge Thorsten]. Kogte æg stod på køkkenbordet. Madvarer i 
køleskabet var fordærvet. [Hjemmehjælper var ikke opmærksom på kvaliteten af 
madvarerne]. 

A Ja, ja, det er i hvert fald blevet meget, meget, betydelig værre i hvert tilfælde. Det ka 
han ikk finde ud af. 

F At sortere [Anders tager ordet]. 
A Det ka han ikk. Og han glemmer noen gange osse hvis. Han elsker sån em brie ost, så. 

Køber sån en bette ¼ en af noe. Jamen, så glemmer han dem da noen gange. Fordi det 
er ikk ret længe siden je tog en ud af køleskabet, som slet ikk var rørt, slet ikk taet af 
den. Og den var simpelthen grøn, som je ved ikk hvad. Og den smed je selvfølgelig væk 
og. Det har han ingen styr på, det har han ikk. Men altså, det er blevet bedre med 
hjemmeplejen, til lige at kig ind i køleskabet, det er det. 

 

Thorsten, og det bekræftes af Anders, har erfaret en bedring grundet aricept – af specielt hans 

koncentration. Grethe og Ellen har ikke erfaret sikker bedring, hvilket Bent og Kristian 

bekræfter. Elva har heller ikke erfaret, at Hans har fået det bedre. Alle er som nævnt usikre på, 

hvorvidt medicinen har haft stabiliserende virkning. Den medicinske behandling giver håb, 

men også usikkerhed. Den giver også en sårbarhed i forhold til det, at de ved på et tidspunkt, 

har den ikke længere stabiliserende virkning. Den implicerer også, som udtrykt af Elva, en 

sårbarhed – hvis neurologen vurderer, at Hans ikke længere skal have medicin, hvordan 

udvikler sygdommen sig så efterfølgende? 

 

4.3.4.8 Om personernes etablering og opretholdelse af rutiner for at tage medicin 
Den medicinske behandling med aricept har stor betydning, vurderet ud fra, at de etablerer 

rutiner herfor. Når de har svækkelse af deres kognitive funktionsevner, er det interessant at 

forsøge at komme nærmere en forståelse af, hvordan de så etablerer deres rutiner.  
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For den enkelte giver det at lære sig en rutine for at tage medicin mening ud fra et eks- eller 

implicit udtrykt håb om, at medicinen kan bidrage til at fastholde – for en tid - deltagelse i 

handlesammenhænge uden at blive perifer. Grethe og Ellen udtrykker eksplicit håb om, at 

sygdommen stabiliseres. Thorsten og Hans gør det implicit, idet de giver udtryk for, at de har 

et godt liv, som det er nu – det giver mening at lære sig en rutine eller som Hans tage ansvar 

for at opretholde en rutine – for at bevare den aktuelle livsførelse. 

 

Neuropsykologisk kan deres evne til læring af rutinemæssige færdigheder forklares med, at 

læringsevnen for simple færdighedsopgaver er velbevaret. 

 

Grethe og Ellen ændrer deres rutiner flere gange, Grethe pga. bivirkninger, Ellen fordi den 

ikke sikrer, hun får den ordinerede dosis. Tiltag som er udtryk for, at rutinen har betydning at 

holde fast i. Disse tiltag viser også aspekter af handleevner, som er velbevarede, som her hos 

Ellen.  

 

Den viden, Ellen har fra sine tidligere lærebaner (Dreier 2001) om rutiner, er i denne situation 

ikke komplet (ibid.). Det betyder, at den rutine, hun etablerer, ikke fungerer optimalt. Hun 

forfølger læringen ved at genoverveje denne rutine. Hun begynder at sætte sit medicinglas et 

bestemt sted i køkkenet, så hun ser glasset, når hun laver morgenkaffe, hun gør glasset til et 

cue. Praktiserende læge lærer hende, at hvis hun kommer i tvivl om, hvorvidt hun har taget 

medicinen, skal hun ikke tage noget. Det genkalder hun, den næste gang tvivlen opstår. 

Endelig overvejer hun, på baggrund af en nabos råd, yderligere at modificere rutinen, supplere 

den med kompenseringstiltag i form af doseringsæsker, hvor ugedagen er anført på låget.  

 

Måske er disse aktuelt bevarede forudsætninger for læring overførbare til andre situationer? – 

kan de udgøre et rehabiliteringsgrundlag? 

 

Personens oplevelser og erfaringer af medicinens betydninger afhænger af, om medicinen 

stabiliserer og om den i givet fald stabiliserer svækkelser, som har betydninger for den 

enkeltes praktiske greb om sin livsførelse. Som for Thorsten, hvor hans evne til koncentration 

ikke blot blev stabiliseret, men forbedret, hvilket var afgørende for hans deltagelse i 

forskellige handlesammenhænge og for bevarelse af sociale relationer. 

 



 
 

324 
 

Medicinen kan også have betydninger, hvor det er usikkert, om den har stabiliserende 

virkning, hvilket hænger sammen med, at det også er usikkert for personen og de nærmeste, 

hvordan sygdommen kunne have progredieret uden medicin. Her er betydningen mere baseret 

på håb om virkning, end på konkrete oplevelser og erfaringer. Grethe, Ellen og Elva - i 

forhold til Hans – fortæller om deres usikkerhed mht., hvorvidt medicinen hjælper. De har 

svært ved at koble medicinens stabiliserende virkning til dagliglivet. 

 

Med udredningen har hver familie, i nogle tilfælde kun udtrykt af de nærstående, fået et sprog 

om AS. Her om den medicinske behandling, at aricept kan stabilisere AS. Da de ikke får - og 

ikke kan få entydige - svar på spørgsmål som: Hvilke af de aktuelle svækkelser kan medicinen 

stabilisere? Hvordan progredierer sygdommen? I forhold hertil – hvordan stabiliserer 

medicinen? - Dvs., stabiliserer i forhold til hvad? Det erfares som en diffus hjælp at vide at 

aricept stabilisere, flere formulerer det som Elva: ”Vi ved jo ikke, hvordan det havde været, 

hvis han ikke havde fået medicinen”.  

 

Ingen har af gode grunde klarhed over mulige symptomer herunder objektive symptomer på 

AS. Mange symptomer herunder objektive symptomer er beskrevet i faglitteratur. Personen 

selv og nærstående har i begrænset udstrækning dels fået viden herom, dels efterspurgt eller 

søgt viden. I øvrigt kan det være en begrænset hjælp at få ved at søge teoretisk viden, fordi 

den viden vil være generel. Neurologens dertil erfaringsbaserede viden fra andre – er netop fra 

andres forløb. Hvor de har brug for en partiel og situeret viden med udgangspunkt i måden, de 

selv er ramt på. Dvs., de har alene en abstrakt viden at holde deres eget eller deres 

nærståendes forløb op imod. Ingen af de fem eller deres nærmeste havde oplevelser af 

jævnaldrende med tilsvarende sygdomsforløb, med undtagelse af Elva. Dvs., de har ingen 

muligheder for sammenligninger.  

 

Hvordan afgøre, hvad der er symptomer herunder objektive symptomer på AS? Såvel 

symptomerne herunder de objektive symptomer som sværhedsgraden af disse varierer over 

tid, hvilket kan gøre det vanskeligt at skelne, hvilke der er udtryk for variationer? – hvilke for 

progression af sygdommen og dermed reducering eller ophør af medicinens stabiliserende 

virkning? 
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Ved AS skabes oplevelserne og erfaringerne med sygdomsforløbets udvikling processuelt. 

Det, at symptomer herunder de objektive symptomer på AS udvikler sig langsomt, kan 

betyde, at svækkelserne står mere eller mindre klart for personen selv og de nærstående. Det 

kan være vanskeligt for personen at sammenligne sig med sig selv og for ægtefæller at skelne 

eventuelle ændringer. Dertil kompenserer personen selv og de nærstående ofte mere eller 

mindre bevidst i en eller anden grad, så svækkelser af handleevner ikke fremstår så åbenbare. 

 

Hvordan den enkelte erfarer medicinens virkninger baseres på et partielt, situeret indtryk af 

svækkelser, der formodes at have sammenhæng med AS. Det har bl.a. sammenhæng med, at 

personen har kapaciteter til at kompensere eller får hjælp til kompensering. Svækkelser kan 

have grad af sammenfald med vanskeligheder, som hænger sammen med andet end AS, f.eks. 

påvirkninger grundet bivirkninger af medicinen, andre sygdomme og kvaliteten af deres 

sociale relationer.  

 

Hvordan skelne medicinens virkninger fra virkningerne af deres egne tiltag - deres handlen ud 

fra hvad de selv vurderer, kan medvirke til at trænge sygdommen i baggrunden, mindske dens 

indgriben i deres daglige livsførelse? Fra relationelle socialpsykologiske påvirkninger? 

 

En skelnen, mellem hvornår den stabiliserende virkning aftager og progressionen bryder 

igennem, kan formodentlig først med en vis sikkerhed vurderes retrospektivt, i tilbageblikket 

på den enkeltes og de nærmestes oplevelser og erfaringer. Grundet medicinen er ét blandt 

mange forhold, der påvirker personen, vil det formodentlig også på det tidspunkt alene være 

en relativ vurdering. 

 

Motivationen for at tage medicin ligger dels i håbet om, at det kan bidrage til at bevare deres 

livsførelse trods AS, dels i betydningerne af eventuelle bivirkninger. 

 

At tage imod tilbud om medicinsk behandling, kan erfares som en moralsk forpligtelse, som 

de skal tage imod. Men med behandlingen følger ud over et håb, en usikkerhed mht. 

fremtiden – når stabiliseringen ebber ud – hvordan kan AS så komme til udtryk? – er der til 

den tid tilkommet andre muligheder for medicinsk behandling? Anden behandling i det hele 

taget?  
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Medicin er et snævert tilbud, som har behandlingsmæssige begrænsninger. Der sættes ind på 

at stabilisere sygdommen i en periode. Det at håndtere svækkelser af handleevner i forhold til 

praktiske greb om livsførelse ligger hos personen og de nærstående. Det undersøges i næste 

afsnit. 

 

Neurologens perspektiv på den medicinske behandling vender jeg tilbage til (kap. 6). 

 

4.3.4.9 Om 1. persons perspektivet på den diagnostiske praksis 
Det tyder på, at patient og nærstående på den ene side og neurolog og neuropsykolog på den 

anden side i det diagnostiske udredningsforløb spiller sammen på måder, som tilslører/ikke 

tydeliggør, at de har brug for at få hjælp til at reetablere deres respektive - og fælles 

livsførelse med AS.  

 

Personen får ikke hjælp til det, han eller hun har brug for - at bevare sin livsførelse med AS, 

det sker fordi begge parter har en fælles opfattelse af, hvad der skal ske i denne 

handlesammenhæng. Det diagnostiske udredningsforløb implicerer en ikke-tilsigtet risiko for, 

at nogle personer (og deres nærstående) erfarer - et forløb, hvor der sker en legemliggørelse af 

den medicinske diskurs, den medicinske måde at tænke på. De bliver symptomer på den 

sygdomsorienterede praksis (Juul Jensen 1986), hvor et diagnostisk blik er rettet mod at 

dokumentere svækkelser, der kan bidrage til at bekræfte kriterierne for AS, rettet mod den 

neurogene degeneration. 

 

Den diagnostiske udredning implicerer, at læger kun meget begrænset erhverver viden om 

personens livsførelse. De ved noget om svækkelse af separate kognitive funktioner, men ikke 

om den enkeltes livsførelse og som følge kan de ikke trække linier mellem de kognitive, 

separate funktionssvækkelser og personens livsførelse. De kan ikke hjælpe disse personer, der 

selv er svækket, da relationen ikke rummer mulighed for, at de kan situere deres vejledning. 

Det afspejler følger af, at udgangspunktet for den diagnostiske udredning er en biomedicinsk 

sygdomsforståelse, herved står, som beskrevet (afs. 1.2), den enkeltes konkrete muligheder 

for at udvikle sine personlige forudsætninger og potentialer hen i det uvisse, og sundhed 

forstås som den enkeltes kontrol over eget liv i forhold til egne mål og værdier. 

 

At personen og/eller nærstående ikke efterspørger hjælp kan være udtryk for refleksion 

relateret til orienteringens virkeliggørelse i handlesammenhængen ved neurologen, i forhold 
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til det anliggende de på tværs af handlesammenhænge og på varierende måder i de forskellige 

handlesammenhænge forfølger (Dreier 2001) - at bevare deres selvstændige livsførelse. Det 

cand. scient. Lars Lindhart betegner orientering på tværs, en rettethed personen har i forhold 

til at opfylde præmisser for deltagelse i en aktuel handlesammenhæng – her hos neurologen - 

eller rettethed i aktuel handlesammenhæng aktualiseret af hensyn til forhold i andre samtidige 

handlesammenhænge  (Lindhart 2007) – her det anliggende at bevare den selvstændige 

livsførelse. Deres handlen kan være udtryk for både at ville opfylde de præmisser for 

deltagelse, de har erfaringer for er gældende i en handlesammenhæng hos lægen at få stillet en 

diagnose og deres eget anliggende.  

 

Disse præmisser kan også forstås som det, Dreier med reference til (Lave & Wenger,1991), 

beskriver som ”kerneblindhed” (”core blindness”) (Dreier 1997b). De har erfaringer fra at 

være fuldgyldige deltagere i handlesammenhænge hos praktiserende læge, og de svarer til de 

erfaringer, de får i handlesammenhængen hos neurologen – en diagnostisk udredning baseret 

på en biomedicinsk sygdomsforståelse. Sygdomsforståelsen udgør et nøglepræmis, de tager 

for givet i denne handlesammenhæng. Kerneblindheden kan ifølge Dreier brydes ved, at de 

deltager i andre, kontrasterende handlesammenhænge og sammenligner erfaringerne fra de 

forskellige positioner (ibid.), men i forhold til diagnostisk udredning findes ikke 

kontrasterende handlesammenhænge, som følge bliver de ikke opmærksomme på – har ikke 

forventninger om – at det kan være anderledes – efterspørger ikke hjælp til at opretholde 

livsførelsen. 

 

Den form den formelle opfølgning har – ambulant kontrol af den medicinske behandling og 

muligheden for at henvende sig til kommunen – kan karakteriseres som en udelukkelse af 

personen til det private. Personen og de nærmeste er overladt til sig selv, deres nærmeste og 

til relationer i deres vante sociale handlesammenhænge, et udtryk for en privatisering og en 

individualisering af ansvaret for at reetablere livsførelsen med AS. 

 

Personen og de nærmeste trækker ikke linier mellem de kognitive, separate 

funktionssvækkelser og personens livsførelse. Det kan grundes forskellige forhold, bl.a. at de 

har en manglende forståelse for mulige sammenhænge. At de er svækket kognitivt. At de er 

svækket energimæssigt. At de ikke magter selv at tage vare. At de har et standpunkt, hvor 

forståelsen af AS overvejende er baseret på en dagligdags degenerationsteori. 
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I forhold til de nærstående kan den biomedicinske sygdomsforståelse i den diagnostiske 

udredning, det kun at se det sygdomsrelevante hos den ramte person, føre til en alvorlig 

indskrænkning af nærståendes livsførelse. Når der satses på, at personen er i hjemmet, kan 

ægtefællen eller hvis personen bor alene - de nærstående, der bor i nærheden - tavst gøres til 

hjælpemiddel for den ramte, hvorved de nærståendes egen livsførelse skubbes i baggrunden.  

 

Personens og de nærmestes handlen kan blive kendetegn på den behandlings-orienterede 

praksis, han eller hun forventer ikke andet og mere. De indoptager det diagnostiske blik – er 

en variation i tilstanden udtryk for, at nu går det bedre end før, eller er det en variant af 

svækkelsen, eller er det en forværring? 

 

Risikoen er, at den diagnostiske udredning understøtter, at det bliver en parodi på et liv. Det er 

en parodi kun at tage vare på sygdom, idet sygdom ikke skal fylde, men alt det andet kender 

sundhedsprofessionelle ikke til. 

 

Problemet er, hvis den diagnostiske udredning baseres på den praksis, at via 

naturvidenskaben, dens begreber og metoder (eksempelvis: Tests og elektroniske billed-

dannelser) nås sandheden om personens svækkelser. Metoderne bidrager med essentiel men 

reduceret, fragmenteret, overvejende dekontekstualiseret viden om personens situation. Det er 

vigtigt ikke at afskære sig fra andre informationer herunder bl.a. patientens og nærståendes 

oplevelser og erfaringer. Det er derfor afgørende at fokusere på andre praksisformer som 

bedre/anderledes tilvejebringer viden om personens livsførelse. 

 

4.4 Vægter at forfægte en selvstændig daglig livsførelse  
Er det muligt at komme til en forståelse af diagnosen AS? I det følgende undersøges 

spørgsmålet alene i forhold til, hvordan personen og de nærmeste, i deres respektive og fælles 

livsførelse, praktisk håndterer de svækkelser af kognitive funktionsevner, som personen 

oplever og erfarer grundet AS. At ”komme til forståelse” er udtryk for den proces, 

interviewpersonerne berettede om i 2. interview. En proces som for den enkelte var mere eller 

mindre bevidst og mere eller mindre tilstræbt. Formodentlig er det også en vedvarende proces, 

fordi deres situation til stadighed ændrer sig, grundet progressionen af AS. Dette kunne være 

relevant at belyse via yderligere forskning i form af længerevarende, forløbsundersøgelser.   
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Det, der førte til udredning, var erfaringer af, at deres livsførelse var under pres. Det grundlag 

de har som følge af udredningsforløbet er vished om diagnosen, en medicinsk behandling og 

opfølgning i form af ambulante kontroller, samt en viden om, at de kan kontakte deres 

kommune. Der er 2 personer, som nævner, de har fået en pjece om Alzheimerforeningen. Med 

diagnosen har de således fået formel adgang til forskellige handlesammenhænge. 

 

Kan deres respektive og fælles livsførelse opfange de forandringer, som kommer til som følge 

af, at personen er ramt af AS? Det kan de – for en tid, fordi det er vigtigt for dem at forfægte 

deres respektive – og fælles selvstændige daglige livsførelse. Men hverdagslivets 

selvfølgelige fungeren kommer under pres, grundet svækkelser af personens kognitive 

funktionsevner. De kan i modsætning til tidligere – før sygdommen - ikke hente hjælp i, 

hvordan f.eks. venner og naboer håndterer vanskeligheder i den daglige livsførelse mhp. 

herved at få synliggjort eller få ideer til deres egne muligheder. De kender som udgangspunkt 

ikke mennesker ramt af AS, hvis situation minder om deres. 

 

For personen ramt af AS bidrager sygdommen og dens progression yderligere med 

påvirkninger af hans eller hendes livsbane. Disse til stadighed forandrende påvirkninger – 

hvilke betydninger har de på hans eller hendes forståelse af livet med sygdommen? Og for 

hans eller hendes nærmeste? Betyder disse påvirkninger, at hans eller hendes forståelse af 

livet med AS forandres med progressionen? – i givet fald - hvilke betydninger har det?  

 

4.4.1 Komme til en forståelse af diagnosen AS – utopi - selvfølge eller ?  
Opbygningen i dette afsnit baseres på analyse af hver enkeltes situation. Intentionen er at 

eksemplificere og anskueliggøre muligheder og begrænsninger i forhold til mangfoldigheden 

af, hvad der opleves og erfares som vanskeligheder og dilemmaer i hver enkeltes livsførelse 

og måder at håndtere disse på. Ligheder og forskelle i hvad der medvirker til at sætte 

dagliglivet under pres.  

 

Grundet disse intentioner er analysen struktureret i forhold til, hvordan hver familie 

opretholder deres daglige livsførelse. Der er bl.a. variationer mellem familierne mht. hvornår 

og hvilke former for hjælp og rådgivning, de søger i sygdomsforløbet. Der indledes med 

analysen af Ellens og Kristians daglige livsførelse. Ingen af dem har kontakt til det offentlige. 

Dernæst følger analyser af Grethes og Bents, Hans’ og Elvas, Karls og Lis’ respektive daglige 

livsførelse. I den periode vi samarbejdede, etablerede de kontakt til det offentlige mhp. 
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forskellige former for hjælp. Til slut analyse af Thorstens daglige livsførelse. Han modtager 

forskellige former for hjælp under hele vores samarbejde.  

 

Det i en analyse at blive inddraget i 5 familiers situation, kan vanskeliggøre et samtidigt 

fremadskridende, sammenhængende, nødvendigt og tilstrækkeligt overblik. Dette er søgt 

imødekommet via en relativ nuanceret sammenfatning. 

 

Efter analyserne af hver enkelts livsførelse følger en uddybning af: Hvad der er motiverende 

for henholdsvis at søge viden og hjælp (afs. 4.4.2) og af de nærståendes måder for at hjælpe 

og deres overvejelser om deres egen livsførelse (4.4.3). Disse aspekter, hvoraf nogle er berørt 

i analysen af hver enkeltes livsførelse, uddybes, fordi det er måder at forstå deres eksplicit, 

men også implicit udtrykte muligheder og begrænsninger, som er centrale for opretholdelsen 

af livsførelsen. Analyserne kan bidrage til en bredere forståelse af forskelle og ligheder 

imellem de respektive familier, af deres muligheder og begræsninger for at opretholde 

livsførelsen.  

 

Analyse spørgsmål  
I dette afsnit søges følgende spørgsmål besvaret: 

Hvilke betydninger har AS og de svækkelser i de kognitive funktionsevner, den enkelte 

oplever og erfarer – i forhold til hvordan disse griber ind i: 

- hans eller hendes daglige livsførelse og selvforståelse? 

- relationer til specielt de nærmeste i forhold til deres aktuelle praksisfællesskab? 

- relationer til sundhedsprofessionelle?  

Opmærksomheden rettes mod muligheder, begrænsninger og dilemmaer i den daglige 

livsførelse, et liv med AS, fra diagnosen blev stillet til vores samarbejde sluttede efter 2. 

interview. Hvorlænge de på det tidspunkt har været ramt af AS står hen. I forhold til hvornår 

de respektivt fik stillet diagnosen, var der for Grethe gået 18 måneder, for Karl 28½ måned, 

Hans 18 måneder, Thorsten 24 måneder og for Ellen 22 måneder.  

 

4.4.1.1 Ellen Hansen 

Ellen ser det at opretholde en selvstændig daglig livsførelse som hendes og Kristians egen 

opgave. Det er et anliggende, de begge følger og forfølger (Dreier 2001). De svækkelser af de 

kognitive funktionsevner, hun oplever og erfarer og vurderer, har sammenhænge med AS, 

tillægger hun ikke væsentlige betydninger for opretholdelse af deres dagligliv: ”…, at 
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hvordan og hvorledes, og det ska gå i hverdawen, det finder man jo ud af. … For a tøs, når. 

For a tøs a hår det bedst, når a er hjem, i min egen trummerum. Årh så nær en ikk, den, den 

tøs, det er værre”. Kristian bekræfter betydninger af et dagligliv præget af rutiner, men peger 

samtidig på, at der kan opstå problemer: ”Så det er faktisk gået allerbedst, når vi har gået i 

den daglige trummerum. Ikk. … Men altså er der noget, hun ikk lige ka finde ud a, så er det 

altså bedst, je er der. Så vi får problemet løst med det samme”.   

 

Deres livsførelse er præget af rutiner og forudsigelighed - en fortrolighed med det kendte. For 

Ellen betyder det daglige arbejde, eksempelvis med hønsene, i stalden eller i haven, i forhold 

til hvilket det somatiske grundlag for hendes handleevner er bevaret, at AS glider i 

baggrunden:  

F Ellen, jeg går lige tilbage til det, vi snakkede om, om du tænkte på sygdommen hele 
tiden. Du sagde, det gjorde du ikke, så vil jeg høre, hvordan får du den til at glide lidt i 
baggrunden? 

E Jamen, det kommen jo, hvis den sier etter å kom te å lawe nøj. Så glemmer a det jo. Så 
tænker a ikk over, hvis a goer ud i haven og skufler og river. Jamen, så er det jo, som 
det åll tier har wat.  

F Det er det daglige arbejde? 
E Jarh. Det ka ikk hjælpe å sidde herinde, og sidde og tænke på blyver det værre, og 

værre og værre. Det blywer en ikk frisk å. Nej, så længe, så mener a det er sundt, å 
komm ud og tænke på nøj åndet. Nej, men det gør a heller ikk. Det kan selvfølgelig være 
en gång imell. Men ikk sån voldsomt, tøs a ikk. Og det kan en jo ikk. En ka jo ikk gør det 
bedre. Altså, man ka jo ikk gjør njø ved det. A ka ikk, tøs a, åndet end, det der a får 
[tage medicin].   

 

Ellen ved sygdommen forværres, det kan hun ikke holde ud at tænke på bl.a. grundet sine 

skræmmebilleder af, hvordan den kan udvikle sig og sin dagligdags degenerations teori om 

AS. Med eksempelvis havearbejdet får hun tankerne væk fra sygdommen, et bevidst valg og 

det bedste hun mener at kunne gøre, ud over at tage medicin.  At kunne klare havearbejdet, er 

for Ellen et vigtigt udtryk for, hun kan opretholde en selvstændig daglig livsførelse: ”… så er 

det jo, som det åll tier har wat”. Motivationen ligger således i at kunne opretholde rådigheden 

i sit bevarede handlerum.  I følge Holzkamp kan den tidslige kvalitet ved dagliglivet betyde, 

at så længe dagliglivet fortsætter, oplever Ellen, at der ikke kan ske hende noget. Det 

ufattelige og skræmmende bliver mindre egentligt. Holzkamp fremhæver, det implicerer, at 

den daglige livsførelse, som er basis for alt andet, trænger eksistensangsten109 tilbage. Dermed 

                                                 
109 Holzkamp relaterer med sine eksempler angst til voldsomme begivenheder i livet, f.eks. sygdom (Holzkamp 
1998), hvorvidt han også mener eksistentiel angst som et alment menneskeligt vilkår, kan ikke afgøres, men det 
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opretholdes en illusorisk tilsløring af forgængelighed (Holzkamp 1998). Sygdommen er til at 

bære, så længe en selvstændig daglig livsførelse kan opretholdes. Faktisk kan det at 

opretholde livsførelsen også karakteriseres som en form for rehabilitering baseret på en 

dagligdags forståelse – på en implicit rehabiliteringsteori, med tiltag forankret i Ellens 

konkrete dagligliv. Hvor det at opretholde livsførelsen indebærer en proces med varierender 

grader af re-organisering. Svækkelser i Ellens handleevner fører til andre arbejdsdelinger, 

hvor hun aflastes – helt overvejende i implicit forståelse med Kristian. 

 

Ellen føler ikke, at sygdommen progredierer, men samtidig fortæller Kristian, at Ellen har 

flere vanskeligheder. Denne tilsyneladende modsigelse kan dog være udtryk for, at Ellen er 

usikker om, hvilke af hendes vanskeligheder, der har sammenhæng med AS. Ellen peger på, 

at det er svækkelser, som hun ikke tillægger betydning – det kan ses i forhold til, at det 

vigtigste for Ellen er at opretholde dagliglivet. Dertil har hun bevidst valgt ikke at tænke på 

sygdommen, derfor forholder hun sig måske i interviewsituationen ikke til de øvrige 

svækkelser af funktionsevner. Det vil hun formentlig kun gøre i den konkrete situation, hvor 

hendes handleevne begrænses som følge af svækkelse af kognitive funktionsevner. Endelig 

kan der være svækkelser, hun vælger ikke at fortælle om, f.eks. sit øgede temperament. Det 

kan forstås som et eksempel på et alment menneskeligt fænomen, ikke at fortælle om sider af 

sin handlen hun er bevidst om, men måske skammer sig over og måske ikke forbinder med 

AS, eftersom hun ikke har et klart indtryk af hvilke svækkelser, der kan henføres til AS. 

 

I lighed med Ellen og Kristian er også Grethe og Bent, Karl og Lis, Hans og Elva, Thorsten 

og Anders optaget af at bevare deres respektive daglige selvstændige livsførelse. I det 

følgende er tilstræbt overskueligt at dokumentere ligheder og forskelligheder i, hvad der ud 

fra det empiriske materiale synes at være nogle af deres centrale måder for at følge og 

forfølge dette anliggende. Der dokumenteres variationer, som skyldes, at personerne er 

forskellige, deres relationer er forskellige, deres livsførelse er forskellige, de er ramt 

forskelligt og for personen ramt af AS griber svækkelser af de kognitive funktionsevner 

forskelligt ind i hans eller hendes handleevner og har forskellige betydninger i livsførelsen. 

Endelig kan svækkelserne variere over dagen og fra dag til dag.  

  

                                                                                                                                                         
står som en mulighed bl.a. fordi menneskets rådighed altid er begrænset, der er almindeligvis altid noget, vi ikke 
råder over. 
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Jeg vender nu tilbage til analysen af Ellens livsførelse. Ellen kan have svært ved at afklare sig 

selv emotionelt. Analytisk kan der i forhold til hendes emotionelle reaktioner skelnes mellem 

3 former for følelser: sikre, usikre og abstrakte/diffuse følelser.  

 

Det, at Ellen har fået stillet diagnosen AS betyder, at hun henfører nogle symptomer 

eksempelvis, at det er svært at huske navne, til at være symptomer på AS, følelserne i forhold 

hertil er sikre. Andre følelser er usikre og opstår, fordi Ellen har vanskeligt ved at afgøre, 

hvad de svækkelser i handleevner, hun erfarer, hænger sammen med. De kan hænge sammen 

med så meget andet, f.eks. peger Ellen på, at vanskeligheder med at huske datoer kan hænge 

sammen med, hun ikke går op i det og måske har det i mange år været svært for hende? 

Sådanne usikre følelser i forhold til, hvorvidt svækkelser i handleevner har sammenhæng med 

AS, kan være udtryk for, at det kræver tid at nå til at stå ved, at nå til sikkerhed, bl.a. fordi 

diagnosen ikke i sig selv giver dem et grundlag herfor. Abstrakte/diffuse følelser har 

sammenhæng med, at kognitive svækkelser af funktionsevner betyder, at følelserne ikke kan 

forbindes med noget. Et eksempel. Kristian beskriver her emotionelle reaktioner, som opstår, 

når Ellen skal bage og kun bruge en halv portion dej, hvor han må kompensere for svækkelser 

i hendes evne til at regne: 

K Man ska helst lige være i nærheden. Dersom der opstår et problem. Så ska vi ha det løst 
så hurtigt som muligt, eller så kokser det jo.  

F Hvad betyder det, at det kokser? 
K Altså, så er det ligesom, det står stille. Hun ka ikk overskue. Hun ka ikk se, hvor, hva er 

det, hun har gjort forkert. Og dersom hun bager eller noet ikk, men så er det 
opskrifterne. Det er det med at huske. Det kniber det med. 

F Så går hun efter opskriften? 
K Så går hun efter opskriften, ja.  
F Går det så? 
K Jamen, dersom hun så ska til at regne, der hun nu ikk ka. Der hun ikk ka ½ portion eller 

sån noet. Så ska je helst lige være der for at hjælpe. For at få det rigtige forhold.   
 

Én måde at forstå Kristians beskrivelse af Ellens reaktioner: ”… det står stille” og at hun 

reagerer emotionelt ved at blive usikker og forvirret uden at kunne eksplicitere problemet, er, 

at reaktionen kan være udtryk for abstrakte/diffuse følelser. Hvis Ellens neurologiske 

grundlag er ramt, så der er svækkelser i hendes evne til kognitivt at forstå, så er formidlingen 

mellem kognition og emotion sandsynligvis også påvirket – ét spørgmål, der kan stilles, er: 

Hvordan skal hun så afklare sine emotionelle reaktioner? Hvis hun ikke kan afklare, hvad 

hendes usikkerhed og forvirring hænger sammen med, betyder denne desorientering, at de 

emotionelle reaktioner bliver hængende, bliver abstrakte/diffuse. Ellen står næsten med en 
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form for ”rå-følelser”, som hun ikke kan hæfte, hvilket formodentlig kan være en uvirkelig og 

frygtelig oplevelse. Her fører det med sig, at Ellen ikke kan handle, bliver ked af det eller 

vred. 

 

Den usikkerhed, Ellen erfarer i forhold til Kristian, fordi han kan se nogle svækkelser, hun 

vanskeligt kan se og forstå, kan som reaktion føre til, at Ellen i sin eksistensangst falder 

tilbage og tilpasser sig Kristian for meget i afhængighed (Holzkamp-Osterkamp 1979). For 

Ellen tyder denne tilpasning på at være en proces. Alene det at tage imod Kristians hjælp er 

meget uvant for Ellen, fordi hun altid har villet og kunnet klare tingene selv. 

 

Det kan ikke afklares, i hvilken grad Ellen erkender og forholder sig til betydningen af, at 

Kristian søger at være der, når hun støder på problemer og kompenserer i situationer, hvor 

hun ellers ville opleve vanskeligheder.  

 

Ellen kommer ikke til en eksplicit sproglig forståelse med Kristian, men implicit kommer 

forståelse til udtryk i deres grunde for handlen. Ved at bevare deres livsførelse trænger de AS 

i baggrunden. Dermed har det at bevare livsførelsen fået en yderligere betydning. Dreier 

påpeger, at et menneske forstår sig selv med udgangspunkt i grunde for sin livsførelse. Et 

menneskes selvforståelse er udtryk for det, at han eller hun kommer til forståelse med sig selv 

og andre om, hvordan han/hun selv fører sit liv og fører sit liv sammen med andre. Det går for 

sig bl.a. via tilrettelæggelse, koordinering, prioritering, aftaler. Et menneskes selvforståelse er 

dog altid mindre dækkende, end det han/hun gør – noget er ikke forstået (Dreier 2006a). Dvs. 

selvforståelsen er processuel, relationel og ufuldstændig. Ellens selvforståelse kan siges at 

være praktisk tilstrækkelig, hun ved, hvordan hun skal gebærde sig og får sin praksis til at 

hænge sammen.  

 

Kristian bekræfter Ellens selvforståelse – implicit i sin handlen. Han prøver at tilrettelægge og 

prioritere at være der i situationer, hvor han har erfaringer for, at svækkelser i Ellens 

handleevner kan gøre det vanskeligt at handle som intenderet og Ellen tager imod hans hjælp. 

Som følge af AS og de muligheder, der er i Ellens og Kristians relation, er Ellen kommet til 

ny selvforståelse og accepterer, at hun i funktionen som husmor har brug for Kristians 

kompensereringer. Kristian bekræfter, ved sin måde at kompensere på, hendes selvforståelse 

som husmor, om end funktionen er under forandring, hvor Ellen aflastes ved en form for 
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arbejdsdeling. Ved denne arbejdsdeling bidrager Kristian til Ellens rehabilitering, ved at 

kompensere for enkelte svækkelser, hvorved hun bevarer handlemuligheder.  

 

Selv om Ellen beskriver sine vanskeligheder med at bage som småting, så er det at bage 

afgørende for hendes selvforståelse som husmor og mor og for at denne forståelse bekræftes. 

Det var ved at bage til sin datters og svigersøns barselsgæster, at hun kunne hjælpe dem. Og 

hun blev meget glad for deres og gæsternes værdsættelse af hendes kage, en glæde hun 

genkaldte og tydeligt udtrykte i interviewet. 

 

Men Ellens selvforståelse kan være præget af tvivl. Som Dreier påpeger, er selvforståelsen 

ikke altid klar og samlet, den kan være præget af usikkerhed, forvirring, uvished, tvivl (ibid.). 

For Ellen kan de usikre og abstrakte/diffuse følelser, som beskrevet ovenfor, gøre det svært 

for hende at afklare sig selv emotionelt. Dertil er der begyndende kløfter mellem Ellens 

forståelse af sig selv og Kristians forståelse af Ellen. Ellen kan ikke selv se, hun reagerer 

negativt, det kan Kristian og andre. For Ellen som for alle kan selvforståelsen være fejlbarlig. 

– Ellen og Kristian skal finde frem til den. Selvforståelsen skal svare til det, hun gør. Et 

alment fænomen det at komme til en selvforståelse, får en særlig betydning, bliver et særligt 

problem, fordi Ellen ikke kan se det, men andre kan se det. Hvilket kan betyde, at Ellen 

kommer i tvivl, bliver usikker, fordi hendes selvforståelse ikke bekræftes, hun anerkendes 

ikke på det, hun gerne vil. At blive vurderet af andre, herunder sin nærmeste, på måder som 

hun ikke synes er fair, kan føre til oplevelse af skam.  

 

Denne usikkerhed skal også ses i sammenhæng med, at Ellen overvejer sin selvforståelse som 

ægtefælle, fordi hun forbinder det at lide af demenssygdom med en risiko for et uværdigt liv 

for hende selv og for Kristian. Et liv som kan belaste ægteskabet i en sådan grad, at det 

opløses. 

 

Det, at Kristian bekræfter Ellens selvforståelse, men selv har en anden opfattelse af Ellen, kan 

ses som udtryk for et alment fænomen - det at vælge at bekræfte en persons selvforståelse, om 

end man ikke er fuldt enig i den. I den her situation synes Kristians motiv, som det fremgår 

nedenfor, at have været ønske om ikke at såre: ”… dersom hun har noen komplekser den vej, 

så er je bange for at gøre det galt”.  
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Det at komme til en selvforståelse og forståelse med andre er jf. Elders fund påvirket af den 

sociale og historiske indflydelse, som kommer til udtryk i netværket af fælles relationer (Elder 

1998).  Historiske kræfter, som her bl.a. er den aktuelle biomedicinske forståelse af AS og 

deres egne dagligdags forståelser af AS, som er præget af deres social-kulturelle liv. 

Tilsammen forandrer det Ellens og Kristians livsbaner (Dreier 1997b). Ellens og Kristians 

relation sætter begrænsninger for, at de kan komme til en indbyrdes eksplicit forståelse af 

hinandens liv. Det har de for så vidt altid levet med, nu indebærer Ellens sygdom, at de hver 

især - ud over de praktiske problemer sygdommen giver - må forholde sig til, at det er en 

byrde, de hver må bære resten af livet. Måske kunne tyngden af denne lettes, hvis deres 

relation gav mulighed for at dele denne byrde? Eller hvis det offentlige havde tiltag, der gav 

mulighed for at støtte hver af dem – hvis de ønskede det? 

 

Egentligt liv 

Grundet deres mulighed for at få delpension solgte Kristian omkring år 2000 de fleste 

kreaturer, i foråret 2006 sælges de sidste. De er så begge overgået til at modtage folkepension. 

Specielt for Ellen har dyrene stor betydning. Det ramte hende hårdt, da Kristian solgte en del 

af dem. Hun holder selv høns. Ved 2. interview har hun i et par måneder overvejet, hvorvidt 

hun skal købe nye, når de gamle slagtes. Hvis hun ikke køber nye, mister hun kontakt til 

kunder og til dagplejebørn, som ofte kommer forbi og gerne vil med hende ind til hønsene. 

Hun mister dermed betydningsfulde handlesammenhænge, en del af sit sociale liv.  

 

Landmandslivet og specielt dyrene har for Ellen nærmest karakter af det, Holzkamp betegner 

som ”egentlig liv”, hvor den daglige livsførelse (Holzkamp 1998) er under et begyndende pres 

for Ellen. Det har sammenhæng med at aflastningen på handleplanet bliver gradvist mindre, 

hvilket betyder deres livsførelse reorganiseres. Én måde at forstå Holzkamp her er, at 

ændringer i en persons liv for ham eller hende kan betyde ændringer af, hvad der opleves som 

dagligliv og egentlig liv. Ellen kan siges at være dobbelt ramt af AS, eftersom hendes 

egentlige liv hidtil har været en væsentlig del af den daglige livsførelse. 

 

For Ellen er det egentlige liv kombinationen af forholdet til Kristian, landmandslivet sammen 

med Kristian og til dels husførelsen, samt forholdet til deres voksne datter, svigersøn og 

barnebarn. Betydningsfulde aspekter af Ellens egentlige liv, først og fremmest landmandslivet 

sammen med Kristian, reduceres, primært grundet, de har gjort brug af mulighederne for 
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delpension og siden folkepension, ikke grundet den daglige livsførelse er under pres, fordi 

Ellen lider af AS. Men det, at der er pres på den daglige livsførelse, gør det vanskeligt at 

erstatte disse aspekter af det ”egentlige liv”.  

 

Ellens og Kristians første barnebarn, dvs. en ydre begivenhed, har over det sidste år haft 

karakter af ”egentlig liv”. De har bl.a. været med til at holde barnedåb. De havde dækket op - 

gamle fine, hvide duge og det fine porcelæn, Ellen beretter: ”Vi havde en rigtig god 

barnedåb, Godt vejr, skide godt vejr. Det regnede dawen efter. Hawen den var fuld af 

mennesker [glad]. Vi spiste på [navn på spiesested], så kom herhen, herhjem og så fik øh, sån 

øøh, kaffe herhjemme. … det var en rigtig dejlig daw”. 

 

Sanne, deres datter, stod for planlægningen. Ellen: ”Hun er så afslappet, bare stå stille og 

roligt og sæt gang i en hel masse. Det ka nok irritere mæ lidt”. Ellens irritation kan have 

sammenhænge med, at Sannes formåen sætter hendes egen uformåenhed i perspektiv. Men 

det overskygger ikke, at Ellen er meget stolt og glad over den dag. Ellen tager ikke selv 

initiativ til former for ”egentlig liv”. Kristian er i tvivl om, hvorvidt det ”egentlige liv”, han 

havde forestillet sig, er realistisk nu:  

K Jamen, je havde jo regnet med, at vi sku til at rejse noget, og sån noget. Men det er 
ligesom, der sker en opbremsning. Nu må vi så få det bedste ud af det, og havde je vidst 
det her, så havde vi nok greven sagen lidt anderledes an, ikk altså. Og blevet 
pensionister noget før. Men det var Ellen ikk klar til.  

 

Lange rejser mener Kristian ikke er realistiske, dvs., der er sider af deres egentlige liv, han 

mener, de må sætte i bero. Andre og mindre tiltag indgår også i Kristians overvejelser, 

eksempelvis, at det udeliv, de altid har haft, kunne erstattes, de kunne få en hund, de kunne 

begyndte at cykle.  

 

Fælles liv 

Forløbet har betydet ændring af Kristians liv og en ændring af deres fælles liv. Kristian skal 

håndtere praktiske former for kompensering i landbruget og er nu også begyndt med små 

kompenseringstiltag i det huslige arbejde. Et arbejde han ellers ikke er vant med. Han skal 

håndtere - prøve at forstå og være der i situationer, hvor der kan opstå problemer for Ellen. 

Dvs., der kommer en begyndende og langsomt tiltagende anderledes og formentlig ny form 

for asymmetri i deres relation, hvor Kristian observerer og kompenserer – på måder han 

skønner værdige for Ellen.  
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Ovenfor er beskrevet, hvordan Ellens og Kristians fælles liv ændrede karakter, fordi 

svækkelser i Ellens funktionsevner førte til en ny arbejdsdeling i forhold til praktiske opgaver. 

Det var problemer, de kunne finde måder for at løse. Det gav deres indbyrdes relation 

mulighed for. I forhold til at snakke med hinanden om Ellens svækkelser, oplever de hver 

især, at deres relation har begrænsninger. For Ellen og Kristian er en del emner private, 

herunder sygdom, det er de ikke vant med at snakke sammen om. Ellen snakker med et par af 

sine nabokoner, men går ellers alene med sine overvejelser: 

F Har I kunnet snakke om sygdommen? 
E Nej, det gør vi aldrig. [Bestemt]. Nej. Nej, nej, det er Kristian ikk goer ti. Det ved a 

heller ikk, det ka a heller ikk. Je lader som ingenting.  
F Hvordan er det Ellen? 
E Jamen, øøh, hvis der er noet a er keir å, så goer a bare, [ler, græder], det behøver han 

ikk å sid å kigger på. Og så går det væk ijen [glad]. Nej, det er nøj, men sån ka det vel 
være all steder, uden det ka være jen eller ånden ting. 

F Er det for træls for dig at snakke om? 
E Nej, nej, nej, nej [bestemt og højt], det er bare mæ, der er så dum til. 
F Du bliver lidt berørt af det. 
E Det er utrolig så blød a er. Det blywer a ved mæ. Det hår a wat åll tier. Det ka man nok 

ikk få nøj for? Jow a ka få, grædepiller. 
 
Det tyder på, at Ellen ikke har noget imod at fortælle om sin håndtering af AS. Følelser hun 

ellers er vant med at være meget alene med. Følelser som, hun også tror, er vigtige for hende i 

forhold til livet med AS: 

E De sier jo åltier, at dem der kan græde, de ka græde det ud. Gør de ikk det? De andre 
de ka måske ha det på en anden måde.  

F Tror du osse det hjælper dig at græde over det? 
E Ja, det trower a. 
 

Hvordan kan det forstås, at Ellen heller ikke snakker med Sanne, deres datter, om sin sygdom 

– når hun fortæller om den til andre? Måske er det lettere at fortælle om det til personer mere 

perifere, end til personer, hun er følelsesmæssigt involveret i? Måske er Ellen og Sanne i 

lighed med Ellen og Kristian ikke vant med at snakke om sådanne emner? Måske er det 

vigtigt for Ellen at bevare og få bekræftet sin selvforståelse som mor, svigermor og mormor?  

 

Fra Kristians perspektiv er problemet, at han ikke synes, han evner at snakke med Ellen på 

måder, hvorved hun bevarer sin integritet. I henholdsvis 1. og 2. interview siger han:  

K Ja, je tror hun har lært at tage den lidt mer med ro. Hun har nok haft en tendens til, at 
det ikk er hende, der er noget i vejen med. Det er de andre. Men altså den erkendelse, 
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den tror je, hun er kommet til. Uden at vi har diskuteret det. Je har så let ved at kom 
skæv på, så hvis vi begynder at diskutere det.  

F Så I snakker ikk så meget om det? 
K Nej, vi gør ej. Vi sku måske snak lidt mer om det, men øh, dersom hun har noen 

komplekser den vej, så er je bange for at gøre det galt. 
F Tror du, der er øjeblikke eller tidspunkter, hvor Ellen glemmer, hun er syg? 
K Det håber je, sån vil je helst sige det.  
F Har du fornemmelse af, om hun tænker meget på det? 
K Nej, det tror je ikke. Jamen, je ved det ikke. Vi har sån set aldrig diskuteret det. Fordi at 

je er bange for at gøre en skade værre.  
F Så I snakker ikke så meget om sygdomme. 
K Vi snakker ikk meget om sygdom.  
 
Der er en implicit forståelse mellem Ellen og Kristian baseret på handlen. Den udgør 

muligheder i relationen, Ellen erkender i en vis grad svækkelser af sine handleevner, beder 

om hjælp - oftest implicit – og tager imod denne. Hendes selvforståelse er ændret. Hun 

foretager to nært forbundne former for læring, en blanding af intenderet læring og medlæring, 

som indebærer, hun kan følge med forandringerne i de praksisser, hun deltager i (Dreier 2001, 

Dreier 1999a, Dreier 2003) sammen med Kristian. Ellens svækkede handleevner fører til 

forandringer i de personlige praksisser, hun deltager i. Ved sin grad af erkendelse heraf og ved 

implicit at bede om hjælp, bidrager hun til yderligere forandringer af disse. Her foretager hun 

en form for intenderet læring (Dreier 2001, Dreier 1999a, Dreier 2003). Ved at tage imod 

hjælp foretager hun også en form for medlæring i konkrete situationer. Denne kan siges at 

påtvinge sig, da den er nødvendig for, at hun kan håndtere arbejdsopgaver og situationer, som 

har betydning for hende.  Kristian accepterer, at Ellen er ramt af AS. Han forsøger at være 

tilstede i situationer, han har erfaringer for kan volde Ellen vanskeligheder. Han kompenserer 

for Ellens svækkede handleevner og hjælper i respekt for Ellens integritet – en social 

kompensering. Han bekræfter Ellens ændrede selvforståelse. Dvs., de har formået at udvikle 

deres relation.  

 

Kristian foretager en form for intenderet læring baseret på sine erfaringer af i hvilke 

situationer og på hvilke måder, Ellens svækkelser griber ind i hendes livsførelse og sine 

erfaringer af måder for at kompensere. I forhold til sidstnævnte trækker han på sin medlæring 

fra andre situationer, hvor han har erfaret Ellens reaktioner i forbindelse med sine forsøg på at 

hjælpe.  
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4.4.1.2 Grethe Nielsen  
Grethe forfølger i lighed med Ellen det anliggende at bevare sin daglige livsførelse og få 

sygdommen til at træde i baggrunden, Grethe siger: ”Det er meget nødvendigt. Det er i hvert 

fald meget nødvendigt, man ikk bare sætter sig hjem. Det vil je vove at påstå. Man ska ud og 

gøre noen ting”. Grethe tilstræber ikke at tænke på sygdommen:  ”Det [sygdommen] vil je 

ikk gå og tænke på. Så bliver det til et helved, rent ud sagt [meget bestemt]. Det er ingen 

grund til, at det ska være, på nuværende tidspunkt, eftersom je har det nu [mild i tonen igen]. 

Det syns je ikk”. 

 

Grethes selvforståelse afspejler en proces fra en sitaution, hvor hun gik helt i sort, som hun 

beskrev sin reaktion på diagnosen, til hun besluttede sig for at få det bedste ud af sit liv med 

sygdommen. For Grethe er AS en smertelig byrde, der skal bæres. Aspekter af denne byrde – 

det hun vælger og kan formidle - deler hun med Bent. Brudstykker fra interviewet nedenfor 

kan give indblik i baggrunden for Grethes selvforståelse, samt for deres fælles - og Grethes 

egen proces for tilstadighed at bevare den.  Dette indblik er muligt, fordi Grethe og Bent blev 

interviewet sammen og fordi det er samtaler, de er vant med at have med hinanden. For 

Grethe er det at komme til en forståelse af sig selv i høj grad, som Holzkamp beskriver det 

(Holzkamp 1998), en proces med at gøre det implicitte eksplicit ved at finde et fælles sprog 

sammen med Bent, det er til forskel ikke kun fra Ellen, men også, som jeg vender tilbage til 

nedenfor, fra Karl, Hans og Thorsten. 

 

Bent hjælper til stadighed Grethe med at komme til en selvforståelse, også med andre, hvilket 

synes at være afgørende for Grethe, fordi hun føler sygdommen som en smertelig byrde. Bent 

fremhæver her betydningerne af åbenhed i forhold til deres nærmeste: 

G Hele den familie, eller som vi sier familie, og så som vi syns, vi er i familie. 
B Søskende og bø, og Grethes søskende, ja det er selvfølgelig osse, og så vores egne børn 

og de er orienteret om det, og ”fugleklubben” [venner], som vi sier, er orienteret om 
det. Dem du går til sang med, og naboerne her omkring ved det osse. Så der ikk sån, 
altså i og for sig noet hemmeligt i det. Kommer man til at snak, kommer ind på, eller, 
jamen, så er det sån. Så det tror je, det kommer man længst med. 

F Ja. 
G Jamen, der var jo ligesom ikk noet, at gøre. 
B Det er osse det frem for at skjule og undskylde sig med alt muligt andet, ikk, så ka man 

lige så godt stå ved, at det er sån, og så ka folk måske bedre forstå en, når der sker et 
eller andet, man ikk lige ka husk, eller [Grethe tager ordet]. 

G Jamen, det er vi nok vant til. 
 … 
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B Det er sån set, ja, det er sån set det, vi undervejs har snakket om, og [Grethe tager 
ordet]. 

G At det sku være sån. 
B At sån er det, ikk. Ellers så, som du sier, det, det træls, når sån man ved, det ikk bliver 

bedre. Nej, men det er så en erkendelse, at det er sån, og det ka ikk blyv bedre, før de 
finder et eller andet middel, indtil da så må man så prøv, og venden om og så sie: ”Ve 
du hva, så vil je sørme ha det bedst mulig ud af den tid, je har”, men men [utydeligt].  

G Det er jo skide nem at sige. 
B Jamen, det vil je da osse indrøm, det er da lettere for mig at sid og sie, end for personen 

at ska gøre det. Men det vil være positivt, hvis Grethe ku venden om og se sån på det. 
Fordi at, ligesom, … Det er nu, vi er her, det er nu, vi ska [utydeligt]. 

G Altså, je syns som. Je syns, man er bondefanget, resten af sit liv, det syns je.  
B Jamen, det ka du jo ikk sie, Grethe. Jow, du er fanget af det der, men ka stil om og så 

sie: ”Nu vil je kname”.  
G Og vende videre til. 
B Je ve ikk, hvorlænge je har tilbage, og så, altså, hvor man ka deltage selv, og så, og så 

udnyt den tid. Så ka det være, at. Jamen, det ka vær, at der er fler år at leve, men det ka 
osse vær, du er kørt ned af en bil i næste uge. 

G Jamen, det er da rigtigt. 
B Det er osse træls, men [utydeligt] er det ikk, det er sån, je mener. Man er nødt til at 

prøve at at leve livet, mens man har det.  
G Ja. 
B Ja, det ka je godt se, det ka nok være sludder, når man har en anden. Er i den anden 

ende, men øh. Det er osse derfor, je syns. Det er tit om morgenen, hun snakker om det, 
så sier je: ”Ta og se så positivt på det her som muligt med tiden”, velvidende, at det ka 
godt vær træls.  

G Ja, ønsker je osse. 
 

Til trods for Grethes kritiske forbehold, for Bents argumenter, fordi hans sociale position, 

ståsted og perspektiv er anderledes, hvilket Bent erkender og respekterer, så kommer Grethe 

frem til en selvforståelse, til en forståelse med sig selv og Bent om, hvordan hun fører sit liv, 

og hvordan de sammen fører deres liv. Og hvordan de kan føre deres liv sammen med venner 

og familie, som følge af deres åbenhed. 

 

Grethe overvejer, hvordan hun kan leve med AS, men har vanskeligt ved at udtrykke sin 

mening: 

G Men noen gange så ka je jo godt husk, al de der skide ting, ikk. Det, ja. Og det var 
måske allerbedst at smide dem væk. Ikk. … smide tingene væk, og sie at je orker ikk. 
Org, org, høre på det, og je behøver ikk at se på det, og alt det der. Ka man ikk gør det? 
Og så er man helt fri af det. Tror du så ikk, at øh. Nu er je måske kommet ud i glat føre, 
som man siger? 

 

Bent prøver, ud fra deres tidligere samtaler herom, at hjælpe Grethe ved at give to forslag til, 

hvordan han forstår det, hun siger om at ”smide tingene væk”:  
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B Je vil sige, du started med at. Du started med at sige, du vil smide det hele væk. Så det. 
Man ka forstå det sån, at som vi hele tiden har snakket om, osse til hverdag, at vi kan 
bagud, og så bliv ved med her og nu situationen [Bent har tidligere formuleret det – at 
få det bedste ud af situationen]. Det er den ene ting, det ku være. Den ene ting, det er, at 
du ligesom, forestiller dig, du dropper alt, samtale med hende [en kvinde med 
demenssygdom], der fra [bynavn], Hanne [demenskoordinator], Fritze, du dropper det 
hele, og så bare. 

G Erj, det var slet ikk. Det var slet ikk, så. 
B Nej, men det en måde at smide væk på. 
G Ja, hva vil der så ske? Hva ku man forestille sig? 
B Du vil jo ikk kom af med det allyvel. Så vil du bare gå ene med det.  
G Ja. 
B Der er det jo igen. Det må jo være bedre at få, lige få det vendt og berørt. Altså, og ka 

opnå sån en situation med sig selv, så man ka, man reelt godt ka snak om det. Ved at 
allyvel er sån noet, der ikk hyler en helt ud af billedet, ikk. Så tror je, man får det mest 
naturlige forhold til det.  

G Jah.  
B Den anden, med at mure sig inde. Ikk. Vil ikk være ved det, så ska selv døje med at 
G Det ka je da godt se, det ikk er. 
B Skub det lidt hen, og så sige: ”Je ve godt, det er der, men, men de andre, de må bære 

over med mig, je er, som je er, ikk, eller je lever, som je vil”. Så tror je, man har det 
bedst, man ka ha det.  

G Men det er da osse helt sikkert, at det er rigtigt. Og så engang imellem, så kommer det 
op igen.  

B Ja, ja. 
G Og det vil det jo nok. Men der går et lang stykke tid så, hvor man ikk tænker på det, og 

så ka det pludselig kom til igen, at det var da osse pokkers, ikk osse. 
B [utydeligt] ting man lige læser om eller sån, så minder det lige, eller kalder det allyvel 

miderne frem igen. 
F Ja. 
G Så er det også bedre, man er trænes i at skub det tilbage. Des lettere har man med 

[utydeligt]. Det er min overbevisning, selv om den lyder rimelig teoretisk. Altså, det er 
lettere at sige, det er værre at være i det, kan man sige.  

 
Det er vigtigt at stoppe her for også at fremhæve, at eksemplet også viser, Grethe og Bent er i 

en proces, hvor deres kommunikation ændres. Grethe beder Bent om hjælp f.eks. til 

formuleringer. Ifølge Sabat forstår Bent Grethe som et semiotisk subjekt (Sabat 2001). Han 

involverer sig og tager et ansvar for, at Grethe kan få udtrykt sin mening. Ved at spørge til 

Grethes intentioner, reformulerer han, hvad han mener, hun forsøger at sige – givet hendes 

perspektiv, fortolkninger og evalueringer. Bent bruger her talehandlinger, som nærmer sig det, 

Sabat har beskrevet som henholdsvis: ”taking the intentional stance” og ”indirect repair” 

(ibid.). Bent prøver dertil på Grethes forespørgsel, i respekt for, at Grethes sociale position, 

ståsted og perspektiv er anderledes, at skitsere konkrete handlemuligheder Grethe kan bruge 

og konsekvenserne af disse.  
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Det tyder på, at Grethe oplever Bents tiltag som en hjælp til at komme til en forståelse af sin 

situation. Dertil synes de at give hende en tryghed i situationen, og måske rækker den også ud 

over situationen, en form for medlæring, at Bent vil forsøge at hjælpe. Grethe erfarer 

vanskeligheder med sproget, og perioder med angst for pludselig ikke at kunne sige noget (se 

nedenfor). Sproget - eller det, i det hele taget at kunne udtrykke sig så andre forstår meningen 

- er meget betydningsfyldt, fordi sociale relationer, samvær med andre har stor betydning i 

Grethes liv.  

 

Mere eller mindre klart forstået foretager alle 5 former for medlæring, at deres nærstående vil 

forsøge at hjælpe i situationer, hvor deres svækkelser griber ind i handleevnen. I modsætning 

til Grethe bliver de 4 øvrige personer fanget i en medlæring af, at nærstående kan reagerer 

negativt. Karl beretter om, at Lis bliver vred, når han kalder på hende om natten for at få 

hjælp til at orientere sig (afs. 4.4.1.4). Anders bliver irriteret, når Thorsten ringer for at 

fortælle, hvad Anders vurderer, er uvæsentlige detaljer (afs. 4.4.3.2.5). Hvorvidt Thorsten 

fornemmer denne reaktion er ikke afklaret. I situationer hvor Hans ikke kan udtrykke sig, når 

han og Elva er sammen med andre, beder Elva Hans om at tie stille (afs. 4.4.1.3). Det er heller 

ikke afklaret, om Hans fornemmer Elvas irritation. Disse former for negativ medlæring har 

bl.a. sammenhænge med nærståendes begrænsede viden om AS. Eksempelvis er Karls 

subjektive forståelse af handlesammenhænge i hjemmet ændret som følge af AS. Han kan 

derfor ikke orientere sig og finde vej til toilettet. Ved at ændre på den konkrete 

handlesammenhæng under hensyn til hans bevarede evner, (Lis sætter billeder på døre som 

giver mening for Karl og dertil bruger han telefonen som pejlemærke), skaber Lis og Karl et 

andet og nyt forhold mellem Karl og handlesammenhængen i hjemmet. Det øger Karls 

subjektive forståelse af handlesammenhænge. Herved bevarer han sin deltagelse. Han kan 

selv finde vej til toilettet. Han foretager en blanding af intenderet læring – udvikler sine 

forudsætninger for at orientere sig, og medlæring – at Lis vil hjælpe ham. Karl udvikler 

forudsætninger for at udnytte erhvervede bevarede handleevner, bruger billeder og telefonen 

for at orientere sig. Evner han enten ikke tidligere har været opmærksom på eller tidligere har 

anvendt på en anden måde. Disse ændringer fungerer dog ikke om natten (afs. 4.4.1.4). Lis og 

Karl er afhængige af at få hjælp til, om - og i givet fald hvordan handlesammenhænge kan 

ændres, så Karl ved brug af sine bevarede handleevner også kan orientere sig i hjemmet om 

natten. 
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Tilbage til Bents måder for at hjælpe Grethe. Bent prøver at tydeliggøre betydningerne af, at 

Grethe kan dele sine erfaringer af sygdommens byrde. I interview-situationen forekommer 

handlemuligheden at dele denne byrde og den dermed relaterede selvforståelse: At komme 

overens med, at hun lider af AS og de nødvendige handleevner, at kunne snakke om sin 

sygdom, men også skubbe den i baggrunden, realistiske for Grethe. Det gør det derimod ikke 

altid i konkrete situationer hvor sygdommen grundet svækkelser af de nødvendige 

handleevner træder i forgrunden. Grethe og Bent har før snakket dette igennem. Grethe 

beretter flere gange i interviewene om disse handlemuligheder, men det er tydeligt, at selv om 

hun gerne vil, er det indimellem svært for hende at fortælle om sin situation. Hun bliver 

berørt, når hun fortæller om svækkelser af sine handleevner, hvordan det griber ind i hendes 

livsførelse og hvilke betydninger det har. 

 

Grethe har med hjælp fra Bent ændret sine handleevner og sin selvforståelse som følge af de 

ændringer i hendes situation, som AS har medført, så hun fortsat kan deltage, uden at blive 

perifer, f.eks. i forhold til deres sociale handlesammenhænge. Dette er fra et kritisk 

psykologisk perspektiv udtryk for læring – overvejende intenderet læring (Dreier 2001, Dreier 

2003), som Grethe forfølger i sin læringsbane. Det tyder på, at denne intenderede læring 

erfares som en krævende proces, at der undertiden kan opstå situationer, hvor Grethe mest har 

lyst til at blot at følge trop og dermed til medlæring. Eksempelvis erkender Grethe, at hun har 

behov for at lave systemer, så hun kan finde sine ting (afs. 4.5.1.2), men hun har endnu ikke 

selv taget initiativ til at tage fat på det.  

 

Der er enkelte eksempler på, at personerne udvikler forudsætninger, så de selv kan 

kompensere for svækkelser af handleevnen, oftest med hjælp fra sundhedsprofessionelle. 

Tydeligst er det hos Grethe, der via sin deltagelse i aktivitetstilbud begynder at skrive på 

computer. Hun foretager intenderet læring, som hun forfølger hjemme med hjælp fra Bent..  

Ellen, Thorsten og Hans foretager variationer af intenderet læring i forhold til at huske at tage 

medicin daglig. Ellen og Thorsten etablerer selv rutiner herfor. Hans følger en rutine. Elva har 

etableret for hvornår og hvor, han tager sin medicin (afs. 4.3.4.5). De udvikler forudsætninger 

for at bevare handleevner ved selv at kompensere ved brug af bevarede handleevner.  

 

Det synes at få en særlig betydning for Grethe, at det er handlegrunde, som er på linje med de 

grunde, hun oplever Torben bruge, fordi hans situation ligner hendes. Torben er jævnaldrende 



 
 

345 
 

og lider af AS. Grethe og han deltager i et kursus for yngre borgere med demenssygdom. Han 

tog imod hende på en umidelbar og hjertelig måde, den første dag hun kom på dette kursus. 

De har det hyggeligt, selv om de hver især synes de er i en svær situation: 

G Ja, og je kommer sån til at tænk på Torben, derover. Han var den første, je så. Og han 
kom med et stort grin, og det hele ikk osse. Jamen altså. ”Vi ska da nok få det sjovt”, 
siger Torben. Og sån, og sån, og sån noet. Og det var faktisk rigtig hyggeligt, at han 
kom, og var så umiddelbar, ikk osse. Han har aldrig set øh, mig. Je har heller aldrig set 
ham, vel. Altså. Errj, ja. Det gjorde lidt ondto, eller udtryk, nej, hva hedder det, altså, at 
han var sådan. Og han. Sån er han stadigvæk ikk. Og så, hvis vi syns, det er lidt træls: 
”Nårh ski med det”, sier Torben. ”Det går nok alligevel” [sænker stemmen]. Ja, sån er 
han hele tiden. Det er meget skægt. Og hva er det nu, han siger: ”Je har min tegnebog 
her, og je har mit” øøh, og så har han en eller to andre ting, men det er alt, hva han 
har. Fordi: ”eller ka je ikk find ud af det”, sier Torben. Og det er jo helt fint, ikk, ja. Så 
lidt har man jo lyttet til. Ikk. 

F Ja. 
G Ja. Det han man. Det er da. Det, syns je, er meget godt.  
 
Grethe bruger en anden persons erfaringer med måder at håndtere dagliglivet med AS. Her 

Torbens åbenhed om sin selvforståelse, om sine overvejelser, om de handlemuligheder han 

vælger i forsøg på at få det bedste ud af sine bevarede handleevner.  

 

Grethes selvforståelse er i lighed med Ellens præget af tvivl. For Grethe er det først og 

fremmest som følge af variationer og risikoen for progression i AS. Grethe erfarer forskellige 

svækkelser af sine handleevner, de kan variere over dagen og fra dag til dag. Svækkelser, hun 

erfarer næsten dagligt, er hun på en måde fortrolig med, de griber ind i – og har betydninger 

for hendes daglige livsførelse, men påvirker hende i mindre grad emotionelt. Eksempelvis 

erfarer Grethe forskellige svækkelser i sine handleevner om morgenen: 

B Der er nogen dage, det går vældig godt, men der er så også andre dage hvor _ det ikke 
sån lige. Du er ikke lige kvikkest om morgenen.   

G Nej, det er je ikk. 
 … 
G Og det har je slet ikk, og det tænker je heller ikk, det bliver bedre [sænker stemmen 

lidt]. Je kan ikke finde ud af noget om morgenen. Det kan jeg ikk. Sån er det. Men ææh, 
det er som regel i løbet af, ja, det kan være 20 minutter eller ½ time ikk` os, at så, så, så 
er det ligesom at tingene fungerer, igen. 

 …  
F  Hvad kan du have problemer med, når du står op om morgenen? 
G  Nåå årh, hvordan je nu finder mit tøj, og de ting je skal have på, det er osse et stort 

problem, og hvordan je får det på. Det æh. Det er virkelig problemer der. Det er det. 
Og så når vi kommer lidt hen ad dagen ikk osse, så går det lidt bedre. 
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Anderledes er det pludseligt at konfronteres med nye former for svækkelser. Grethe fortæller 

om en dag, hvor hun var alene hjemme til frokost:  

G  Orh, så vil klem noet, lidt at spise derude [i køkkenet]. … Så pludselig, så ku je faktisk 
ikk husk, hvordan det var, je sku holde ved en kniv, og det er jo i sig selv rigtig 
irriterende. Og sån bliver je egentlig godt æh. Sån er det jo faktisk mange gange. 

 

At Bent ikke er hjemme betyder, Grethe ikke kan se, hvordan han holder sin kniv, hun har 

som følge ikke nogle mulige måder for at kompensere i situationen.  Om sådanne erfaringer 

fortæller hun: 

G Jamen, det er noet med det der, at en dag så ka det være godt, og en næste dag så er det 
ikk så godt. Og en dag der ka man det og det og det, og næste dag så står man der og 
tænker: ”Jamen gud, det ku je da forleden dag, og je ka godt husk det forleden dag”. 

B Somme tider så følger humøret med, op og nedture der.  
F Ja, det er ikke noget at sige til. 
G Ja, det kan da godt være, at der osse er lidt der. Men, altså, je. Je forsøger jo at prøve 

at lade vær at tænke så meget på det til hverdag. Det gør je faktisk, ja. Forsøger og, og 
lader vær at tænke så meget på det. Og så øh, tænker noet mer på noen andre og gode 
ting. 

 

Grethe forsøger at lade være at tænke på det, fordi hun ikke ved, hvad hun skal gøre ved det. 

Hun ser ingen relevante handlemuligheder for at hindre, at situationerne opstår og i nogle 

situationer heller ikke mulige kompenseringstiltag. I nogle situationer kan hun også blive 

usikker på, hvorvidt svækkelse af handleevner er et symptom, der relaterer AS, eller om det 

kan forstås anderledes. Eksempelvis overvejer Grethe om det, at hun oplever, at hun læsper, 

er udtryk for, hun bliver bange for, om hun kan få ordene frem i en konkret situation eller et 

symptom på AS, ud over disse konkrete overvejelser viser dette citat også Grethes bevarede 

handleevner og ressourcer: 

G Altså nu. Je kan blive sån lidt bange for, det er nok at, at øøh, at folk de efterhånden kan 
se og høre på mig, at der er noget, som ikk plejer at være. Det, det har je sån, nogen 
gange lidt fornemmelser. 

B Det ska så være vildt fremmed så, for vores __ nærmeste omgangskreds, de er jo klar 
over det, og ligesom bærer over, hvis der er sån, at der, du sku falde over et ord, du ikk 
lige ka huske eller noget, ikk. Så vil man da nok være behjælpelig med, fordi, mange 
gange ud fra en samtale, så ved man, hva er det, der mangler, ikk, så. 

G - nogen gange så ka jeg godt, så kan je godt være bange for i det hele taget at snakke 
ikk osse, og åbne munden, fordi, hvis nu man sidder der og øøh, og øøh __ Ja, ikk sån 
lige kan huske, hva det er egentlig, man gerne vil sige. Det, det syns je jo, at je får det 
nogen gange, og der bliver je sandelig bange, og tænker: ”Gud, er det allerede nu?” - 
ikk. Men øøh, __ ja, det ved je ikk, hvordan og hvorledes det er, og det ska jeg osse 
prøve at have snakket med [neurolog] om, altså hvordan og hvorledes,  

F Fremtiden? 
G Jaah, det syns je, at det vil være lidt rart.  
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F     Hvad er det du gerne vil vide? 
G Jamen, at, je vil gerne vide, at, man, hvordan man øøh, ja, altså hvor tidligt, at det evt. 

kan komme, og blive værre. Nogen gange når je ikk syns, je snakker ordentligt, og, og 
snubler over ordene. 

B [utydeligt ord] vi har jo spurgt om. Og han siger, det kan han ikke give noget svar på, 
for det ææh, hvert individ, sin fase, ikk. Altså, der er ikk noget [utydeligt ord] inden, at 
barken den bliver fortyndet, det er vel det, det egentlig kommer af. 

G Altså, nogen af dem jeg har set, dernede på, på øøh, op på vores. 
B [Navn på Plejehjem]. 
G [Navn på Plejehjem], det er jo altså simpelthen, at ææh, at i, i starten, der går det lige 

så stille, men så lige pludselig, så går det jo altså meget hurtigt. Det har je set mange 
gange. Vi har osse snakket meget om det. Ude på, som vi har siddet og snakket, rundt 
omkring, for os selv. Ææh __ men. 

F Så det ikke at vide, hvordan det udvikler sig. 
G Det ved vi ikk, det tror je ikk. 
F Hvordan er det?  
G Det er jo ikk rart, vel. Og slet ikk, hvis man sån dage, hvor man syns, man snubler over 

tingene. Så er det slet ikk rart. Og nogen gange så syns je. Je er egentlig. Je er begyndt 
at læspe, sån mærkelig … øøh, og det ved vi heller ikk, hva det er. Om det simpelthen er 
en form for angst eller. Altså, man sån tænker, nu ska du osse sige det, og ka du så 
egentlig ikk sige det, og ka du nu ikk få ordene frem, ikk. Det ka je godt ha. Det er der 
ingen, der ka sige noget til. Ka du fortæl mig det? [Spørger mig]. 

F Det kan jeg ikke. 
G Det vil være dejligt, hvis du ku. Ja, sån nogen ting. Det vil je spørge om, efter, næste 

gang, je kommer derud [til ambulant kontrol ved neurolog].  
F - og det er osse der, du skal lægge de spørgsmål. Det er ham, der har den erfaring.  
G Ja. 
B Ja. 
F Men omvendt, som Bent også siger, så er det ikke sikkert, at du kan, eller jeg tror ikke, 

du får et særlig konkret svar, fordi det findes ikke.  
G Nej. 
F For det er forskellig fra person til person. Hvis det havde været et brækket ben, så ved. 

Jamen, det er groet sån og sån sammen, og efter x antal uger så er det formentlig helt 
og stabilt igen, men det er noget helt, helt andet. 

G Ja, at vi snakker om her, ja. Tænk, hvis man lige pludselig ikk kan snak mer, 
rædselsfuldt [hvisker]. 

 

Der er situationer, hvor Grethe er usikker på, hvad der er variationer af svækkelser og hvad 

der kunne være progression af sygdommen. Som her f.eks. det, at hun oplever i én situation at 

være i tvivl om, hvorvidt hun kan huske det, hun vil sige, er det udtryk for variation af 

svækkelser eller progression af AS? Det skaber en kortvarig angst, fordi hun bliver 

opmærksom på truslen om tab af rådighed. Tilsvarende skaber truslen om tab af evnen til at 

snakke, når den opstår, også en kortvarig angst. 
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Grethes oplevelser af angst, skal også forstås dels i forhold til erfaringer fra plejehjemmet, at 

demenssygdomme kunne udvikle sig hurtigt, dels i forhold til at det at snakke med mennesker 

har været og er meget betydningsfyldt i hendes liv. Det aspekt af byrden ved at lide af AS, 

usikkerheden om hvordan og hvornår AS progredierer, tynger Grethe, fordi det er en trussel 

om tab af rådighed, men også, som hun antyder ovenfor, en risiko for skam, fordi svækkelse i 

evnen til at udtrykke sig via sproget vil gøre det tydeligt, at hun lider af AS i flere og andre 

sociale handlesammenhænge, i sociale relationer med mennesker udenfor deres familie og 

vennekreds. I siutationen udtrykker hun modet og viljen til at spørge neurologen om hans 

vurderinger af hendes svækkelser - ved den kommende kontrol.  

 

For Grethe er det at komme til en selvforståelse en daglig proces grundet disse variationer, og 

som disse brudstykker tydeliggør, har Grethe egenskaber og ressourcer og hun forholder sig 

aktivt til denne proces. Det kan til tider være smerteligt: 

G Je har et problem, og det er, at je ka næsten ikk. Altså, når vi ska i byen ikk osse, så ka 
je simpelthen ikk finde ud af mit tøj, det er. Jamen, det ser forfærdelig ud.  

B  Sæt det sammen. 
G  Og sæt det sammen. Ja, det ka je ikk. Så det, der har je godt nok et problem. Det må je 

sige. Man ska jo se lidt ordentlig ud. Engang imellem. 
F  Er det med farver og sån? 
G  Ja, det ka je ikk. … Altså, det er slet ikk rigtigt. Det, og det har je ellers godt kunnet gør. 

Og det ka je altså ikk mer, så. 
   … 
F Hvis du er herhjemme og skal ud af døren, hvordan - er det så Bent, der træder til og 

hjælper? 
G  Han er ikk så god til. 
B  Nej, det duer je ikk til at find ud af. 
G  Så vi er lidt på den. … Det er irriterende, at man ikk ka gøre de ting, syns je. Og man 

står der, og man. Jamen altså, je står lang tid, og je ikk find ud af det … Så er det godt 
nok irriterende, så, at man overhovedet ikk kan se. Det er ligesom, det er væk. Je har 
ikk noet, at je ka ikk finde det. … Og det er jo. Der er jo. Altså, det kommer jo sån stille 
og roligt, og så ka man godt se, at nu er det blevet helt galt, ikk osse. Med hensyn til det. 
Ja. Det er det altså, og det er. Det er selvfølgelig osse noet, i hjernen ikk osse, som er et 
eller andet forkert. Det tror je. 

 

Grethe forholder sig til, at hun ikke kan finde ud af at sætte sit tøj sammen. At det hun får sat 

sammen ser forfærdeligt ud. At den viden og de erfaringer hun har haft, kan hun ikke få frem. 

Hun ser ingen handlemuligheder. Denne svækkelse har stor betydning for Grethe, fordi hun 

værdsætter at været elegant klædt. For Grethe er denne metahukommelse til tider smertelig. I 

forhold til dette problem dobbelt smertelig, fordi hun oplever, der er begrænsede acceptable 

kompenseringsmuligheder. Bent kan ikke hjælpe. Han foreslår, Grethe spørger Heidi, deres 
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datter, om hjælp, men det er ikke en relevant handlemulighed for Grethe, fordi Heide har 

travlt i sin dagligdag. Måske har Grethe også svært at spørge, fordi hun samtidig med 

åbenheden om sin sygdom tilstræber at bevare sin selvforståelse som mor i lighed med Ellen? 

Det bliver en ofte daglig konfrontation med svækkelser af handleevner, som påvirker hendes 

integrietet, og selvforståelse. Grethe og Bent har på dette tidspunkt møder i hjemmet med en 

demenskoordinator, men det er ikke en problematik, Grethe har taget op med hende. Hvorfor 

kan ikke afklares. 

 

Som det følgende eksempel viser, udvikler Grethe også sin selvforståelse ved at deltage i et 

skoletilbud, potentialer i hendes handleevner bliver gjort synlige. Via demenskoordinatoren er 

Grethe begyndt at deltage i et kursustilbud for yngre med demenssygdom, dvs., mennesker 

under 65 år. Grethe begyndte med at komme tre dage om ugen, men grundet en relativ lang 

transporttid på op til tre timer/dag reducerede hun det efter en tid til to dage. Den første tid var 

der Grethe og Torben, senere kom tre mere til. Grethe fortæller: 

G Je syns, det er dejligt på den måde, at øh, vi er noen fler, og vi ka, snak sammen og vi 
ka hyg os sammen, og vi ka snak om de ting, som jo selvfølgelig osse er, er måske, er 
mest ikk osse mht. at snak lidt. Æh, hvordan den ene har det, og den anden har det. Det 
er egentlig ikk ret, vi snakker alligevel, af det med hensyn til det, men alligevel så noen 
gange, ind imellem, så ka vi godt lige ta en snak. Og fortæller hinanden, at det er osse 
træls, og sån noen ting. Nu har vi lige fået hende pigen der. Som osse er kommen, og 
det er, ja hun kom lige hen til mig, og sae: ”Nårh, jamen nu er det nok os to, gå og hyg 
os lidt sammen og sån noet”, og øh, ja. Altså ja, så har vi jo så drengene, og de er osse 
meget hyggelige, og der er to. De har det heller ikk særlig godt, det ka vi jo se. Ja. Men 
øh. Torben han er, det, det, det var ham, der kom først. Og han er simpelthen altid i 
godt humør. Altid [understreger]. Det er han. Og han griner, og han er altså osse go, 
han har ikk de der problemer, som vi har, endnu, det vil je vove at påstå, det har han 
ikk. Så det er. Så sidder vi og laver, og får en kop kaffe der om morgenen. Ja. Torben 
ska altid ud og ha en lille, en lille, hva, han skråer ikk, men han, han er [utydeligt ord], 
nej, det gør han ikk, det er bare, vi drilled ham lidt, men det er sån, når det er overstået, 
så ja, sån går det derude110.  

 

Grethe arbejder for tiden på sin egen bog: ”Mine erindringer”. På computer skriver hun 

tekster til billeder af sin familie. Derforuden er det planlagt, at de ansatte skal lave interview 

                                                 
110 Jeg mødte Grethe og Torben i forbindelse med et studiebesøg på deres aktivitetscenter. En stemning – en 
blanding af glæde ved hinandens selskab, alvorlige ordvekslinger om deres situationer. Og begejstring over de 
nye og forskellige handlemuligheder skolen havde synliggjort for dem og som var handlemuligheder for dem. 
Torben kom meget glad og en kende stolt og viste et postkort stor maleri, han var blevet færdig med, grantræer i 
smukke nuancer. Han fortalte, han ikke vidste, han havde de evner endnu. Han havde malet som ung, men han 
aldrig havde taget fat på sådant et projekt, hvis ikke det var for skolen. Grethe viste mig sider fra sin 
erindringsbog, med en vis stolthed over de tekster, hun havde fået skrevet til sine billeder – på computer. Hvor 
hun ellers havde vanskeligt ved håndskrift – med at genkalde bogstaver, og i det hele taget at skrive, kunne hun 
genkede bogstaver på tastaturet, og derved formidle familiens historie ud fra billeder. 
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med - og videooptagelser af Grethe, Bent, deres børn, svigerbørn og børnebørn, hjemme hos 

Grethe og Bent. Hele materialet samles på en cd, som senere sammen med bogen forventes at 

kunne være en hjælp for Grethe i forhold til at genkalde minder. Aktuelt synes selve 

arbejdsprocessen at have stor betydning for Grethe selv, blandet andet grundet den 

anerkendelse hun får fra sin familie. 

 

En meget central pointe er her, at Grethe for første gang skriver på computer: 

G Je har da svært ved at skrive. Det ka je. Men det ka osse være forskelligt. Altså en dag, 
så er det rigtig flot skreven, andre dage så ser det ud ad helvede til. Undskyld. Æh. 
Altså sån ka det osse vær.  

B Somme tider. Jamen, du ka ikk husk bogstaverne, hvordan de ser ud. Når man skriver 
sammen på computeren, hvor bogstaverne de står på tastaturet.  

G Det er rigtigt. 
B Så går det godt nok. 
G Ja, så ka je, så har je nemmere ved det. 
 

Det kan ikke afgøres, hvad der er forklaringerne på, at håndskrift er vanskeligt for Grethe. 

Måske har hun en grad af styringsbesvær? Som Bent beskriver det, er der også dage, hvor 

Grethe kan have svært ved at genkalde, hvordan bogstaverne ser ud. Men Grethe kan 

genkende bogstaverne på tastaturet. Det tager tid at skrive, fordi hun ikke er vant med det, 

men hun synes, det går godt og øver sig med hjælp fra Bent på deres egen computer. 

 

Grethe profiterer på flere måder af sin deltagelse i dette kursus, dels ved at møde mennesker, 

hvis situation ligner hendes og dels ved at lære at skrive på computer, dvs. hun udvikler 

handleevner, som hun måske kan bruge sammen med Bent til at lave album f.eks. fra deres 

ferier. Det giver også Grethe et alternativ, en mulighed for selv at kompensere de dage, hvor 

det er vanskeligt at skrive i hånden, dermed er hun ikke så sårbar for sygdommens variationer 

i forhold til denne funktionsevne.  

 

Ud fra Grethes forholden sig til sin deltagelse tyder det på, at for at det opleves som et 

kvalificeret kursus tilbud fra hendes perspektiv, så skal selve indholdet være relevant og de 

andre deltagere, deres situation og deres handleevner, skal have ligheder med hendes, og de 

skal være jævnaldrende.  
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Egentligt liv 

Det egentlige liv for Grethe er glæden ved, at Bent er gået på efterløn og de derfor kan gøre 

mange ting sammen i hverdagen f.eks.: cykelture, traveture langs kysten eller gennem 

bøgeskoven. Det er samvær med børn, svigerbørn og børnebørn. Det er at deltage i de 

forskellige handlesammenhænge, de hver for sig og sammen har opbygget over år bl.a.: 

strikkeklub, sangkor og ”fugleklub”. Og at de, som de altid har gjort, kan tage på længere 

rejser bl.a. til det sydlige Europa alene eller med venner. Grethes egentlige liv fungerer stort 

set som hidtil, men hun tillægger det yderligere og andre betydninger. Det tyder også på, at 

Grethe oplever sin deltagelse i den nye handlesammenhæng: aktivitetstilbud, primært 

samværet med Torben, som en del af sit egentlig liv. Det offentlige har med 

aktivitetstilbuddet bidraget med en betydningsfuld udvidelse af hendes sociale netværk. 

 

Sygdomme skal ikke gribe ind i disse relationer, hvilket de tilstræber ved at fortælle om 

Grethes diagnose, også mhp. at andre har en forståelse for hendes situation: 

B  Vi fik ja at vide, så snakked vi om det og snakked det igennem,   
G  Jah. 
B  - og blev enig, at vi måtte få det bedste ud af det. 
F  Var det sammen med [neurolog] eller var det herhjemme? 
B  Nej, det var herhjemme [siger de begge], og så derefter så fik børnene at vide, hvad det 

var, og vores nærmeste omgangskreds ved, hvordan det står til. Fordi det kun være 
nogen gange med, når du sku fortæl noget, at så lige pludselig, så manglet man lige et 
ord. Og det ved de, og de ved og hvorfor. Og de piger der, du går i strikkeklub med, 
snakkede du osse med. De har jo osse sagt, at, der vil du bakke ud. 

 

Grethe ville forlade sin strikkeklub, som hun havde deltaget i i ca. 16 år, men de øvrige i 

klubben ønskede, hun fortsat skulle deltage. Bent fortæller: ”Så var de jo så efter dig og 

nogen kom og snak. Det ku der slet ikk være tale om. Du sku bare blive ved med at komme”. 

Grethe beretter med tydelig glæde om sine tanker herom: 

 

G Jamen, så tænkte je. Jamen, det er så nok osse rigtig nok. Så må je nok hellere gøre det. 
Hvis de syns stadigvæk, de ka holde mig ud, så er det godt nok. Såh, ja. Så det er godt 
nok, Det er godt at have et godt bagland, det er utrolig godt. Det er utrolig godt for alle 
mennesker, vil je sige, uden det, der har man ingenting. Sån har vores liv altid været.  

 

For Grethe har deres sociale relationer haft store betydninger livet igennem. Det er derfor 

meget betydningsfyldt for hende, at blive mødt med en bekræftelse på sin selvforståelse, at 

hun fortsat anerkendes som bl.a. veninde. Men det er også vigtigt at fremhæve, at den fortsatte 

deltagelse set fra Grethes perspektiv sker på de andres betingelser: ”… hvis de syns stadigvæk, 
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de ka holde mig ud”.  Trods deres bekræftelse af hendes selvforståelse, er det måske et udtryk 

for, at AS betyder, at Grethe erfarer, at relationerne ikke længere er ligeværdige? Måske er 

hun skamfuld over svækkelser i sine handleevner, som måske er eller kunne blive synlige i 

disse handlesammenhænge? Måske ked af ikke at kunne bidrage som før? Måske ked af at 

modtage deres hjælp f.eks. til at udtrykke sig? 

 

Grethe og Bent værdsætter begge nye oplevelser især anderledes mad og vin, andre kulturer, 

og at kunne slappe af sammen. Det har været en del af deres liv altid. Grethe antyder, at der er 

trusler mod dette liv, fordi det er hårdt at rejse, hun bliver træt, det respekterer Bent, men 

peger også på muligheder, for hvordan de i nogen grad kan imødegå disse ulemper. For både 

Grethe og Bent er der også en betydelig glæde og begejstring forbundet med det at fortælle 

om deres erfaringer til andre. Måske større end tidligere, fordi sygdommen træder i 

baggrunden og fokus rettes mod deres handleevner som tydeliggøres og mod deres erfaringer. 

 

Fælles liv 

Det for en kortere eller længere stund at komme på afstand af den daglige livsførelse, få 

anderledes og nye, gode erfaringer sammen, er også en måde, hvorpå Grethe og Bent synes at 

styrke deres emotionelle bånd. Det at rejse, erfaringer sammen med andre, får en endnu 

stærkere betydning, idet det også bliver en reaktion på begrænsningerne. 

 

I modsætning til Ellen og Kristian, hvor Kristian skulle være der i situationer, hvor Ellen 

kunne få problemer, ændrer Grethe og Bent rutiner. De ekspliciterer i modsætning til Ellen og 

Kristian denne forandring. De laver nye arbejdsfordelinger af bl.a. det huslige arbejde, hvor 

Bent gradvist overtager opgaver og Grethe aflastes på måder, så hun bruger sine bevarede 

handleevner. Opgaver og situationer, hvor Grethe konfronteres med svækkelser af hendes 

handleevner, reduceres. Grethes situation forandres, hun genovervejer, reevaluerer og ændrer 

betydningen af det, hun tidligere har lært og ny læring sættes i gang (Dreier 2003), her er den 

læring Grethe foretager sig en blanding af intenderet læring og medlæring. Intenderet læring, 

idet hun bidrager til en ny arbejdsdeling. Medlæring idet hun oplever dels Bents accept af at 

overtage arbejdsopgaver dels at blive aflastet. Retningen for disse former for læring er den, 

hun – med hjælp fra Bent - på tidspunktet anser for at føre til en relevant reducering af hendes 

muligheder for at deltage, mhp. at optimere rådigheden. Rådigheden optimeres ved, at hun 

reducerer risikoen for at konfronteres med sine svækkede handleevner. Sammen optimerer de 
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Grethes deltagelse i deres fælles handlesammenhænge under hensyn til deres erfaringer af 

Grethes svækkede – og bevarede handleevner. 

 

Den indre rettethed for de fem går således mod at optimere rådigheden, ved henholdsvis at 

reducere, forenkle og/eller rutinisere handlemulighederne. Hvor den indre rettethed i kritisk 

psykologi går mod det, personen på det givne tidspunkt anser for relevant udvidelse af 

fremtidige muligheder for at deltage (Dreier 1999a), dvs. øge rådigheden. Retningen for 

optimeringen af mulighederne for at deltage kan være usikker. De – personen og nærstående - 

har ikke et overblik over, hvordan sygdommen griber ind i livsførelsen. Sygdommens 

progression er uforudsigelig. De har ikke et overblik over bevarede evner og hvordan disse 

kan bidrage til helt eller delvist at kompensere for svækkelser. 

 

Grethe overvejer, som Ellen også gjorde, sin selvforståelse som ægtefælle: 

G Nu er det bare. Altså, nu må vi sige. Nu må vi, ja, gøre tingene, så godt som vi ka. Og vi 
ka, ja, få noget, få noget, hverdagen til at gå, og håbe, at Bent ikke bliver alt for træt af 
mig, og sån nogen ting, ikk.   

F  Tænker du på det? 
G  Ja [understreger] det gør jeg da - engang imellem, fordi jeg syns det er da lidt synd, ikk.  
 

Grethe overvejer som nævnt ovenfor også sin selvforståelse i forhold til at være veninde. 

Disse overvejelser sker til trods for, at Bent og veninderne anerkender Grethe som 

henholdsvis ægtefælle og veninde. AS påvirker og griber ind i Grethes basale livsførelse, på 

måder så den i perioder træder i forgrunden. Og hun bliver angst grundet trussel om tab og tab 

af råderum. Men sammen kan de opretholde deres selvstændige livsførelse. Det, der synes at 

have størst betydning for Grethe, er, at hendes relationer er bevarede, først og fremmest til 

Bent, men også til familie og venner. Det, Grethe her siger, kunne være udtryk for, at hun 

erfarer AS som en trussel om tab af funktioner og dermed handleevner, som er centrale for at 

bevare Bents og vennernes anerkendelse. Forstået i sammenhæng med, at Grethe siger, at 

uden bagland har hun ingenting, er det en trussel om at blive ladt alene (afs. 4.4.1.2) – hvis 

der sker Bent noget). Det har således fået yderligere betydning at få deres respektive 

anerkendelse – en eksistentiel betydning, fordi hun er bange for at miste grebet om sit liv? – 

og sit liv sammen med andre? 
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4.4.1.3 Hans Pedersen 
Denne analyse baseres primært på Elvas perspektiv. Grunden hertil er, at Hans’ svækkelser af 

kognitive funktionsevner gør det vanskeligt for ham at forstå - impresiv afasi - og udtrykke 

sig - ekspresiv afasi. Mine evner som interviewer samt det almene vilkår, mit begrænsede 

kendskab til personerne ramt af AS, herunder til deres svækkelser og mulige måder for evt. at 

kompensere for de, der havde betydning for interviewet, begrænsede den viden, interviewet 

med Hans tilvejebragte.  

 

Elva og Hans forfægter på hver deres måder og sammen, at deres anliggende er at bevare en 

selvstændig daglig livsførelse. Elva siger herom: ”Tingene, de ska fungere stadigvæk, selv om 

så Hans er syg, så ska det hele fungere, ligesom hvis han var rask, ikk. Og så må je jo så bare 

gøre lidt mer tid” [trækker meningen sammen: både gøre mere og bruge mere tid]. For Elva er 

der en tilfredsstillelse i, at hun magter det:  

E Je, og je prøver på, at klare de ting, som vi vil ha klaret, hvis vi havde været her begge 
to. Tingene, dem prøver je så på at klare alene, ikk osse, og det er så en tilfredsstillelse, 
at je kan, ikk. Og øh, det er så, det er nok det, selv om så je sier, nu her dengang je 
klipped hæk, og sån noet, og mine hænder de var helt splited ad, ikk osse. Så alligevel 
det, fordi så naboerne de kom jo godt nok og sae, jamen de ku godt hjælp mig sån lige 
lidt. Så sae je, jamen så lang tid je ka selv, så vil je gerne selv, sae je. Je er osse noet 
stædig. Ikk. Og je tror altså, det er det, det er en tilfredsstillelse for mig, at, at je ka 
tingene selv, stadigvæk, så faktisk.  

 

Naboernes betænksomhed, deres konkrete tilbud om praktisk hjælp, som faktisk er den form 

for hjælp Elva værdsætter, er af afgørende betydning.  

 

For Elva er det, at deres dagligliv fungerer, kriteriet for et godt liv: ”Så lang tid vores 

hverdage og vores dage kan fungere sammen, ikk osse, uden, så syns je, så har man jo, godt 

liv på vores måde”. Måderne, hvorpå Hans er ramt af AS, griber, til forskel fra måderne 

hvorpå Ellen og Grethe er ramt, meget ind i hans egen -, Elvas – og deres fælles livsførelse. 

Derfor indledes med Elvas perspektiver på Hans’ liv: 

E En mand, der ikk siger ret meget, og som ska have hjælp til noget, alt, ja. Ikk alt, men 
næsten alt. Og som ikk kræver noet af tilværelsen igen, bare han får noet at spise og 
kaffe. Det er faktisk Hans’ liv i dag, ikk osse. Det er æh, det er kun sån, en gang 
imellem, så ka han bli glad, og så ka han pludselig husk noen enkelt ting, som vi har 
oplevet, ikk osse. Når vi. Je prøver på at genkalde noen af de ting, vi har oplevet, 
sammen, og sån noet. Ikk ret tit selv han kommer med noet. Det gør han ikk. … I 
hverdagen så siger han ikk ret, næsten ingen ting. ... Så Hans’ verden er lille. ... Je vil 
sige, du får ikk engang så meget respons i dag, som du får fra et barn på fem år. Fordi 
du får ikk, ææh. Der bliver ikk taget initiativ til noen ting. 
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De egenskaber Elva værdsatte hos Hans, oplever hun nu i glimt, andre egenskaber som bl.a. 

opleves besværlige og irriterende træder frem og nogle af disse egenskaber får hende til at 

sammenligne ham med et barn og beskrive ham, som var han nærmest en fremmed: ”Det er jo 

ikk, Hans. Det er heller ikk min Hans,  ham je har fået. Det er det ikk. Det er det ikk”. I glimt 

oplever Elva enkelte af de egenskaber, han har bevaret: ”Det er ikk ret lang tid af gangen, 5, 

2, 3 minutter, ikk osse. Ellers er han ikk. Det er der ikk. Nej, det, det er slet ikk, fordi at han 

var livlig, og [utydeligt], glad menneske, osse. Nej, det er slet ikk”. 

 

Der er flere måder at forstå Elvas beskrivelser her, dels at han ikke er Hans, som hun har 

elsket og levet sammen med, dels er en anden Hans, en som hun ikke har valgt? Denne sidste 

forståelse, synes at støttes af, at Elva siger, han ikke er den samme person, men det bliver ikke 

klart, hvad Elva nærmere forstår herved, og hvilken forståelse hun har af at være den samme 

eller ikke den samme person. Det, der kan siges, er, at Elva oplever, Hans handler på andre 

måder, hvor ikke-værdsatte egenskaber træder frem og de egenskaber, hun værdsætter, 

oplever hun kun er der i glimt: 

E Fordi at, nej, det er nok det, der er sværest, fordi det er ikk den sam person. Det er det 
ikk. Nej, men altså, derfor sier je, så ska man ikk kaseres som menneske. Det ska man 
ikk. Det syns je ikk. Det er je nok for stærk til, endnu i hvert fald. Det er sikkert. Nej, det 
vil je ikk ku klare. Så tror je, je vil få det psykisk dårligt. Ikk. Fordi så vil je ikk ku glæde 
mig ved at gøre noen ting som, som je måske havde friheden til. Ikk fordi. Nej, så 
hellere. Så hellere ta mindre og så det besvær med, der er. Ikk osse. Og sån at. Det vil 
je hellere. Helt sikkert. Og det er nok igen det, je prøver på at sæt mig i hans sted, ikk 
osse. Altså. Og tænker, at hvis det var dig. Du så ble kasseret, ikk. Det er. Jow. Det er 
svært, det er det. Men man tænker ikk så meget over det i hverdagen. For sån er det 
bare, ikk. 

 

Det, at Elva har kræfterne, at de har været knyttet til hinanden i mange år: ”Vi har haft 38 

gode år, [eftertryk] så må vi altså osse tag de dårlige år med”, heraf følger et 

medmenneskeligt ansvar, dertil det, at Hans situationen kunne være hendes, det er tilsammen 

forhold, der forpligter og som har større betydninger end den frihed, hun teoretisk kunne få. 

Teoretisk, for hun forestiller sig ikke, som hun fortæller nedenfor, at hun reelt ville opleve det 

som en frihed. Der er også risikoen for, at Hans kunne blive en anden person. Her forstår Elva 

det som risikoen for, at andre, måske værre, egenskaber kunne træde frem. I givet fald ville 

hun føle skyld og måske skam over at have foranlediget sådanne ændringer: 

E Som je sier, endnu, så føler je, je har kræfterne til selv at klare tingne. Det er, fordi at, 
så at. Så hvis nu sån en dag sån je syns rigtig træls, så ka je osse tænk: ”Nej, nu må du 
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altså osse ha Hans ud en dag eller sån noet”. Så tænker je: ”Hvis han nu bliver en helt 
anden person, når han begynder på det der. Det var skrækkeligt, ikk. Fordi så ka man 
godt tænke: ”Bliver han nu urolig eller sån noet, eller måske aggressiv”. Ved at. Når 
han nu vil gerne være hjem, ikk osse. Nej, endnu så tør je altså ikk Det er. Det er 
sikkert. 

 

Elva står alene med et ansvar for at hjælpe Hans, som Elva selv ovenfor pointerer, er hendes 

anliggende at bevare deres livsførelse. Det offentliges manglende synliggørelse af mulige 

tilbud betyder, der er handlemuligheder, hun ikke bliver opmærksom på. Dertil er der 

handlemuligheder, hun ikke ser som sine, eksempelvis er Elvas overvejelser om dagcenter 

blot tanker. Hun kender ikke, er ikke blevet gjort bekendt med og har ikke selv undersøgt, 

hvilke muligheder der evt. kunne være for hjælp fra det lokale plejehjem. Elva har heller ikke 

planer om at undersøge mulighederne, grundet dels den trussel, at f.eks. det at deltage i 

aktiviteter kunne forværre Hans’ liv, bl.a. fordi hans deltagelse ville vanskeliggøres af 

svækkelser i henholdsvis hans evner til at formulere sig og til at forstå, dels den trussel at 

miste Hans’ tillid, grundet hans svækkelser kunne han have svært ved at forstå, hvad der skete 

og hvorfor. Trusler, som også er trusler mod hendes liv, trusler om skyld: 

E Je tror ikk, de har den demens afdeling [det lokale plejehjem]. Ja, de ka nok ha måske 
en beskæftigelses stue, eller sån et eller andet, men øh, nej, det. Det skubber vi ligeså 
stille ud ad [ler]. Det er sikkert. Fordi man tør ikk det der. Altså, man tør ikk, og 
begynde at røre ved noget, hvis resultatet bliver meget dårligere af det. Du ka jo få et 
meget dårligere liv, både ham og mig. Ikk osse. Ved at du gør sån noet. Måske bare en 
dag om ugen, ikk osse. Sån han tænker: ”Hov, hva er det for noet”, ikk osse. Hvis han 
så ikk ka li at være der, ikk osse. For det ku godt, når han ikk har sproget. Han får jo 
ikk noet glæde af at sid og snak med noen, når ikk han ka snak ordentligt. Så er det 
bedre at sidde sammen med hans fjernsyn. Det er. Det syns je. Det må være sån, det er. 

 

Elva er meget afklaret med sine præmisser for handlegrunden, til sit valg af den 

handlemulighed, at Hans ikke deltager i aktiviteter uden for deres hjem111. Præmisserne er 

valgt, fordi de giver handlemuligheder, der imødekommer hendes interesse (Dreier 2002) – at 

reducere progressionen af AS. Det skal forstås i sammenhæng med, at Elva erfarer, Hans 

                                                 
111

 To nyere danske spørgeskemaundersøgelser har fokus på pårørendes situation: 

I den ene undersøges hvad 91 samlevende med personer diagnosticerede som demensramte i moderat til svær 
grad oplevede belastende og den samlevendes forklaringer på, hvorfor de ikke modtog aflastende omsorgstilbud 
(Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard Kristiansen 2007b). Ét fund er her, at afgørende for om raske 
ægtefæller accepterer tilbud om aflastning, om det matcher deres krav til både omfang og indhold, at de vurderer 
de kan være bekendt at udsætte personen for dette (ibid.).  
I den anden undersøges hvordan 153 (i forhold til nogle spørgsmål 147) pårørende (dvs., nuværende eller 
tidligere ægtefæller/samlever, børn, svigerbørn, børnebørn eller nære venner), vurderer deres helbredsmæssige 
livskvalitet samt deres behov og ønsker for støtte, rådgivning og aflastning (Andersen-Ranberg, et al. 2007).  
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værdsætter at være hjemme: ”Det betyder meget for ham, det her stedet, hjemmet, ikk. De 

vante omgivelser, ikk osse”, samt at deres hjem fungerer og som nævnt, at Elva har de 

nødvendige kræfter: 

E Men je syns bare, så lang tid je ka få det til at fungere herhjemme. Og det er osse hans 
hjem, ikk. Og han har glæde af at være her. Det var noet andet, hvis han ikk havde det. 
Ikk osse. Hvis nu sige han ikk. Han ødelagde tingene, og sån noet, ikk osse, så ku je ikk. 
Så så, det, fordi det vil je ikk være med til. Altså min, grænsen den er ved så lang tid 
alting det fungerer normalt, ikk osse. Vi ka ha gæster og sån noet, og huset fungerer 
normalt, ikk osse. … Så vil je nok hellere ta en tørn ekstra.  

 

Dvs. Elva har forestillinger om, at der er grænser, situationer, hvor deres fælles selvstændige 

livsførelse kommer under pres og måske bryder sammen, men aktuelt er anliggendet at bevare 

den. Om hvordan Hans erfarer sin situation nu, siger Elva: 

E Je tror, han syns, han har det godt. Je tror samtidig med, at kræfterne de forsvinder 
altså [utydeligt ord], så tror je, så indstiller man sig på det. Ikk. Og så er han tilfreds 
med. Hvis je sier, han ka gå lidt i haven. Han kræver ikk så meget, så. Det tror je ikk. 

F Hvordan vurderer du, hans hverdag er, hvis du sån skulle give din karakteristik af den? 
E Je syns, den er, den er tom. Det syns je. Fordi at øh, osse det der med, at man ikk ka 

udføre ret meget. Det, syns je, jo må være lidt strengt. Ikk. 
 
Arbejdsdelingen afspejler Elvas forståelse af Hans’ situation, at hans kræfter mindskes og det 

medvirker til, at han er tilfreds med det, han formår. Samtidig er det af betydning for Elva at 

hjælpe Hans at bevare og skabe et indhold i livet. En hjælp Elva er forvisset om også bidrager 

til, at Hans bevarer handleevner, fordi den begrænser udviklingen af tilkomne egenskaber som 

passivitet og initiativløshed, dvs., den har karakter af rehabilitering forankret i deres 

livsførelse: 

E Han er jo passiv faktisk næsten med alting, ikk osse. Altså, hvis han ikk havde en til at 
skub på hele tiden, så var han nok endnu længere tilbage. Ikk osse. Fordi je skubber jo 
på hele tiden. Fordi je siger til ham: ”Ka du husk, der har vi osse”, hvis nu der kommer 
et eller andet i fjernsynet. ... så kommer der sån lige et glimt, ikk osse, genkendelse, og 
så væk igen. Ikk. Og sån, det er. Nej, ellers er der ikk. Der er ikk ret meget tilbage. … 
Osse passiviteten, er nok osse meget svært, for mig, ind imellem, ikk osse. … Tænker 
man ve sig selv engang imellem: ”Det ka ikk pas, han slet ikk interesserer sig for nogen 
ting”. Men det gør han altså ikk.   

 

Arbejdsdelingen er en proces, hvor Elva til stadighed reorganiserer deres livsførelse. Hvor 

Elva dels i stadig højere grad aflaster Hans i forhold til hendes vurdering af svækkelser af 

hans handleevner og dels inddrager ham i arbejdet og skaber muligheder, så han bruger sin 

bevarede handleevner. En arbejdsdeling der, i lighed med den Ellen og Kristian, Grethe og 

Bent er kommet frem til, kan karakteriseres som en form for rehabilitering baseret på en 
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dagligdags forståelse, hvor tiltag er forankret i Hans konkrete dagligliv, men her ligger hele 

initiativet hos Elva. 

 

Det at hjælpe Hans bliver for Elva også en proces med komme til en form for accept af, at 

Hans forandrer sig, at egenskaber hun værdsætter, efterhånden kun er der i glimt og nye 

træder frem, som hun har vanskeligt ved at forbinde med ham. Elva beskriver her et eksempel 

på den irritation, hun erfarer i sin proces mod accept af svækkelser af en Hans’ egenskaber:  

E Du ved sån engang imellem, hvor man siger: ”Åååh, ku du ikk osse finde ud af det”, 
sån eller et eller andet. Så hvis nu man, man syns nu har man været oppe og køre længe 
ikk osse. Og siger: ”Åårh, ku du ikk osse lige gøre det?” Eller han gør noget, som er 
helt forkert, ikk osse, men det ovre igen. Der er ikk noget med at gå rundt og bære nag 
eller noget. Det er der ikk. Der er godt nok engang imellem, så siger han: ”Fru 
Hyacint” til mig [ler]. 

 

Hvordan erfarer Hans sin situation? Som tidligere beskrevet tyder det på, Hans selv oplever, 

han har et godt helbred (4.3.3.1). I det følgende undersøges nogle af de svækkelser i Hans’ 

handleevner, som synes at have de største betydninger for – og som griber mest ind i hans 

livsførelse: svækkelser i evnerne til samtale og i eksekutiv funktionen bl.a. evnerne til initiativ 

og planlægning.  

 

Hvordan kan det forstås, at Hans, til trods adskillige og i forhold til hans livsførelse 

indgribende og betydningsfulde svækkelser af hans handleevner, giver udtryk for at have det 

”alment”? For at komme nærmere en mulig forståelse, undersøges i det følgende ud fra Elvas 

perspektiv, via hendes to eksempler på deres håndteringer af svækkelser i Hans’ handleevner. 

Først belyses hvordan de sammen håndterer Hans’ svækkelse i evnerne til samtale. Det synes 

at have størst betydning for Hans og det griber meget ind i hans deltagelse i forskellige 

handlesammenhænge. 

 

Elva tilstræber, men lykkes ikke altid med at kompensere for Hans’ vanskeligheder med at 

udtrykke sig, hvor han ikke selv kan kompensere. I interviewsituationen er det en hjælp han 

accepterer og synes at værdsætte, han vender flere gange ansigtet mod Elva for at få hjælp, 

eller beder hende om at fortælle. Elva fortæller her om det at hjælpe Hans med at udtrykke 

sig:  

E Je tror, det er fordi, han ikk ka finde ordene, ikk osse. Så lar han vær. Så det er det, tit, 
så ve je måske, hva det er, han tænker, og så spør man ikk osse: ”Er det det?” - ikk 
osse. Og hvis je siger: ”Prøv lige at sige det engang til, så ku det være, je ku fange 
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nogen af ordene”. Så bliver han engang imellem irriteret, og så ka det også være lige 
meget. … Når man har været gift så mange år, ikk også, så ved man lidt, hvad den 
anden tænker, ikk også. Ej, je tror, det piner Hans meget, at han ikke kan finde ordene, 
når han skal snakke, og så fordi når han så endelig har fundet dem, så kommer de med 
meget høj lyd, og så for. Så tror folk tit, han er gal eller sån, ikk også. Det kommer sån 
meget hårdt. Er det ikke rigtigt Hans - på den måde. Er det ikke den måde, du føler 
selv? 

H Joooh.  
 

Elva bruger også en form for ”indirect repair” (afs. 2.1.1.11), når hun giver forslag til, hvad 

hun tror Hans vil sige, dertil bruger hun det det at få ham til at gentage, samt at give cues 

mhp. om han derved kan genkalde. Det til trods og trods de kender hinanden gennem mange 

år, er det vanskeligt at hjælpe Hans. Hans synes at være tryg ved Elvas hjælp, beder hende 

undertiden om hjælp, enkelte gang irriteres han også over hendes hjælp. 

 

Hans’ emotionelle reaktioner skal også forstås ud fra, at han som Elva udtrykker det: ”... har 

været meget, meget [eftertryk] veltalende”, men reaktionerne er ikke socialt acceptable for 

Elva:  

E Erj, egang imellem så kommer han med et udbrud, sån. Så [utydeligt]men så siger: 
”Det gider vi ikk høre på”. Hvis sån han ikk ka, hvis han er lidt irriteret, ikk osse, så ka 
han godt kom med sån: ”Uuhhhh” [højt stød, efterligner Hans’ udtryk]. Ikk. ”Det 
sprog, det gider vi altså slet ikk at høre på. Så det ka du godt glem, færdig” [meget 
bestemt]. Ikk. Fordi, folk de gir jo et helt - ”hvad er det?” [viser deres reaktion – at de 
ser forundret op]. Ikk osse. Så: ”Det gider vi ikk at høre på, så ka du godt”. ”Enten så 
ka du tie stille ellers osse, hvis ikk du ka finde ordene”, sae je, ”det er bedre”. Så det 
er. Det er, je syns osse, det er osse synd for ham selv. 

 

At Hans her udtrykker sig via lyde, kan være fordi, det er det, han kan, fordi hans evne til at 

udtrykke sig er svækket. Det tyder på, at Hans udtrykker sig med lyde, når han har noget 

vigtigt, han vil sige, her synes han ifølge Elva at udtrykke sin irritation, måske som følge af, 

at han ikke kan få sagt det, han egentlig ønskede, og der ikke er måder for at kompensere 

herfor.  

 

For Elva vejer i denne situation hensynet til en socialt acceptabel handlen mere end hensynet 

til at hjælpe Hans at udtrykke sig. Elva bebrejder Hans i forsøg på at undgå, at han – og 

måske hun selv – oplever skam og stigmatisering og at de evt. mister sociale relationer, som 

betyder meget for dem112. Det betyder, han afskæres fra at udtrykke sig i situationen.  

                                                 
112 Stemstrøm Rasumussen, Horsted & Kristiansen finder, at raske ægtefællers flovhed over den demensramtes 
adfærd og loyalitet overfor ham eller hende kan reducere den raske ægtefælles kontakt til omgangskredsen, hvis 
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Forskellige svækkelser af kognitive funktionsevner gør det vanskeligt for Hans at forstå det 

sagte og udtrykke sig. Hans evner til at forstå kan også påvirkes af, at hans hørelse er nedsat 

og han derfor bruger høreapparater. Dertil kommer, hans erfaring af ikke at kunne lykkes med 

sine forsøg på at udtrykke sig og være afhængig af Elvas eller andres tolkninger af hans 

udtryk. Disse forskellige aspekter kan have en forstærkende virkning på hinanden og kan 

være grunde til, at Hans, som Elva anfører, ikke siger ret mange ord i hverdagen. Hans og 

Elva er i lighed med Grethe og Bent i en proces, hvor deres kommunikation ændres. For Hans 

og Elva betyder det, at deres kommunikation bliver stadig mere ordløs, hvor Elva forsøger at 

kompensere. Elva kan ikke hjælpe yderligere, fordi hun ikke er vidende om, hvilke 

funktionsevner, der er bevarede, som Hans evt. kunne bruge ved udvikling og afprøvning af 

andre måder, af måder at kompensere på.  

 

Det andet eksempel relaterer til svækkelser af Hans’ praktiske handleevner, eksempelvis i 

forhold til basale rutiner relateret til personlig pleje. Svækkelser, som griber meget ind i hans 

livsførelse, men de synes ikke at have særlige betydninger for ham. For Elva er det en proces 

med til stadighed at erstatte disse ikke-fungerende rutiner og etablere nye meget fastlagte 

rutiner, i forhold til, hvordan hun erfarer sygdommens progression. Dette medvirker til, at 

Hans aflastes dels fordi Elva etablerer og hjælper med at opretholde nye rutiner samt 

kompenserer i forhold til svækkelser af handleevner, dels fordi Hans bidrager til deres 

livsførelse i forhold til de handleevner, der er bevaret og som Elva har øje for. Dvs., for Hans 

bliver kravene gradvist færre og mindre komplekse end tidligere. Det tyder ikke på, at Elva 

får øje på andre og nye handleevner, som er bevaret. Hans’ handlerum reduceres gradvist, 

under hensyn til hans bevarede handleevner, hvorved han bevarer rådighed.  Elva 

kompenserer for svækkelser i Hans’ handleevner, dvs. Hans’ personlige praksisser forandres 

(Dreier 2001, Dreier 2003), i nogle men ikke alle situationer foretager Hans en medlæring, 

ved at kunne tage imod hjælp, eksempelvis hvor Elva begynder at hjælpe ham med at børste 

tænder.  

 

Ved at bruge bevarede handleevner og tage imod hjælp, dvs., der sker en social 

kompensering, udvikles forudsætninger for at bevare dele af handleevner, hvor personen selv 

                                                                                                                                                         
ikke omgangskredsen kan rumme den demensramte (Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard Kristiansen 
2007a). 
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delvist kan kompensere. Andre eksempler er som beskrevet ovenfor, Grethe der tager imod 

hjælp fra Bent til at udtrykke det hun ønsker via sproget, Ellen tager imod Kristians hjælp i 

forbindelse med bagning (afs. 4.4.1.1). Her foretager personerne en blanding af intenderet og 

medlæring. 

 

I praksis – i analysen - af det empiriske materiale – er det ikke altid muligt at skelne mellem 

hvornår personen foretager henholdsvis intenderet læring og medlæring dels fordi de to 

former for læring blandes, dels fordi det ikke altid kan afgøres om læring er intenderet. Når 

personen deltager i nye rutiner, er det så ud fra en intention om at bevare en handleevne? – 

eller er det medlæring? - 

Personen foretager, som følge af at nærstående etablerer rutiner, medlæring – læringen 

påtvinger sig personen, hvor han eller hun vanskeligt kan undgå den. Hvorvidt det, at 

personen accepterer disse rutiner, er udtryk for at han eller hun tilstræber at foretage 

intenderet læring mhp. at bevare sin livsførelse, kan ikke afklares ud fra det empiriske 

materiale. 

 

De 5 personer bliver afhængige dels af at nærstående tager initiativ til at etablere rutiner for 

konkrete situationer og for dagens - og ugens forløb – dels af måden nærstående hjælper med 

at etablere, opretholde og justere rutiner.  Kvaliteten af relationer til specielt nærstående og til 

deres læring har en særlig betydning. Personens læring bliver med sygdommens progression 

lidt efter lidt og i varierende grad fælles med og forudsætter særlige relationer til de øvrige 

deltagere i handlesammenhænge, deres læring (Dreier 2001), særligt og oftest nærståendes. 

Gradvist mindskes den fælles læring og afhængigheden af nærståendes læring øges. Det er 

tydeligst for Karl og Hans. 

 

Mulighedsbetingelserne for læring har sammenhænge med, at sygdommen progredierer. De 

ligger et varierende sted mellem, at læring ikke forudsætter permanens af det, der læres og det 

at læring er til gavn i andre situationer (Dreier 2001, Dreier 2003), tidsperiode, hvor de 5 kan 

profitere af læringen i andre situationer, kan være begrænset bl.a. grundet vanskeligheder ved 

at genkalde ny læring. 

 

Nærståendes position gør, at de kender personen, de oplever og erfarer, hvordan hans eller 

hendes handleevner svækkes i konkrete situationer i dagliglivet og hvilke betydninger det har 
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for ham eller hende. De føler en forpligtelse til og ønsker at hjælpe. Deres måde at hjælpe på 

er baseret på en dagligdags forståelse af læring og af AS samt på kvaliteten af relationen. 

Nærstående foretager en blanding af medlæring og intenderet læring – i konkrete situationer. 

Ofte prøve fejl metoden. Ofte komme de i situationer, hvor de mangler faglig viden – om 

hvordan AS har ramt personen og om hvilke evner der er bevaret og hvordan personen kan 

bruge disse.  

 

I lighed med Ellen fortæller Hans ikke om sine vanskeligheder i de situationer, hvor de opstår. 

Elva skal – i lighed med Kristian - selv være opmærksom på sådanne situationer. Hvordan det 

kan gå for sig, beskriver Elva et eksempel på: 

E … det er nu en uge siden, je opdaged. Altså, nu ska je til hjælpe ham, når han ska i bad. 
Der lugted han altså, efter han havde været i bad [sænker stemmen]. Så sagde je, nej. 
Men han havde været i bad. Så siger je, næste gang, så sagde je: ”Nu [eftertryk], 
kommer je altså lige og vasker dig”, siger je så, ”så du kan få vasket dit hår og sån 
noet”. Der var helle ikke noet, altså, det måt je gerne. Så der var. Og det er sån, måske 
osse tegn på, at han ikk fornemmer, han ikk kan. Og je har endda købt ekstra 
skridsikker måtte. 

F Kunne du godt få lov til at hjælpe ham? 
E Ja, ja. Så er der ikk noet, altså. Det. Det gør vi fast. Så når han ska i bad, så trækker je i 

lange bukser, og bare tæer. Je kan ligeså godt få en bruser her, [ler meget]. Men altså 
hellere det. Altså, je kan altså ikk ha, hvis han kommer til at lugte, altså. Det er noget af 
det samme osse med undertøj, og sån. Så siger je: ”Du ska altså skift undertøj”. Så der 
holder je sån øje med ham, osse. Det har je ikk gjort før, men det er altså nødvendigt. 
Det er det. Og det ka je altså ikk have, hvis han kan lugtes. Det er synd, menneskeligt 
set, fordi så tager folk afstand, ikk osse.  

 

Elva dæmper flere gange stemmen i sin beretning. Ét udtryk for, at det nærmest er tabu for 

hende at fortælle om Hans’ situation, en form for udlevering af Hans’ uformåen. Hun vil være 

meget ked af, hvis Hans hørte hende fortælle om det, også fordi hun er i tvivl om hans evne til 

at forstå. Dertil har hun måske selv svært ved at acceptere det, men håndterer det ved at 

handle, bruge sin faglighed og humor. Som beskrevet ovenfor er det også her vigtigt for Elva 

at tage ansvar for, at han bevarer sin integritet og reducere risikoen for, at han udsættes for at 

opleve skam: 

E Fordi altså, for det ska ikk være sån, at hans selvværd, hvis han ser på sig selv på den 
måde, at det er blevet dårligere, altså. Så det syns, je altså. Det der, han ska ikk. Det 
ska ikk vær sån, at andre folk de ka sie, at nu kommer han nok og ser sån og sån ud. Det 
vil je altså ikk. Så derfor holder je ham lidt i ørerne engang imellem. Og det. Je syns. 
Fordi, det ska være menneskeværdigt, ikk osse. Det ska ikk sån, man ka sie: ”Årh, han 
har også AS prøv at se, hvordan han ser ud”. Ikk osse. Så andre folk de tager afstand 
fra ham, ikk osse. 
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Elva erkender, det er en svær situation for Hans at skulle have hjælp, men det er vigtigt at 

bevare Hans’ selvværd. Her er Sabats begreb om positionering oplysende. Positionering er 

ifølge: ”… understood to be part of a larger personal storyline or narrative. The larger 

narrative has the purpose of explaining, giving reasons for, the behavior of oneself and others 

in the natural social world ...” (Sabat 2001, s. 19). Elva forsøger at hjælpe Hans at imødegå en 

negativ positionering som følge af diagnose AS. Diagnosen AS kan udgøre det principielle 

grundlag for en sådan fortælling. Sabats pointe er, at det er sandsynligt, at andres første 

positionering af en person som havende AS, ud over at føre til forklaringer af personens 

handlen som er konsistente med en sådan positionering, også fører til forventninger om og 

fortolkninger af personens senere handlen i lyset af en  positionering (ibid.).  

 

Om Hans’ accept af hjælp, siger Elva: ”Og det er nok det, je tager mere naturlig på at vaske 

ham, end. Fordi man er fysioterapeut, ikk, … Så siger je til ham: ”Jehar vasket sån en svend 

som dig før”, siger je så”. Om sine egne overvejelser siger Elva:  

E Jamen, det spekulerer je ikk på. Altså det er, som je siger osse, det er pga. af mit fag. 
Ikk osse. Det, det slet ikk noet je spekulerer på. Det er, og det tror je heller ikk han gør. 
Altså, at det er nedværdigende, at je gør det, ikk osse [utydeligt]. Fordi der er ikk noet 
med, han siger. Han selv går ind og begynder at gå i bad eller noet. Nej, det gør han 
ikk. Så der er ikk noet. Hvis han er af tøjet, så står han, indtil je kommer og lukker op 
for vandet. Det er ikk noet. Jamen. For je tror, det er pga. ens fag, ikk osse. Du er vant 
til at behandle mennesker, røre ved mennesker, ikk osse. Så det tror je, det er. Det er 
nok fordelen, ikk osse, at man tackler det på den måde, ikk osse. Og så går det, osse 
bare je siger til ham om morgenen, hvis nu siger je siger: ”I morgen så ska du altså, 
heller her i eftermiddag, så ska du i bad”. Så ved han det. Man ska ikk sie det før, så ka 
han ikk husk, hvornår. Først der, sån ska det være, ikk osse”. 

 

Elva forsøger at gøre situationen acceptabel for dem begge via humor og ved at gøre det til en 

form for professionel relation113. 

 

Elva er tilstadighed opmærksom på, at Hans bevarer en socialt acceptabel fremtræden – på 

alle måder, med sit sprog, sit udseende, sine dufte, sin handlen – af hensyn til ham selv, hvor 

                                                 
113 Stemstrøm Rasmussen, Horsted & Kristiansen finder også, at mange raske ægtefæller, trods det kan være 

belastende, fortsætter med at hjælpe personen med hans eller hendes personlige pleje, dels fordi den 
demensramte selv giver udtryk for at foretrække ægtefællens hjælp, dels fordi den raske ægtefælle - i lighed med 
Elva – synes det må være rarere for personen frem for, hvis det var fremmede. Endelig giver det mulighed for, at 
den personlige pleje kan udføres, når det passer bedst for personen selv og den raske ægtefælle. De finder også 
eksempler på, at ægtefæller, grundet udmattelse over for denne opgavens omfang og karakter og mangel på lyst 
til at hjælpe med personlig pleje, godt vil være fri for opgaven (Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard 
Kristiansen 2007a).  
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han tidligere var sirlig med sig selv, at han ikke oplever skam, af hensyn til andre – at de 

f.eks. ikke stødes. Det skal også ses i forhold til de betydninger, de sociale relationer har for 

dem (uddybes nedenfor). Dertil af hensyn til sig selv, Elvas egne anliggender som menneske 

og som fagperson: ”Je tænker hele tiden på, folk de ska altså ikk tænk: ”Uha, han lugter”. 

Det vil je altså være så ked af, osse nok på grund af mit fag osse [fysioterapeut], og rent 

menneskeligt, osse, ikk osse. For Hans har altid været meget sirlig med sig selv, ikk osse114”. 

 

Elva tydeliggør også en afhængighed og dermed en sårbarhed for, hvordan mennesker i deres 

handlesammenhænge handler og håndterer deres medmenneskelige ansvar i forhold til såvel 

Hans som Elva selv. Elva fortæller i 1. interview, hvor Hans gik ture i den nærmeste omegn, 

et eksempel på en tilfældig mands reaktion på sit møde med Hans. En reaktion som andre har 

gjort hende opmærksom på: ”... han ville nu osse hellere snak med mig, …, om at Hans, han 

gik ude i byen, for han ku ikk finde hjem”. Denne manglende tiltro til hendes dømmekraft og 

ansvarlighed, om end den er fra en fremmed person, rammer Elva: ”Og det er sån noet, at 

bliver man lidt ked af at høre, ikk. At folk. Fordi, je vil da aldrig drømme om at lade ham gå, 

hvis je ikk var sikker på, at han ku finde hjem”.  

 

Tilbage til spørgsmålet om, hvordan det kan forstås, at Hans giver udtryk for at have det: 

”alment”, samtidig med der til stadighed tilkommer svækkelser af hans praktiske handleevner. 

Det er små tiltag, der erstatter tabene. Hans bruger mere tid til at hvile samt mere tid på at se 

tv, lytte til sine cd’ere og til radioen. Forkalkninger i øjnene gør det vanskeligt at læse, 

brillerne hjælper ham ikke, fordi det er svært at ramme den rette afstand til det, han skal se. 

Hans og Elva ser sammen billeder fra bl.a. deres ferier. Elva har, for at kompensere for Hans’ 

nedsatte syn, købt digital kamera og dvd, så de ser billederne på fjernsynsskærmen. Hans kan 

genkende og genkalde erfaringerne. Det er den måde, de har fundet frem til er mest optimal, 

for at de kan snakke om deres ferier.  

 

Hvordan kan det forstås, at Hans ikke – som Ellen – reagerer emotionelt på disse ret 

omfattende, indgribende og for ham betydningsfulde svækkelser? Elva beskriver kun et enkelt 

tilfælde, hvor Hans reagerede emotionelt, han blev irriteret over gentagne gange ikke at kunne 

                                                 
114 Tilsvarende finder Stemstrøm Rasmussen, Horsted & Kristiansen, at de raske kvindelige ægtefæller har behov 
for og påtager sig ansvar for at opretholde den måde, hvorpå ægtefællen hidtil har klædt sig, dels for at fastholde 
billedet af ægtefællen dels for at opretholde egen selvrespekt (Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard 
Kristiansen 2007a). – det fremgår ikke af undersøgelsen, hvordan de raske mandlige ægtefæller har forholdt sig.  
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få deres PBS-oversigt til at stemme, hvorpå han stiltiende gav denne rutineopgave fra sig. 

Ellers - som tidligere beskrevet - holder Hans uden videre op med de opgaver og rutiner i 

forhold til hvilke, der er svækkelser af hans handleevner. For Elva er det Hans’ måde at 

udtrykke sin erkendelse af, at han ikke magter dem. Disse ændringer i sine handleevner 

tilskriver Hans sin aldring og har ikke ellers forholdt sig til dem. Set fra Elvas perspektiv har 

de været vant med at snakke om alt. Men de har kun haft få bekymringer af denne karakter, 

Elva genkalder kun ét eksempel: da de fik at vide, de ikke kunne få børn. Her oplevede hun, at 

Hans ikke kunne snakke om det. Hvorvidt, Hans selv har forholdt sig til sin sygdom og 

situation, kan ikke afgøres.  

 

Elva bekræfter implicit Hans’ selvforståelse, at forandringerne kan henføres til hans aldring, 

ved ikke at konfrontere ham med diagnosen AS, eller i det hele taget med de svækkelser hun 

oplever og erfarer, samt ved at forsøge at håndtere en balance mellem at aflaste ham i forhold 

til svækkelser af hans handleevner og inddrage ham på måder, så han bruger sine bevarede 

handleevner.  

 

Hans har på mange områder mistet handlerum, det til trods har han ikke eksplicit og kun en 

enkelt gang implicit givet udtryk herfor. Hvordan kan det forstås? Umiddelbart bidrager 

begreberne fra kritisk psykologi ikke til at give svar herpå. De må udvikles for at kunne det. 

Ifølge Holzkamp-Osterkam er angst udtryk for trussel om – eller tab af omverdenskontrol 

(Holzkamp-Osterkamp 1979), af rådighed, men i det foreliggende materiale tyder det på, at 

trussel om – og tab af omverdenskontrol kun i enkelte situationer fører til angst. Hvis denne 

tanke følges, hvordan kan det så forstås? Måske har Hans opgivet en stor del af kontrollen og 

overladt den til Elva? Hvor Elva formår at hjælpe ham på måder, så han til stadighed har en 

form for kontrol, der står i forhold til hans bevarede handleevner og som han oplever som fair. 

Måske – fordi progressionen sker over lang tid – har Hans over tid (jf. Holzkamp-Osterkam) 

pga. sin eksistensangst tilpasset sig sin afhængighed? 

 

Betyder disse begrænsninger så, at Hans’ grundlæggende stemning, hans befindende, er 

ændret? Ifølge Dreier er en persons subjektive befindende udtryk for hans eller hendes 

samlede, umiddelbare emotionelle vurdering af hans eller hendes nuværende mulighedsrum. 

Det er præget af tidligere erfaringer med de hidtidige mulighedsrum og af foregribende 

vurderinger af fremtidige mulighedsrum (Dreier 2002). Befindende er et bredere, mere 
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omfattende og vagere emotionelt udtryk, end angst. Det er ikke muligt ud fra det empiriske 

materiale at afgøre, hvorvidt Hans’ befindende er påvirket, og dermed heller ikke om det er 

påvirket af AS. Hans forholder sig overvejende til den konkrete dag og det at Elva gør dagen 

så forudsigelig, som det er hende muligt og måderne hun kompenserer for hans svækkelser 

på, kan være medvirkende til, at det ikke tyder på hans befindende er ændret – det er dog en 

forsigtil udlægning. 

 

Egentligt liv 

Det har væsentlig betydning for både Hans og Elva at kunne bevare deres sociale liv. Dvs. 

bevare et liv de har opdyrket, har sat pris på, haft sammen med andre. Det egentlige liv er det 

at have gæster, som Elva udtrykker det: ”Je vil gerne gøre noget for, at andre mennesker ska 

ha det godt”.  De vil gerne inviteres til ud andre:  

E … når vi har gæster, så siger han jo heller ikk så meget. Han lytter jo nok noet, men ka 
ikk forstå så meget, fordi osse pga. af hans høreapparater, ikk osse. … han fornemmer 
jo alligevel atmosfæren, ikk osse. Og glæder, og syns det er hyggeligt. Det er så det, der 
er positivt, ikk osse. Det syns han, det er dejligt, ikk osse. Og altid når vi bliver inviteret 
i byen, det syns han osse, det er dejligt, ikk osse.  

 

En meget betydningsfuld del af deres egentlig liv er, at de er vant med at tage på kortere eller 

længere rejser 3 – 4 gange om året.  Elva oplever det som ferie, fordi en del rutiner ikke er 

der: ”… du ska kun sørge for vores personlige pleje ikk osse”. Men Elva står også til 

stadighed over for udfordringer om hurtigt at etablere nye rutiner for sin egen handlen i forsøg 

på at virkeliggøre, at ferien bliver den gode erfaring, de begge ønskede. Eksempelvis en rutine 

om altid at sikre sig, at Hans kan følge med hende: 

E Je ka husk i Moskva, … [sænker stemmen] Der ble han væk. Erj, je var helt syg. … var 
han ikk hurtig nok til at kom ind, og så var det sån en stor elevator, og så, kørte den og 
han ble oppe. … Jamen, je ka godt sige dig [sænker stemmen], dér [hæver her 
stemmen] var je godt nok. Der var je bette karl, ikk. Virkelig. For sprog, russisk 
snakker de jo kun, og engelsk ka han ingen ting af. Og så bliver man jo helt forvirret. … 
Je var nok den, der mest urolig, havde je nær sagt. Men je tror ikk, han havde 
fornemmet situationen rigtigt. … Det var. Der var je bange. Ikk. Der var je virkelig 
bange [understreger]. 

 

Dette eksempel viser også, hvordan Hans’ sygdom udgør en form for trussel mod bevarelsen 

af deres egentlige liv. Et andet kort eksempel på hvordan Elva tilstadighed må være på forkant 

med situationen for at imødegå denne trussel: Det at maden anrettes som buffet: 

E Der var buffet. Så sørgede je altid for, at Hans han gik forrest, og så fyldt vi hans 
tallerken, og så fulgte je ham tilbage til, hvor vi sad, og så gik je op og tog bagefter, ikk 
osse. Han ka ikk finde, hvor je er henne, hvis ikk at je er. Når der er så mange 



 
 

367 
 

mennesker, det kan han ikk. Så bliver han forvirret, ikk osse. Og det duer ikk. Og det er 
det man lærer, ikk osse. 

 

For Elva og Hans har det altid haft stor betydning at rejse. I forhold til deres nuværende 

livsførelse har ferier fået yderligere betydninger for Elva – fordi hun for en stund oplever, hun 

aflastes for daglige rutineopgaver, får nye indtryk og møder nye mennesker. Elva er sikker på 

Hans nyder atmosfæren, de umiddelbare sanseindtryk, specielt: Maden, vinen og naturen. I 

enkelte situationer og oftest kun med Elvas hjælp bl.a. i form af billeder kan Hans genkalde 

sig erfaringerne, og f.eks. i interviewet kunne han med Elvas hjælp glædestrålende genkalde 

oplevelser bl.a. af smukke blomster i Skotlands bjerge. I lighed med Grethe og Bent er der 

også for Hans og Elva en betydelig glæde og begejstring forbundet med det at fortælle om 

deres erfaringer til andre. Måske større end tidligere, fordi sygdommen træder meget i 

baggrunden. Som for Grethe og Bent får ferier en endnu stærkere betydning, idet det også 

bliver en reaktion på begrænsningerne. Elva pointerer her betydningen af, at de kan rejse: 

”Endnu så håber je, vi ka få nogen rejser sammen, stadigvæk. For je har behov for sån 

engang imellem og kom hjemfra. Fra alle pligter”. Her siger Elva faktisk også, at som hun ser 

det nu, er bevarelse af deres daglige livsførelse betinget af, at hun oplever, de kan bevare 

deres egentlige liv i form af rejser. Om disse ferieperioders betydninger siger hun: ”Man ska 

helst have overskud, det er altså vigtigt. Det er også derfor, je siger, altså. Jamen, på ferie og 

sån noet, det vil je altså [meget tryk på de sidste fire ord], fordi je har behov for i min 

hverdag, at je osse får et input, ikk. Fordi ellers kører man fast”. 

  

Fælles liv 

Elva har til tider svært ved at forstå og acceptere begrænsningerne i Hans’ handleevner som et 

vilkår, men de har nået en implicit fælles forståelse af deres situation i form af deres 

respektive bidrag til at bevare deres livsførelse. 

 

Hans’ sygdom griber meget ind i hans og Elvas fælles liv, som gradvist ændres med 

sygdommens progression. Hvilke betydninger det har for Hans, har jeg udelukkende kunnet 

belyse indirekte fra Elvas perspektiv. Som det fremgår ovenfor føler Elva en forpligtelse 

overfor Hans, som hun henfører til deres fælles liv, måden det har været:  

E Som je sier, når man så har haft 40 gode år, eller 38 i hvert fald, så har man jo osse 
noet at se tilbage på. Ikk. ... Men så hele tiden, så sie, men det var jo godt vi har haft så 
mange år. Det er nok osse det, der gør, at man føler, det er nemmere, ikk. Det er 
ligesom, du har ikk sån en hel masse til gode. Altså, på den måde, ud over du har ikk 
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noet arbejde. Du troed, du sku hjem og ha det godt [ler]. Det har je osse, men altså ikk 
på den måde. 

 

Den forpligtelse, Elva tager på sig, er til stadighed helt afgørende for Hans’ daglige 

livsførelse. For Elva er betydningerne store, som beskrevet ovenfor. Betydninger som hun 

forholder sig fornuftsmæssigt til og i ét enkelt øjeblik - følelsesmæssigt:  

E Og det som je osse syns er svært ved hans sygdom, det er at se, hvordan et 
velfungerende menneske, bliver en helt anden person, og bliver. Kan fungere dårligere 
og dårligere, ikk osse. Som har været meget velfungerende og veltalende. Det er svært. 
Det kan være svært. Og så er det nok osse det man, frem for at sætte mig ned og tude, så 
bliver je gal over det. Det kan man godt engang imellem. Så lige have en flue: ”Pokkers 
osse”. Ikk osse. ”Hvorfor nu lige?” Men je ved ikk om det er en naturlig måde at 
reagere på. … Je bliver gal, ikk, og det er nok osse en bedre måde, og skælde lidt ud på, 
på ingenting. Du kan ikk skælde ud på nogen. Ikk. Fordi, jarh, det kan godt ske Hans 
han får lidt engang imellem, så vi er ikk sån. 

 

Vreden over tabet af Hans, som han var, over måderne svækkelser har ramt ham, som 

beskrevet ovenfor, dertil at han også har fået vanskeligt ved at udtrykke og til at tage imod 

kærlighed, samtidig med at han udtrykker et stadig større behov for Elvas nærvær. Det 

udtrykker han, ved bl.a. altid at forholde sig til, hvor Elva er: ”Je ka jo mærke, ligeså snart, 

hvis ikk je er i nærheden, ikk osse, så følger han mig med øjnene: ”Hvor er hun nu henne”, 

ikk osse”. Relationen ændres gradvist – som Elva også beskriver – mod at blive en mere 

asymmetrisk patient – hjælper relation:  

F Kan du somme tider glemme han er syg? 
E Nej, det kan man så ikk. Fordi han er jo afhængig af dig, ikk. Det ka man ikk. Det. Nej, 

det ka man ikk, osse som je sier, du får ingen respons. Du ka ikk snak med Hans om ret 
meget, vel, altså. Du er sån lidt, på hjælpesta, altså hjælperen.  … Han er der hele 
tiden. 

 

Hans bliver stadig mere afhængig af Elva og kan give stadig mindre tilbage til hende i form af 

kærlighed, nærhed, samtale, praktisk hjælp, etc. Det er hårdt for Elva at opleve, at Hans ikke 

kan tage imod hendes udtryk for følelser. Hvordan Hans selv oplever tab af stadig flere af sine 

egenskaber, er svært at afgøre, jf. han tilskriver forandringerne sin aldring og ikke snakker om 

dem.  
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Dette tab af ligeværdighed, hvor Hans for Elva bliver et barn (afs. 4.4.1.3), bliver også et tab 

af seksualitet i deres fælles liv. Ingen af de øvrige fortalte spontant om deres seksualitet115.  

 

For Elva indebærer Hans’ afhængighed, at hun selv står med dilemmaer og må foretage skøn, 

bl.a. i forhold til hans sikkerhed. En dag Hans var alene nogle timer, havde han ikke slukket 

kaffemaskinen, den var brandvarm, da Elva kom hjem. Så er tvivlen der, var det en 

tilfældighed – måske? Hans er tryg ved at være alene og Elva har tillid til, han bliver hjemme, 

men gør han det? I forhold til hendes ønske om enkelte timers frihed, er det, at Hans kan være 

alene, altafgørende. Elva siger her: ”Altså man er osse nødt til årh, prøve på at få sit eget, lidt 

frihed, ikk osse. Så nu. Og så er man nødt til at stole på ham”. Elva pointerer her, at så længe 

det fungerer, så ønsker hun ikke hjælp: 

E Jamen, je kan ikk rigtig se, hvad je sku have hjælp til i dag. For du kan nok se, hvis du 
sku have noen til at være her. Så lang tid han ska [Elva siger ”ska” mener formentlig 
vil?] være alene, så ska han have lov at være alene. Det ska ikk ha sån, at der er noen. 
Ikk fordi, det, det. Nej, det ku je slet ikk tænke mig, at så lang tid der ikk er. Og derfor 
kan je ikk se, at man har behov for hjælp, endnu. Altså, det kan da godt ske, je ser 
forkert på det, men.  

F Det tror je ikke - det er jo din oplevelse af tingene. 
E Ja, ja. Det fungerer, ikk osse. 
 

Hvordan får Elva deres tilværelse til at fungere? Etableringen af nye rutiner, hvor Hans 

aflastes, arbejdsdeling ændres, Elva påtager sig nye opgaver og nyt ansvar. Elva forsøger 

tilstadighed at inddrage Hans i forhold til hans aktuelle bevarede handleevner, med 

opmærksomhed på, hvordan han klarer det, hvis han ikke selv giver udtryk herfor. Det er altid 

med Elvas hjælp og under hendes ansvar. Hun forsøger at håndtere en balance mellem at 

hjælpe ham og inddrage ham, så han bevarer sin selvforståelse. Hans deltagelse i bevarelsen 

af deres daglige livsførelse bliver gradvist mindre, som hans handleevner svækkes. 

 

I lighed med Grethe og Bent ændrer Hans og Elva rutiner. Elva laver nye fordelinger af 

arbejdet. Den gradvise forandring af deres arbejdsdeling, hvor Hans aflastes, betyder, at Elva 

ud over at hjælpe Hans med hans personlige pleje, har ansvaret for deres daglige livsførelse 

og deres egentlig liv: ”Du er jo den, der skal udfylde alt, ikk osse. Så derfor, det er jo dig det 

hele”. Det indebærer bl.a., at hun overtager det, der tidligere var hans opgaver og ansvar som 

                                                 
115 Tre af otte ægtefæller til personer ramt af demenssygdom i moderat til svær grad fortæller spontant i 
Stemstrøm Rasmussen, Horsted & Kristiansen forskningsprojekt, at deres fælles seksualliv var afsluttet, hvilket 
for nogle var et tab for andre ikke, idet de erfarede, der ikke længere var ligeværdighed i relationen (Horsted, 
Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard Kristiansen 2007a). 
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eksempelvis: forvaltningen af deres økonomi, vedligeholdelse af huset, haven og bilen. Elva 

besluttede også, at hun skulle overtage det at køre, da lægen be’r Hans om at stoppe. Herved 

bevarer de nære kontakter til familien, som bor i andre dele af landet: 

E Men je havde jo ikk kørt meget, for je tog jo først kørekort som 60 årig, ikk. Så je var jo 
ikk. Men je tænkt, der er jo ikk andet for, og hvis ikk det går, så må du jo ta noen 
køretimer, tænkte je. Der var jo ikk noet at rafle om. Det kom jo til at gå. Men je ku jo 
aldrig spør ham efter, hvordan je sku gør. Han ku ikk fortæl mig det. … Så det er, nej, 
så det er godt, je har bilen. Jow, det er det. Især når man har familie så langt henne, ikk 
osse. 

 

Dermed overtager Elva også ansvaret for at vedligeholde deres bil: ”Nu her je har haft bilen 

på værksted, fået nye dæk på, givet serviceeftersyn, og sån noet. Alt det ska du selv hen. Det 

kommer slet ikk ham ved. Og det er så en mand, der har kørt bil så mange år, ikk osse”.  

 

Om hvorvidt Hans forholder sig til Elvas hverdag, siger Elva: ”Det. Nej, det tror je ikk. Han 

plejer bare at sige: ”Men du vil jo gerne” [ler]. Nej, det tror je ikk”. Hans’ sygdomsforståelse 

i sin daglige livsførelse, hans forståelse af, hvad Elva og andre må gøre for, at hans livsførelse 

hænger sammen og kan opretholdes, synes begrænset.   

 

4.4.1.4.Karl Sørensen 
Karl er plaget af gigt og det griber ind i hans livsførelse så han kun og med besvær kan gå 

rundt i deres lejlighed. Han ved, han lider af AS, men han føler sig ikke syg. Han er tilfreds 

med livet, synes han har det godt. Om sin situation i det hele taget og sin indstilling siger 

Karl: 

K Man ved jo, det bliver aldrig bedre. Det bliver nærmere ringere, med årene. 
F Hvad tænker du om det? 
K Det må man jo tage, som det kommer. Der er jo ikk noet at gøre ved det. Sån noet det 

spekulerer je ikk i. Je tænker egentlig ikk ret meget [smiler]. Men det gør je godt nok 
sån set ikk.  

F Nej. 
K Man må tag dagen, som den kommer. Og så sige tak [ler] … Je har altid været 

superoptimistisk. Je har aldrig været pessimistisk. Je har altid sagt: ”Det går nok”, og 
det går, og det har altid gået. Og det ska det nok osse bli ved med. Je er sku ikk sån at 
slå ud af fatningen, det ka je godt fortæl dig.  

 
Karl forholder sig i begrænset grad til sin aktuelle situation, det er Lis’ ansvar, at deres 

livsførelse bevares. Ved 1. interview siger hun: ”Så længe det går sån som nu her, så øh __ så 

fortsætter vi. Vi tager sån, lidt af gangen, ikk osse”. At bevare deres livsførelse er det 



 
 

371 
 

anliggende de følger og forfølger og som for de andre familier er det til at bære for Karl og 

Lis, så længe deres daglige livsførelse kan opretholdes.  

 

Karl har valgt ikke at tænke på sin sygdom. I lighed med Elva, bekræfter Lis implicit Karls 

selvforståelse, ved ikke at snakke om, at han lider af AS.  

 

Karl beskriver sin hverdag sådan: 

K Den ene dag går jo med den anden. Ikk. Man går i en trummerum. … Man rejser sig, så 
får man sin morgenmad, når der er middag, så får man noget at spise igen, ikke. Så 
kører sån hele tiden, ikk. 

F Er der afbræk i den trummerum? 
K Eerj, det er ikk møj.  Jow, når ungerne de kommer [børnebørnene]. ____ Så har je dem 

at jaw med [ler].  
F Finder de sig så idet? 
K Ja, ja, ja. De er sku så flinke [alvorlig]. 
 

Karl vil gerne se fjernsyn, men han synes heller ikke, han kan så meget andet, ind i mellem 

bliver det til for mange timer: ”Der hænger je sku som tider ved for længe, syns je selv”. Ind 

imellem ryger han og drikker en øl. Holzkamp peger på, at en persons daglige trummerum 

kan få bevidsthedsfyldende bredde i den udstrækning, at hans/hendes perspektiv på et 

”egentlig liv” er blokeret af knugende omstændigheder, sygdom etc. Resignationen kan så 

trænge sig på (Holzkamp 1998). Karl synes at nærme sig en sådan situation, fordi hans 

egentlige liv i en for ham betydelig og betydningsfuld grad er blokeret. (uddybes nedenfor). 

Ofte sidder han hele dagen i sin morgenkåbe. Ikke alle dage har de besøg. Han ser ikke 

alternative handlemuligheder. Og ingen professionelle synliggør relevante handlemuligheder 

for ham og Lis. Han er overladt til sig selv og til Lis. 

 

De forsøger selv at kompensere for nogle af de svækkelser, Karl oplever og erfarer, griber 

mest ind i – og har størst betydning for hans livsførelse. Her to eksempler som vedrører 

kompensering for svækkelse i orienteringsevnen. I det første eksempel beskriver Karl det at 

finde ud til toilettet: 

K Nu ved, så ved. Når je ved. Når je ved, hvor telefonen er, så ved je, hvor badeværelset 
er, ikk. Sån ska je helst have nogen kendinger. Så går det nemmere for mig. 

 … 
F Kan du godt finde tilbage fra toilettet til soveværelset? 
K Ja, ja, det går så nogenlunde. Je har jo osse fået sat noen skilte på dørene. __ Det ved 

je ikk, om du har set. 
F Ja, je kan godt se, at der er et billede af en seng på soveværelsesdøren. 
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K Ja, og så har je et på toilettet osse, og et på køkkenet, for at hjælpe. 
F Gør det så det, hjælper det dig? 
K Ja, ja, [understreger]. Det hjælper. Altså, når je kommer hen, så je kan se dem. Så ved 

je, hvor je er, ikk. 
 
Via symboler kan Hans selv kompensere om dagen, ikke om natten: 

K Det værste det er om natten, hvis je løber forkert herinde eller her i stuerne, og je ska 
ind og have fat i Lis, så bliver hun sku sur. Je havde fat i hende kl. 3 i nat. Det er der 
heller ingen mening i.  

F Nej, men [tager ordet]. 
K Men der er ikk noet at gøre ved det. __ Der er sgu ikk noet at gøre ved det [sænker 

stemmen]. Man ska nok snart skydes [ler].  
 

Lis fortæller om sådanne situationer: 

L Det der med at orientere sig. Det _ han vågner mange gange om natten. Ja, så kalder 
han på mig ikk, fordi så ka han ikk finde ud. Vel. Eller ka finde tilbage igen, hvis han 
ska ud fra toilettet. … 

F Det må være lidt hårdt for dig? 
L Ja, det, det kan det, godt være. Og noen gange så lader je jo som om. Tænker. ”Nej nu. 

Lad ham nu selv se, om han ka find ud af det”. Så lige meget hvor lang tid, han traver 
rundt, ikk osse. Det han ka, det ska han jo gøre, syns je, i hvert fald. Det får han så lov 
til.  

 

Karl og Lis har selv fundet frem til at kompensere for svækkelsen i evnen til at orientere sig i 

form af symboler. Det fungerer, men ikke om natten, hvorfor har ikke kunnet afklares. Det er 

tydeligt, i Karls tonefald og ansigtsudtryk, at det er situationer, der gør ham ked af det, måske 

næsten skamfuld, fordi han føler sig som en belastning for Lis. Men han ser ingen alternative 

handlemuligheder til at vække Lis. Hverken Karl eller Lis kommer på, om der kunne være 

kompenseringsmuligheder eller nogen kunne hjælpe med at synliggøre handlemuligheder. De 

tager det ikke op med den hjemmehjælper, der kommer hver uge for at hjælpe Karl i bad. 

Måske fordi de ikke forventer, hun kan hjælpe? – eller fordi de opfatter det som deres private 

problem?   

 

Lis vil grundlæggende gerne hjælpe Karl og er tydelig stolt over tiltaget med symboler på 

dørene og over anerkendelsen af dette tiltag, som bl.a. en ergoterapeut har udtrykt. Eksemplet 

viser også, at Lis’ manglende viden begrænser hendes handlemuligheder i nogle situationer. 

Sin handlen begrunder Lis bl.a. med, at deres børn legitimerer den måde:  

L Børnene siger, man skal ikk altid hjælp ham, han ska selv ha lov. Så kan han godt blie 
lidt sur. Som nu da je var ved at træk ham i tøjet: ”Hva ska je nu, hva ska je nu?”. ”Je 
vil gern ha det at vide først”. Så siger je: ”Du ska selv tænk”, ikk. Og det er han jo nødt 
til at skal, for ellers så går det jo helt i stå - hurtigt. Ikk. Men så syns han, han vil gerne 
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sån lige være på forkant med det hele, hva han ska næst gang. Så siger je: ”Du ska osse 
selv lige prøv”. ”Sån je ka se, hva du ka”, ikk. Men det er som om, det vil han ikk ret 
gerne. Han vil helst ha det her, hva så næste gang, hva så næste gang. Hva så nu, hva 
så nu. Sån ha fortalt, hva der ska ske. Men det syns je jo ikk, han ska. Han ska jo selv 
bruge lidt. Så ka han godt bli lidt sur, men det er der så ikk noet at gøre ved [ler]. Nej, 
skidt med det. Det må je ta, som det kommer. Je får lidt skæld ud engang imellem [ler]. 
Det ved je godt, så det betyder ikk så meget. 

 
Hvordan kan Karls handlen forstås? Karl kan have svækkelse i evnen til at have overblik 

over, hvad der sker og skal ske. Han kan have brug for flere hjælpetiltag på samme tid som 

understøttelse for den praktiske hjælp f.eks. i form af en verbal vejledning, eller måske en 

visuel vejledning i form af måske tegninger. Måske oplever han sin integritet overskredet, når 

Lis gør noget ved hans krop, som han ikke rigtigt er med i. Hendes velmenende forsøg på at 

lade ham selv gøre tingene fører måske snarere til, at han får det ubehageligt. Det tyder på, det 

er vanskeligt for Lis på den ene side at skulle respektere Karls selvbestemmelse (eller måske 

en drøm om, at Karl er mere selvbestemmende, end han rent faktisk evner grundet AS) og 

samtidig tage over - navnlig når det drejer sig om noget så følsomt som de personlige 

gøremål.  

 

Lis’ dagligdags forståelse af rehabilitering er måske baseret på en strategi fra tiden som 

dagplejemor? – han skal vise, hvad han kan. Karl tydeliggør helt konkret, hvad der ville være 

en relevant hjælp. Et udtryk for hvordan han bruger sine bevarede handleevner meget 

konstruktivt. Lis vælger at fastholde sin måde, trods Karls` emotionelle reaktioner, som også 

rettes mod hende. En følge er, at hendes krav ikke står i forhold til Karls bevarede 

handleevner. At Karl dagligt konfronteres med sine svækkede handleevner og sin deraf 

følgende afhængighed af Lis. Det påvirker ham emotionelt, hvilket Lis erkender: ”Han ka jo 

godt bliv lidt aggressiv, og det ve je godt, det følger jo med, ikk. Men det er ikk så tit, det er 

det ikk. Men det kommer selvfølgelig nok mer og mer hen ad vejen, ikk. Hvis det er: ”Det ka 

je altså bare ikk”, hvor man synes, det vil man gerne, men det kan man ikk, vel”. Lis har en 

forventning om - og samtidig en forståelse for Karls aggressive reaktioner, som en 

almenmenneskelig reaktion på tab af evner. 

 

I situationer hvor Lis ikke formår at hjælpe Karl på måder, der står i forhold til hans bevarede 

handleevner, mister han rådighed og hans reaktion kan være udtryk for angst. I lighed med 

Hans synes angsten også hos Karl at have baggrund i usikkerhed, i mange situationer at have 

opgivet en stor del af sin kontrol, overladt den til Lis, dermed tilpasset sig i afhængighed.  
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I perioden mellem 1. og 2. interview får Karl problemer med vandladningen, som betyde han 

ofte skal på toilet. Grundet sin gigtlidelse er han faldet flere gange, han kan ikke selv rejse sig 

igen. De to forhold betyder, han kun kan være alene kort tid. Karl siger herom: 

K Min kone ku ikk bliv ved med at pas mig. Det sled alt for hårdt på hende.  
F Kunne du se det? 
K Ja, ja, det gik ad helved til. Når je for eksempel var op sån 10-15 gange i løbet af en nat 

og sku tisse. Ikk. Det ku hun jo ikk holde til. Det siger sig selv. Det var jo det. Der sat 
hovedet på sømmet. 

 

Lis beskriver situationen sådan: 

L Det var helt tosset. Je ku lige gå ½ time, ikk osse, så turde han jo ikk være alene. Fordi 
han faldt sån hele tiden. Og så rejst han sig op, når je var gået, så. Og så var je jo oppe, 
hver nat, fordi han sku på wc, nok 30 gange i løbet af en dag, og sån noet. … Han så jo 
forfærdelig ud, lige på det sidste. Han vil ikk rigtig spise og sån noet. Han var helt 
indfalden, i hovedet, så. 

 

Karls retrospektivt udtrykte sygdomsforståelse, dvs. erkendelsen af, hvad specielt Lis måtte 

yde for, at hans, hendes og deres fælles livsførelse kunne hænge sammen, kunne opretholdes, 

i hjemmet er for så vidt i overensstemmelse med Lis’. Men hvordan kan det forstås, at Karl 

først retrospektivt forholder sig? Måske fordi han har svært ved at orientere sig mod fremtiden 

grundet svækkelse af kognitive funktionsevner? Måske fordi han på tidspunktet manglede 

sygdomsforståelse, dvs. manglede erkendelse af, hvad Lis måtte yde? Måske et håb om, at det 

kunne gå? Måske var det vanskeligt for ham at skulle forholde sig til den mulighed for altid at 

skulle flytte fra Lis og fra det sted han holdt meget af?  

 

Lis uddyber sine erfaringer – retrospektivt: 

L Je ble jo kaldt på hele tiden, ikk. Je havde aldrig ro. Hvis je. Børnene, det var somme 
tider de var oppe og spise, ikk. Nå, men så sad vi mange gange ude i køkkenet. Altså 
helt tydeligt, ikk altså, man ku sån lige sån sæt sig ned. Altså, det var sån set noet af det 
værste, at man ikk havde, ro. Slet ikk. Det ka han da heldigvis ikk husk selv. Det ka han 
ikk. Je siger: ”Ka du ikk husk, du kaldte på mig hele tiden?” ”Nej, det ka je altså godt 
nok ikk”, siger han, ”det kan je altså ikk husk”. Men det er jo nok rigtig, når han siger 
det. [ler]. ”Men det er det, je sidder ikk og lyver over for dig”. Det ka han slet ikk husk. 
Når je siger: ”Ka du ikk husk, je har været inde ved dig nok ti gang en nat”. ”Det ka je 
altså godt nok ikk husk”, siger han. … Og om dagen, det var jo frygteligt til sidst, så 
hold da op. Nej, det var det. Ligefrem stå og stampe i gulvet og skæld ud [beskriver sine 
egne reaktioner], [ler]. Det er jo ikk godt. 

 
Når Lis og Karl efterfølgende snakker om tiden op til, at Karl flyttede på plejehjem, kan han 

ikke huske, hverken via genkaldelse eller genkendelse, hvilke ressourcer det krævede af Lis at 
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hjælpe ham. Lis er forbeholdende i forhold til om det kan passe, samtidig synes hun, det er 

godt, måske både af hensyn til Karl, at han ikke føler skyld og skam grundet sin handlen, 

måske også af hensyn til sig selv, at Karl så heller ikke husker hendes handlen, som hun i dag 

synes at føle skyld og skam over. Det er også tydeligt, hvilken belastning Karls behov for 

hjælp var for Lis og måske en antydning af, at hun oplever Karl bevidst griber ind i hendes 

livsførelse(?)  

 

Lis kontakter på det her tidspunkt selv kommunen. Herfra fik hun hjælp, som hun overordnet 

var og er tilfreds med, men det løste ikke det for Lis helt centrale problem: 

L De [hjemmeplejen] kom jo selv og tilbød, ikk osse. Så sae je: ”Nej, je vil ikk ha mer 
hjælp af det, je vil ikk ha mer hjælp af det”. Je syns, je havde nok, der rendte op ved 
mig, ikk osse. Det ka osse bli for meget af det gode. Så det je bad om, det fik je. Og så. 
Det ka je jo ikk klage på. Så det syns je, der er je blevet behandlet udmærket. … Altså 
sku je noet, og je lige sku væk et par timer, så ku vi osse aftale med, at de kigged inden 
for, i løbet af. Kigged to gange indenfor ikk osse. Når je ikk var der. Hvis der lige sån 
var lidt. Men det dued ikk sån rigtig til sidst. For så var je ikk 100 % sikker på, de var 
der, fordi, det, det var ikk altid Karl ku husk, at de havde været der, vel. Men det har de 
jo nok været. Når man har en aftale, ikk osse. Så, tænkt. Jamen, je ku da få både det ene 
og det andet. Lift til sengen. Og sån noe. Så sae je: ”Nej, det vil je ikk. Nej, det duer ikk 
mer. Det er blevet for meget det her”. For det var mig i den sidste ende hver gang. 

 

At skulle stå til rådighed er en begrænsning for Lis, et væsentligt indgreb i hendes livsførelse, 

fordi hendes frihed er altafgørende: 

L Men je var jo bunden alligevel. Det var jo ikk sån. Det var jo det. Meget af det, det var 
det der med, at man slet ikk ku kom uden for en dør.  

F Det var det største problem? 
L Det var det faktisk, til sidst. At man ikk ku kom ud, inden. Je har jo altid været meget 

ude, ikk [ler]. Det var je jo. Og så lige pludselig, så lige måske en ½ time, ”Er det osse 
nødvendigt du kører?” [Karls spørgsmål], ikk. ”Ja, det er det”, sagde je. Det var je jo 
nødt til. 

 

Lis takker derfor også nej til den mulighed, at de sammen flytter i en beskyttet bolig, en 

mulighed Karl synes at være indstillet på: 

L Det sae, je sae: ”Det vil je ikk”. Simpelthen ikk. For det, så ku vi ligeså godt bli, hvor vi 
var, og så få noe mer hjælp, hvis det sku være. For det var mig, der hele tiden sku være, 
osse i en beskyttet bolig, ikk osse. Det er det jo. Så det, det vil je ikk. Det ska ikk være 
det. For så er je ligeså bunden alligevel. Ikk. Så. Nej, det gik de osse hurtigt fra igen. Så 
sae je: ”Nej, det”. Det ku hun sagtens, ha fundet en beskyttet bolig herude. Selvom, 
altså je ikk fejled noet. Så sae je: ”Det vil je ikk”. ”Du ku vi godt”, siger Karl, ”du ku 
da godt følge med” [ler]. Så siger je: ”Ja, det ku je godt, men det vil je altså ikk. Fordi 
så er je hjem ved dig hele tiden, alligevel. Og så ka je jo ikk kom ud”. ”Nå nej, det var 
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selvfølgelig rigtig nok”. Det ku han godt forstå. Erj, så var man jo ligeså bunden. Så det 
var godt nok. Det her, det er det bedste. Det er helt sikkert. 

 

Så længe deres livsførelse kan opfange svækkelser i Karls handleevner som har 

sammenhænge med dels AS dels gigtlidelsen, enten det sker i form af kompenseringstiltag 

eller ved at affinde sig med dem, så går det. Først da Lis’ oplever og gennemlever sin egen - 

og deres fælles daglige livsførelse kommer under pres, grundet Karls vanskeligheder griber 

ind, i og med hendes egen frihed gradvist reduceres og hun begynder at reagere negativt på at 

skulle hjælpe Karl, kommer sygdommen på dagsordenen. Det anliggende Lis derpå forfølger 

er at reetablere sin livsførelse, så hun får frihed. Frihed bliver den afgørende præmis for 

hendes handlegrund til at Karl skal flytte på plejehjem. Lis beskriver hvordan de kom frem til 

beslutningen, at Karl skulle flytte:  

L  … det gjorde vi fælles. Da je begyndte. Så sae je: ”Du ka nok se, det ka ikk hjælp, je 
bliver så hysterisk, vel”. Så sae je: ”Nu ska vi altså til at snak om det, hvis du ska på 
plejehjem. Det er så det”. Jamen, så syns han så osse godt nok, vi sku få fat i noen, og 
snak med [om muligheden for at flytte på plejehjem].  

 

Det fælles ligger ikke i beslutningen, men i at Karl var med i processen, at socialrådgiveren 

kom hjem til dem og snakkede med dem. I løbet af tre uger får Karl en bolig og flytter til det 

nærliggende plejehjem, de ønskede. Lis får afklaret de formelle sider og deres økonomiske 

situation, herunder at hun kan blive boende i deres lejlighed. 

 

Det tyder på, at for Lis er det vigtigste at bevare deres daglige livsførelse. Hun forestiller sig, 

at mange sundhedsprofessionelle i deres hjem udgør en trussel mod deres selvstændige 

livsførelse. Måske overvejer hun, om det kan gribe forstyrrende ind i specielt hendes greb om 

Karls og deres fælles livsførelse? Dertil betyder det meget for Lis, at der også er perioder med 

ro i hjemmet. 

 

Om sit liv, ca. 6 måneder efter han er flyttet ind på plejehjemmet, siger Karl: ”Je ka sku ikk 

forlange at ha det bedre”. Det skal ses ud fra, at hans handleevner svækkes gradvist: 

K Jamen, je ka jo ikk rigtig noet, selv [hæver stemmen]. Je ka ikk finde rundt. Det er det, 
der er galt. Je ka sørme ikk find rundt [i de sidste to sætninger sænker han stemmen] 

F Så det betyder, du er afhængig af at få hjælp for at komme rundt. 
K Ja, det er je. Meget endda. 
F Hvordan er det for dig? 
K Det går, når bare Lis hun vil hjælpe mig. Men je er afhængig af en hele tiden.  
F Hvordan er det? 
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K Jamen, det gør ikk mig noet. Men de så flink herovre. For eksempel der er somme tider 
noen aktiviteter derhenne, i Aktiviteten, som vi siger. Der er en der hedder Martin, ham 
har je lige til at hjælpe mig så. Han har hjulpen mig flere gange, frem og tilbage. Så det 
er godt nok. Så je kommer da ud.  

 … 
K Og så ser je en masse videofilm. 
F Hvad betyder det for dig? 
K Det betyder alt. Det ka je godt li. 
 

Da Lis har truffet beslutningen, oplever Karl måske, at han ikke har noget alternativ til at 

flytte på plejehjem? – bl.a. fordi det er Lis’ ønske og han værdsætter Lis og er afhængig af 

hendes hjælp. 

 

Hvordan så Karls nye hjem ud? Der var en lys stue og et stort badeværelse. I stuen står en stor 

reol med hans fjernsyn og mange videoer. Derudover er der et lille spisebord, en lænestol og 

et lille bord, et klædeskab, sengebord og seng. En vissen buket blomster står på bordet, og et 

par visne planter står i vindueskarmen. Fra vinduet er der udsigt til et smukt grønt område. 

Hvorfor mon der ikke var et ur og måske en kalender, når Karl havde vanskeligt ved at følge 

med i tiden? Hvorfor var der ikke billeder af Lis, deres børn og børnebørn på væggene eller i 

reolen, når det er mennesker, der betyder meget for Karl? Hvorfor var der ikke andet at se på 

f.eks. et akvarium, som han tidligere har glædet sig meget over? Det empiriske materiale kan 

ikke give svar. 

 

Jeg vender nu tilbage til Lis’ erfaring af Karls situation. Det går bedre for Karl med at spise, 

han tager på i vægt. Hun oplever, han har det godt og får den hjælp, han har brug for: ”Og det 

siger han jo osse selv, at han er glad for at bo her. Så det er jo godt. Så siger han osse somme 

tider: ”Når nu det ikk ka være anderledes” [ler]. Så siger je: ”Jamen, det ka det ikk. Det ka jo 

ikk være anderledes”. ”Nej, men det ved han osse godt”. Så det er fint nok”.  

 

Lis siger om sit forhold til beslutningen om, at Karl skulle flytte: 

F Hvordan har du det selv med beslutningen? 
L Jamen, det har je det godt med. Det har je. For je var jo kørt lidt langt ud, ikk. ... Det 

har je det godt med nu. Det er helt sikkert. Je ka gå og kom, som det passer mig. 
 

Om sin egen situation siger Lis: ”Nu er det, som. Sån ska det være. Så ka je slap af, når je 

kommer hjem. Så det. Det er godt, det er det. Nej, det var da mærkeligt til at begynde med. Je 
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tænkt: ”Nej, det er da underligt” [ler], det var det. Sån lige pludselig. Det er det ikk mer. Sån 

er det”.  

 

Der er en helt tydelig lettelse at mærke i Lis’ forholden sig til deres situation. Selv om 

flytningen ligger ca. 6 måneder forud, står erindringerne om tyngden af byrden, hun skulle 

bære ved at stå til rådighed, meget klart for hende. Og mange gange udtrykker hun sin lettelse 

bl.a. med formuleringer som: ”Det er godt nu”. Hun virker i sit udtryk sikker i, at det var den 

rigtige beslutning, for hende og for Karl. Retrospektivt fremstår der ikke alternativer 

handlemuligheder: 

F Når du ser tilbage i dag Lis, er der så noget du tænker, det ku være gjort anderledes, 
eller [tager ordet]. 

L Neej, det eneste der ku være gjort anderledes, det var, at je sku have haft sagt ja til, at 
han var kommet af sted 1 år før. Ikk [på plejehjem]. 

F  Kunne du have gjort det, tror du? 
L Nej, det tror je ikk, je ku dengang. Men det sku je nok ha gjort, ikk. Men altså sån er det 

jo. Det. Lægen hun sagde osse. Hun sagde, så snart je ringed ind: ”Det havde je ventet 
på længe, at du har ringet ind og sagt, at du vil ha ham på plejehjem”. ”Det har je jo 
sagt længe”, sagde hun, ”det er jo kun dig, der bestemmer”. Så sae je: ”Ja, det er kun 
mig, der bestemmer, og nu ska det være”. ”Jamen, je står bag dig 100 % ”, sagde hun 
så. Så der var ikk noet der. 

F Hvad betød den støtte? 
L Den betyder jo meget, at hun siger: ”Det er bare helt i orden”. Ikk. For det er 100 % 

bag ved mig med det hele. Det hjælper jo godt, det var hun. Så. Nej, det sku je jo nok ha 
gjort, inden man ble kørt for langt ned, ikk. Det, det er jo ikk så nemt, at sige sån, ikk 
osse [bliver berørt, trækninger ved munden, nær ved gråd]. Men nu. Det kører i hvert 
fald godt nu, det er helt sikkert. 

 
Om det, at hun ikke tog beslutningen for 1 år siden, siger hun: ”Men je har ikk fortrudt, je ikk 

har gjort det”. Om hvorvidt nogen eller noget kunne have været hjælp for hende i forhold til 

hurtigere at komme til den beslutning, siger hun: 

L Nej, nej, det var det ikk. Fordi det var det jo fler af børnene, ikk osse, altså. Så sae je 
bare: ”Nej, det er kun mig der bestemmer”. Men så når man sån ser i bakspejlet, så sku 
man måske ha gjort det for et år, det år før. Men det var så min beslutning, ikk osse, at 
je ikk vil det.  

F Kan du. Er det til at sætte ord på, hva der gjorde, at det var en beslutning, der sku ta 
den tid den gjorde? 

L Men je syns bare ikk, at det var je parat til.  
F Nej. 
L Sån var det [bliver berørt]. Det er jo nok godt nok. Ikk osse. 
 
Hvordan kan det forstås, når Lis siger, hun ikke var parat? Når Lis allerede ved 1. interview 

gav udtryk for en forventning om, at Karl skulle på plejehjem. Dengang sagde hun: 
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L Vi har sån lige snakked en enkelt gang, gang om det selv. Kan det være sån, at je ikk ka, 
klare at have dig herhjemme. Nå ja, siger han så. Jamen, så er det jo bare sån. Ikk. 
Selvfølgelig vil han da ikk så gerne. Det ka jo bliv nødvendigt. Ikk. Men det må vi så ta, 
som det kommer. Hen ad vejen. Vi ved jo ikk, hvor lang tid der går. 

 

Måske fordi hun skulle vide med sig selv, at hun havde gjort, hvad der var muligt, for ikke 

efterfølgende at føle skyld over beslutningen i forhold til Karl, deres børn, og børnebørn? 

Måske fordi det også betød, de skulle bo i hver sin lejlighed, en markant ændring efter mange 

års ægteskab – en markant og forventet definitiv ændring af deres fysiske samvær og 

emotionelle bånd? 

 

Egentligt liv 

Egentligt liv beskriver Karl sådan: ”Det er, når je har kone, børnebørn og de kommer sån 

engang imellem og børnene, ikk. Det er sku et godt liv. Mer forlanger je ikk”. Karls og Lis’ 

samvær med børn og børnebørn er opretholdt, dog deltager Karl stadig mindre i besøg hos 

dem, fordi det er for hårdt for ham.  

 

Karls egentlige liv er, som nævnt ovenfor, i høj grad begrænset af hans gigtlidelse og AS, han 

synes at resignere. En del af hans tidligere egentlige liv er tabt: At køre i bil. At tage med sine 

venner på lokale små værtshuse, han savner kammeraterne, som ikke kommer så ofte. At fiske 

på havnen. Karl peger på 2 ting, der har virkelig betydning for ham: At komme ud og at få et 

akvarium. Ved 2. interview fortæller Karl, at hans svigersøn havde kørt en tur med ham ned 

på havnen: ”Vi var dernede her forleden dag. Der kørte de lige en tur med mig. Det var 

dejligt. Det var satme dejligt”. Denne oplevelse havde tydeligvis stor betydning for Karl, om 

end hans arbejdshukommelse var svækket, genkaldte han denne erfaring øjeblikkeligt. Kun 

når familien kommer, kan han komme ud. Karl vil gerne have et akvarium igen:  

K Men der var, dengang man var frisk ikk. Der var noet man ku gå op i og dyrke. Det ka 
man jo ikk. Det er det, man mangler. Det er det eneste, je syns, je mangler. … for 
eksempel, je havde akvarium, ikk. Det var jo en dejlig hobby. Det ka je ikk mer. Det ka 
je ikk mer. … Det ska jo gøres ren en gang imellem. 

F Det er et stort arbejde, er det ikke? 
K Jo, der er noget arbejde ved det. Men je vil jo heller ikk lægge sån noet arbejde over på 

Lis, det ku je ikk forlange af hende. Hun gjorde det godt nok engang, men det var surt 
for hende.  
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Karl ser ingen måder, hvorpå der kan kompenseres for de svækkelser i hans handleevner, som 

gør, at han ikke selv kan passe et akvarium. Ingen i familien eller på plejehjemmet synes at 

have forholdt sig til Karls ønske. 

 

Fælles liv 

Med sygdommen er Karls og Lis’ fælles liv gradvist ændret. Karl har aldrig snakket om 

sygdom. Ifølge både Karl og Lis snakker de heller ikke sammen om Karls sygdomme nu.  

Kun, som det fremgår ovenfor, da Lis’ livsførelse kom under pres og dermed indirekte Karls 

livsførelse, grundet hans fuldstændige afhængighed af Lis. 

 

Om hvad der er forandret i deres fælles liv efter Karl blev syg, siger Lis: ”Jamen, det er. Det 

er jo alting. Førhen der ku vi jo tage ud sammen. Og. Til venner og bekendte og sån noet. Det 

gør vi jo ikk mer. … På den måde der har det jo så ændret sig. Det er jo så kun mig, der tager 

af sted, ikk”.  

 

Ved 1. interview levede de deres liv meget adskilt både fysisk og emotionelt. Fysisk havde de 

indrettet sig i hver deres rum. Karl sad i stuen og så fjernsyn, Lis i køkkenet med sin kryds og 

tværs. Lis sagde dengang: ”Je gør jo så bare det, jeg vil. Ska je ud om formiddagen, så tager 

je af sted, osse. På den måde der. Det fungerer såmænd, godt nok”. Karl syntes, han havde 

det godt, Lis sagde direkte, at hun ikke syntes, hun havde et godt liv, hun ønskede ikke at 

fortælle herom, fordi det berørte hende dybt. Deres fælles liv syntes at være, når Lis hjalp 

Karl, når de spiste, og når familien kom, eller de besøgte dem. Det blev gradvist sjældnere, at 

Karl deltog i sammenkomster uden for deres hjem, fordi han blev for træt. Emotionelt opstod 

ofte irritation mellem dem. 

 

Da Karl flytter, bliver det en markant fysisk adskillelse. Emotionelt kommer de måske 

nærmere hinanden. I 2. interview understreger Karl flere gange, hvilke betydning Lis har for 

ham: ”Og så har je en god kone. Det er møj værd i livet”. Lis har det godt med at komme på 

besøg, føler sig velkommen både af Karl og personalet. Hun kender flere af beboerne på 

gangen og snakker med dem. Og tilpas med at kunne tage hjem og slappe af og have større 

grad af frihed i forhold til sin livsførelse.  
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4.4.1.5 Thorsten Mortensen 
Analysen baseres på Thorstens egne og Anders’ - hans stedsøn - perspektiver. Grundlæggende 

er det af stor betydning for Anders at hjælpe Thorsten, at bevare hans daglige livsførelse, fordi 

han er en del af familien og er syg. Anders siger om sine intentioner: ” … når je begynder på 

noet, så fuldfører je det så osse. Altså, det, det ligger bare i mig. Det gør det. At je gør ikk 

noet halvt. … Je følger det til dørs, hva je har med at gør. Og det har je alle dage gjort”. 

Samtidig er Anders meget bevidst om betydningen af den fysiske afstand mellem deres hjem: 

”… bl.a. det, at vi ikk bor sammen, at je ka køre hjem, og så: ”Pyyh”, nu er det den her gang. 

Indtil telefonen ringer, når je er kommet hjem [ler]”. Senere siger Anders: ”… selvom han er i 

røret, og han er dit, og han er dat, og herinde [peger på sit hoved], så ved [je], han står her 

ikk lige pludselig”. Disse betydninger skal bl.a. forstås i forhold til Anders’ oplevelser og 

erfaringer af Thorstens behov for hjælp: 

A Men tænk at sku ha det hver dag, så tæt på. Det kræver godt nok noet, det gør det. For 
det altså som at ha et lille barn, lige nøjagtigt. … i vores alder som vi har nu, det er 
ligesom, det er ovre, ikk osse, på den måde, hvis du forstår, hva je mener. Altså, der ska 
ressourcer til. Og det er lige nøjagtig som at ha små børn igen, det er det [Anders 
trækker her på erfaringer fra egne børn, børnebørn, dagplejebørn]. 

F  Er der nogen forskel i fht. små børn? 
A Egentlig ikk. Der er den forskel, at de ka selv på toilettet, og sån noet. Og pas det. Men 

je vil sie, så er der sån set heller ikk ret meget væsentlig forskel. 
 

Ud over den fysiske afstand mellem Thorstens og Anders’ hjem, er deres emotionelle 

forviklethed anderledes - mindre, end den jeg oplevede mellem ægtefæller. Afstandene, den 

fysiske og emotionelle, synes at betyde, at Anders har en skærpet opmærksomhed for 

svækkelser i Thorstens handleevner, som griber ind i hans livsførelse, fordi der evt. skal 

etableres måder for kompenseringer. Denne opmærksomhed og dermed bevidsthed om 

svækkelser samt måske også det, at han er stedsøn, og dermed anderledes emotionelt forviklet 

end ægtefæller, synes at betyde, at Anders fortalte meget og åbent om deres situation. Og så er 

han vant til at udtrykke sig via sproget. 

 

Thorsten beskriver sin indstilling til sit liv sådan: 

T Je er sån set glad for hver dag, hvor man ka stå op og vær rask og sån noet. Je kræver 
såmænd slet ikk så mange ting. Sån. Det gør je såmænd ikk i hverdagen. Men je savner 
da det der med at køre bil, altså. Ja, det gør je godt nok, men det er kun lige, når je 
kommer til at tænke på det, så. Det er jo ikk noet, je bruger så meget krudt på.  
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Den centrale betydning for Thorsten af, at han fik stillet diagnosen AS, var, at han ikke 

længere måtte køre bil. Thorsten forbinder ikke noget med diagnosen, den hjælper ham ikke 

til at forstå sin situation: 

T  Ja, ja, så kan man kalde det demens eller kalde det noet andet, altså for mig. Je tænker 
ikk på, at der er noet, der hedder demens, fordi der jo sån bare et ord for mig, så. Så, 
det er jo heldigvis ikk sån noet går, og tænker på hele tiden, Nej, så spilder man jo 
tiden. Hvis det ka hjælpe, så vil det være fint jo. 

 

I lighed med Hans forstår Thorsten sin situation som udtryk for aldring, han føler sig ikke syg, 

i og med han fysisk er habil: 

T Nerj, nej, je føler mig ikke syg. For der er så mange, der er syge, ikk. Hvis ens krop er 
rimelig i orden, ikk, så syns je, så er man ikk syg. Selv om det hedder demens. Det ve je 
ikk om det. Om man ka sie, det er en sygdom. Ja, det er det jo. Nej, det er jo 
alderdomstegn, siger je til mig selv. Om det så absolut er en sygdom. Det er jo ikk sån 
en skavank, som ka helbredes jo. Altså, jo. Je ve ikk, om det er en sygdom. Det ve je ikk. 

 

Anders bekræfter, at det er den indstilling, Thorsten har haft hele forløbet:   

A Jamen, je er jo bar lidt dårlig til at husk”. … det er hans indstilling til det. At han ikk 
fejler noet som helst. Fordi, han mener, at, at fejle noet, det, det forbinder han med 
fysikken.  ”For je ka svøm, je svømmer, og je ka gå, je cykler, og je ka al ting, så fejler 
je ikk noet”. Og det er hans indstilling. Og så er det osse, je syns, det er synd at få den, 
øh, revet fra hinanden. På en eller anden måde. Så ska man sie: ”Jamen, Thorsten for 
søren du har AS”. Det ku man selvfølgelig godt. Men hva får man ud af det? 

 

Thorsten forbinder primært AS med et alderdomstegn, som for ham betyder, han har svært 

ved at huske. Denne forståelse er en væsentlig grund, for måden Thorsten fører sit liv på. 

Thorsten vælger ikke at tænke på sygdommen, han kan alligevel ikke gøre noget ved den. Han 

vil gerne ud og være sammen med andre. Hvilket bl.a. kan forstås ud fra, han nyligt er holdt 

med at arbejde, dertil bor han alene:  

T Altså, je ka ikk gøre noet anderledes, og, som det er nu. Fordi så er, ligesom je, tænker 
bare på det, tiden den ska bare gå fremad. Det, der er sket, det ka vi alligevel ikk lave 
om på. Så derfor har je den fint, når je er ude at gå, og få noet frisk luft, og møde noen 
mennesker, og så. Det er sån mere den nære kontakt, sån det. Det er sån det bedste.  

 

Anders har i lighed med Elvas måde at bekræfte Hans’ selvforståelse valgt i sin handlen 

implicit at bekræfte Thorstens aktuelle selvforståelse, mhp., at han bevarer sin integritet. Det 

vil konkret sige hjælpe ham at bevare sin daglige livsførelse i sit hjem, ved at aflaste ham. I 

lighed med Elva er det for Anders en proces, hvor han tilstadighed erstatter og etablerer nye 

meget fastlagte rutiner i forhold til, hvordan han oplever og erfarer, at sygdommen 

progredierer. Dvs., Thorsten aflastes i forhold til de svækkelser i hans handleevner, som er 
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tydelige for Anders, og han bidrager til at bevare sin livsførelse i forhold til de bevarede 

handleevner, som er tydelige for Anders, dvs., kravene tilstadighed bliver færre og mindre 

komplekse. For Thorsten og Anders er anliggendet at bevare Thorstens livsførelse.  

 

I følge Anders accepterer Thorsten hans tilbud om hjælp til at ordne personlige papirer, 

hvilket han tager som udtryk for Thorstens accept af behov for hjælp.  Formodentlig har hans 

accept også sammenhæng med, at Anders formår at yde hjælp i respekt for hans selvforståelse 

og integritet.  

 

I modsætning til de øvrige familier inddrager Anders sundhedsprofessionelle, fordi Thorsten 

lider af AS. De bidrager på forskellig vis til denne aflastning af Thorsten sammen med Anders 

og i mindre grad hans søster. I lighed med Ellen, Grethe, Karl og Hans reduceres Thorstens 

handlerum gradvist i forhold til hans bevarede handleevner. Han bevarer rådighed, ved at hans 

handlerum reduceres.  

 

Thorsten havde på diagnosetidspunktet svækkelser af forskellige handleevner. Det, at han bor 

alene, medvirkede til, at disse greb afgørende ind i hans livsførelse og havde centrale 

betydninger bl.a. for hans evner til at arbejde, måske også for hans vægttab(?) Thorsten 

erkendte, at han havde vanskeligt ved at klare forskellige opgaver, men tog ikke selv initiativ 

til at handle på det. Opfordret af Anders stoppede Thorsten dels som arbejdsmand på en lokal 

fabrik dels som formand for borgerforeningen. Anders og hans søster tog initiativ til møde 

med en demenssygeplejerske hjemme hos Thorsten. 

 

Anders beskriver processen med at få etableret forskellige former for hjælp som en hård 

kamp, hvor han oplever, han sammen med sin søster trumfer tingene igennem: ”Det var da en 

meget, meget hård tid, det var det. For der var man jo osse bussemand hele tiden”. Det skal 

forstås ud fra, at Thorstens sygdomsforståelse var begrænset i forhold, hvad specielt Anders 

måtte gøre og hvilke bekymringer han havde i forhold til, hvorvidt hans livsførelse kunne 

hænge sammen – også de kommende måneder og år. Thorsten blev vred: ”Og der var han 

sur. Det var han [understreger]. Han var meget, meget sur på os, mht. at vi synes, han sku ha 

hjælp til noet som helst”.  
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En reaktion der kan være udtryk for, at Thorsten bliver i tvivl om sin egen selvforståelse. 

Thorsten forstår ikke selv, han har behov for hjælp, men oplever, at hans stedsøn og steddatter 

har en anden opfattelse. Hans reaktion skal også relateres til, at det er centralt i hans 

selvforståelse, at han er arkitekt, et for ham ansvarsfuldt og vigtigt arbejde. En forståelse hans 

ægtefælle til dels synes at have bekræftet, da hun levede. Hans ægtefælle er død for år tilbage, 

dvs., han bor alene og får ikke hendes bekræftelse og få måneder forud for mødet med 

demenssygeplejersken, frasagde han sig sit arbejde, dvs., han har ikke længere arbejde, der 

relaterer til, at han er arkitekt. En markant ændring af hans selvforståelse. Nu skal han så til at 

modtage hjælp, dvs. endnu en ændring, fra at kunne klare sig selv til at blive afhængig. Det 

indebærer, at Thorsten skal finde frem til en ny selvforståelse sammen med sin stedsøn og 

steddatter, hvilket synes at gå for sig som en implicit proces, hvor Thorsten gradvist 

accepterer de forskellige former for hjælp. Dertil kan han have overvejelser om det, ikke at 

kunne stole på den måde han selv oplever sin daglige livsførelse på. En tvivl i forhold til sin 

egen selvforståelse, fordi den ikke bekræftes af nærstående. En sådan tvivl kan være 

angstprovokerende og være én måde at forstå hans vrede på.  

 

Andre tolkninger er også mulige. Måske er vreden en reaktion, ét udtryk for, at han oplever 

det som en manglende respekt for sin selvbestemmelse? Måske forstærkes reaktionen af, at 

det er et initiativ taget af hans nærmeste - så hvem kan han have tillid til?  Måske er 

reaktionen udtryk for, at han oplever det som en form for sammenbrud af hans selvstændige 

daglige livsførelse?  

 

Fra et neuropsykologisk perspektiv kan reaktionerne afspejle, at han grundet kognitive 

svækkelser af funktionsevner vanskeligt kan få overblik over sin situation og vanskeligt 

orientere sig mod fremtiden, hvilket her indebærer, at han ikke ser i øjnene, at om end hans 

livsførelse til dels hænger sammen nu, er der en sandsynlig risiko for, at om måneder kan den 

bryde sammen, fordi hans nærmeste skal bruge så mange ressourcer, så det bliver vanskeligt. 

Det er en proces for Thorsten at blive afhængig af hjælp, som det også er for Ellen, Grethe, 

Karl og Hans. En proces for de nærmeste at gå ind og blive omsorgspersoner. Særlige træk 

træder frem i denne familie i og med Thorsten bor alene og er helt afhængig af forskellige 

former for hjælp. 
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Set fra Anders’ perspektiv bliver processen et dilemma mellem at respektere Thorstens 

selvforståelse og integritet og at hjælpe ham til at opretholde sin livsførelse i sit eget hjem, 

men også i et egnet hjem. Dvs. med den hjælp, der er nødvendig for at kompensere for de 

svækkelser i handleevner, som har betydninger for hans livsførelse, – i den her situation et 

dilemma, hvor han kun kan nå en pragmatisk løsning, hvor Thorsten bliver vred og Anders 

oplever sig som bussemand, men hjælpen etableres.  

 

Anders og hans søster snakker først selv med en demenssygeplejerske. Et møde Anders 

nærmest er lidt skamfuld over, fordi de holdt en formøde uden Thorstens viden, han 

karakteriserer det som: ”… et lille nummer”. Begrundelsen for dette formøde var et behov for 

at få tydeliggjort kommunens tilbud og mulige måder at hjælpe Thorsten: ”Det var lige der i 

starten, hvor man ikk ved en hel masse om noen ting”. 

 

For Anders opleves det som et ubehageligt dilemma som familie og omsorgsperson at skulle 

påtage sig at hjælpe Thorsten at bevare hans livsførelse, fordi det set fra hans perspektiv 

indebærer, at der etableres former for hjælp, hvilket Thorsten ikke i den umiddelbare situation 

er enig i. Som vist tidligere (afs. 4.2.13), skelner Anders mellem opgaver han tager sig af, og 

hvilke han mener sundhedsprofessionelle bør tage sig af.  

 

Thorsten fortæller ikke om denne situation med etablering af hjælp. Men det kan synes 

nærliggende, at det for ham opleves som et tilsvarende dilemma, at hans nærmeste påtager sig 

en sådan dobbelt funktion.  

 

Anders fortæller her om håndteringen af processen med at etablere hjælp, en proces som for 

ham er afgørende for, at Thorsten kommer til en forståelse af betydninger af at få hjælp: 

A Vi syns, at han sku ha noet madordning, ind under en madordning. Det started vi jo sån 
stille og rolig op med. For han tabte sig jo osse. Han fik jo ikk noet ordentlig mad, og 
sån noet. Men det fik vi da sat styr på, og ææh, da havde vi osse snakket med hende, 
mht. det her tilbud, der var for yngre demente, i [navn på plejehjem]116. … Jow vi fik 
aftalt sam dag, hun var der, der. Hvis nu at min kone og mig kom hjem og tog ham med 
ud og så [aktivitetscenter], om fredagen, derefter. … Det fik vi ham da endelig overtalt 
til. … Og vi fik en hyggelig samtale med dem. [Sænker stemmen]. Han så det hele 
derude. Og je sagde: ”Neej, hvor er det hyggeligt, ku du ikk se, det vær dejligt for dig, 
at komm herud?” ”Joow”. Je snakked, og snakked, snakked. Så je fik den da krejlet 

                                                 
116 På plejehjemmet er der etableret et aktivitetstilbud for yngre borgere med demenssygdom (< 65 år) og deres 
familie. Den fysiske ramme herfor er et lille hus beliggende i et naturområde.  
 



 
 

386 
 

sån, at han sku prøve. Org, ææh, det endte det da så med. Og det started med en dag 
om ugen. Som prøve. Og det var han da, han var da sån set meget skeptisk, i meget lang 
tid. Og brokked sig, i meget, meget lang tid. Over det ene og det andet og det tredje. 
Osse med det mad levering, og det hele. Det gjorde han. Men ææh, det holdt han da så 
op med. Og begyndte tonen da osse at få en anden lyd, mht. at man ku da mærke, at nu 
begyndte han da og. Og det er jo det igen med acceptere sån noen ting, det ved je da 
godt, hvordan det er. At man ska da acceptere tingenes tilstand først. Og så gik det da 
osse meget bedre, det gjorde det. … Je var til møde med Anja Pihl 
[demenssygeplejerske] igen, og sån, og så fik vi så sån koblet en lille smule mer på. Hen 
ad vejen, med lidt list, og lidt. Det, inden han osse accepterede, at de osse kom fra 
hjemmeplejen, og kigged til ham. 

 

Hvorfor lykkes det Anders at få etableret den hjælp, han vurderede nødvendig? Anders har 

forståelse for, hvordan Thorsten kan opleve sin situation. Han prøver at holde balancen 

mellem, at Thorsten selv tager beslutninger og at få etableret den ud fra hans vurdering 

nødvendige hjælp relateret de aktuelt eksisterende kommunale - og amtslige tilbud. Det bliver 

derfor en længerevarende proces.  

 

Anders vurderer retrospektivt Thorstens reaktion sådan: 

A Jamen, ææh, je syns, at æh, nu betyder det meget. Det gør det. Je, je ka måske så sige, 
at han var måske et nummer kvikkere, dengang han started, derude. End de andre 
brugere på det hold. Det vil je nok sige. Så på den måde ka je godt forstå, at han måske 
ikk følte, han var placeret rigtigt der. Det ka je egentlig, faktisk godt forstå. … Nå så er 
der gået lidt tid, og nu, nu er han faktisk på bølgelængde med dem, vil je sige. Og det 
tror je, fordi at sygdommen er forværret så meget, så han ligesom ææh, er på sammen 
stadier, som noen af dem, Det tror je.  

 

Thorsten beskriver sine erfaringer med at deltage i aktiviteterne i [navne på aktivitetscentre] 

på følgende måde: 

T Jo, det er meget, meget fin ting til mig, det må je nok sige. 
F Vil du fortælle lidt om det? 
T … De voksne er osse på arbejde ikk [naboerne]. Så hvis je var alene hjemme her, alle de 

voksne de var arbejde, så ville det være lidt ensomt. Så var det svært at finde noen at 
snakke med. … Men det er jo dejligt, sån, sammen med de andre der. Det er tre dage 
om ugen. 

 

For Thorsten synes deltagelsen at have karakter af egentlig liv i forhold til hans daglige liv, 

hvilket kan forstås ud fra, at et centralt anliggende for Thorsten er at være sammen med 

mennesker. Thorsten fremhæver to forhold som afgørende dels personalets faglighed, dvs., 

deres parathed til at hjælpe, deres nærvær, tålmodighed og humor, dels de øvrige deltageres 

forskelligheder: 
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T  De [personalet] gør alt os [understreger]. Ja. … Jamen, altså de ka næsten læse vores 
tanker. Altså, snakker om et eller andet. Nå, jamen. Jamen, de er så tål, tålmodige. 
Altså, de ska de jo selvfølgelig være [smiler], jah.  

F Kender de Jer hver især? 
T Jaah, for søren. Vi jo osse vidt forskellige, jo. Det er jo egentlig det, der er det sjove ved 

det. At vi er forskellige. … de er jo oplært til, hvordan man behandler øh, sån noen 
tosser som os. Det er de jo lært op i, ikk sandt. Og de kommer jo altid. … der er altid fin 
og godt humør og sån noet.  

 

Thorsten fortæller ved 1. interview om et fælles projekt, de er i gang med: 

T Ja, i øjeblikket der er vi ved at lave sån en fødselsdagskalender. … Det er for øvrigt 
mig, der har lavet alle de skilte, der, i strimler. I sån noet, hvad hedder det, når man 
trykker det sammen så hænger det sammen, ikk. 

F Velcro-bånd? 
T Ja, lige netop. Der har je jo så skrevet i computeren. De har jo så computer derude 

osse. Så står der med store bogstaver, altså månederne. Det var je nede at gøre, 
navnene der, og datoerne. Og nu var je nok en af dem, der havde kørt mest med 
computere, og sån noet. Det tror je ikk, der er så mange af de andre, der kan. Jooh, det 
er der selvfølgelig nok, men nu sprang je lige ud i det [ler, stolt].  

 

Det er tydeligt, at Thorsten er stolt over sine handleevner og sit bidrag til projektet. Det, at de 

er forskellige, og alle er ramt på forskellig måder af demenssygdom, gøres til en dyd, idet 

holdningen synes at være, at alle har noget, de kan bidrage med. Aktiviteterne er af en 

karakter så hver enkelt udfordres, og får stillet krav – på måder der står i forhold til hans eller 

hendes bevarede handleevner. 

 

To andre tiltag er centrale i Thorstens livsførelse. Hans valg af at hjælpe i et lokalt 

Genbrugscenter. Her møder han andre og interessante mennesker: 

T Jaah, men det er jo igen, sommetider så møder man noen, man kender, ellers får man 
nye bekendtskaber. Der er altid højt humør dernede, osse. Ja. Der ka vi gå og drille 
hinanden, det er der plads til.  

F Det lyder meget hyggeligt. 
T Ja, ja, det er det sørme ogse. Det er jo så bare noet helt andet end det på [navn på 

aktivitetscenter], ikk. Bare på en anden måde, ikk. Det var det, der er flere aspekter i 
det. Såå. Neej. Nej, det er sjov nok, [smiler].  

 
 

Det andet tiltag Thorsten fortæller er, at han hjemme får besøg af Jonna117: 

                                                 
117 Den pågældende kommune har et tilbud om støtte fra en sundhedsprofessionel til yngre demensramte borgere 
(< 65 år). Intentionen er, at en stor del af samværet foregår sammen med den demensramte i hjemmet og til de 
aktiviteter han eller hun ønsker at deltage i. 
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T Det er altså en der kommer til mig om torsdagen, osse en sød pige, der hedder Jonna. 
Hun har jo påtaget sig, … køre rundt, og se hvordan de har det, og om de har brug for 
noget hjælp. … 

 Det benytter je mig af nu her i dag. Vi har været i formiddags op i [by i lokal området] 
og handle, ja. Og så je sku jo bare ha noet forskelligt, ting. … Og vi havde en aftale, at 
øh, vi sku til [lokal attraktion]. Men det er nu ikk blevet endnu. …  

F  Hvordan er det, at Jonna kommer og hjælper dig med sådan nogen ting? 
T  Men det er da en stor hjælp.  
 

For Thorsten er det at komme på [navne på aktivitetscentre] og i et lokalt Genbrugscenter 

erstatninger for hans afsluttede arbejdsliv. Det er steder, hvor han dels er sammen med 

forskellige mennesker, dels udfordres på forskellige måder, hvor det tyder på, at 

udfordringerne hele tiden står i forhold til hans bevarede handleevner. Besøgene af Jonna er 

Thorsten tydeligvis også meget glad for. Via Jonna udvides Thorstens handlerum, hendes 

måde at arbejde på giver ham nogle nye og anderledes handlemuligheder. Aktiviteter erstatter 

arbejde – Thorsten pointerer, at det har stor betydning for ham at være sammen med 

mennesker, ikke at være ensom. Thorsten imødegår med sin deltagelse risikoen for en social 

og kulturel isolering og han udvider sit netværk.  

 

For Anders betyder Jonnas besøg, at hvis det er aktuelt, kan han få Jonna til at tage sig af 

opgaver, så han måske kan spare at tage ned og hjælpe med at få dem løst: 

A Men altså hun ka godt bruges sån, og je ka osse ringe til hende og sie: ”Ved du hva på 
torsdag, vil du prøv at se om det ka la sig gør sån og sån, ta dig af det”. Det ka je 
sagtens gør. Hun har været sød til i hvert fald og gå med ham ud i haven, og i sommer 
[smiler], men altså herren han vil jo hellere noet andet [ler]. 

 

Samtidig med, at Anders oplever, han får muligheder for at blive aflastet, oplever han også 

risikoen for, at hans grænser for hvad han selv gør og hvordan andre skal hjælpe den skærpes.  

 

Thorsten har ikke selv kunnet opretholde det gode forhold til sine naboer, som hans ægtefælle 

havde etableret over mange år. Men han besøger flere af dem. Det er meget vigtigt for 

Anders, da han hører rygter om, at Thorsten opleves som en belastning, at få det afklaret, 

formentlig grundet risikoen for stigmatisering af Thorsten, men også for at imødegå selv at 

opleve skyld og skam grundet Thorstens handlen. Anders besøger alle naboerne og de viser 

hver især forståelse for Thorstens situation, enkelte antyder erfaringer af belastninger. Anders’ 

betænksomhed synes at reparere på måder, som er medvirkende til, at Thorsten bevarer sit 

gennem år opbyggede sociale netværk til naboerne. 
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For Anders er der ingen tvivl om, at Thorsten føler sig værdifuld i mange sammenhænge i sin 

livsførelse grundet sin egoisme:  

A Og det tror je da virkelig, det er godt nok i den her sammenhæng, altså han virkelig har 
den egoisme om sig selv og sig selv og sig selv. At han ka da virkelig. Han er værdifuld. 
Så det er fint nok. 

 … 
A Det sier de osse Marianne og Anette. De sier han er en superegoist. Det er han. Og 

alting ska vær, som han vil ha det. Osse i fællesskabet, men det piller de altså osse af 
ham. … men de tager det fra den humoristiske side, det er de selvfølgelig osse gearet til, 
og det er de osse nødt til. Men det gør ikk. Og sætter ham på plads. Men han bliver ved 
med det. 

 

Thorsten føler sig værdifuld, bl.a. fordi han har muligheder for at bruge sine velbevarede 

handleevner i handlesammenhænge, som betyder meget for ham, hvor han i begrænset grad 

konfronteres med de svækkelser, som har sammenhænge med AS.  

 

Egentligt liv 

Det egentlig liv for Thorsten har altid været samvær med familie og venner. Thorsten 

etablerer også netværk via deltagelse i de nye handlesammenhænge: i to aktivitetscentre, 

Genbrugscentret og sammen med Jonna. Via deltagelse i offentlige tilbud udvides hans 

sociale netværk.  

 

Fælles liv 

I forbindelse med sin mors sygdomsforløb og død, hvor Anders er meget i hjemmet, bliver 

Thorstens særegne egenskaber tydelige for Anders. Som beskrevet (4.2.13) oplever og erfarer 

Anders ham efterfølgende i perioder som meget irriterende og deres fælles liv var begrænset 

til familiefødselsdage, jul og lignende. Retrospektivt er Anders usikker på, hvorvidt Thorstens 

handlen var et objektivt symptom på AS. Anders siger om forskellene på deres fælles liv som 

følge af, at Thorsten fik stillet en diagnose: 

A Den er på en måde, ikk så stor, på en måde. Altså samværet med ham var egentlig 
heller ikk rigtig noet dengang, men så er det bare fordi, man har fået sat noet på, at du 
ved han fejler noet, har AS og er syg, så er det, at du selv har ændret holdning til ham. 
Det er faktisk der, den størst forskel er, ved det, at je føler, at så ska han da ha hjælp, 
den sølle mand. Det er der forskellen, den er. Fordi je ve ikk, hvor læng, det har været 
under opsejling, men det har altså nok været under opsejling i noen år, vi ikk har vidst 
af. Det er je helt sikker på. 
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Gradvist og i forhold til svækkelser i Thorstens handleevne har Anders overtaget ansvaret for, 

at rammerne for hans livsførelse bevares, på måder så han oplever og erfarer, at hans daglige 

livsførelse er opretholdt, Anders mener, han oplever det som en form for beskyttelse: 

A Jamen, det syns han, det er helt fint. Altså. Og det undrer mig stadigvæk. Fordi det 
ææh, det gør det, men altså, je tror han. Altså, je tror sån set, at ææh, han føler en vis 
beskyttelse ved, at vi tager over, efter min mor, på en eller anden måde. Orh, han føler 
virkelig, han har fået hende tilbage på en eller anden måde gennem os. Det er sån set 
det, je føler. Og nu er det mig så [understreger], min søster, der er ikk noet hjælp fra 
hendes side af. Men der var lige lidt dengang. 

 

Det, at Thorsten fik stillet diagnosen AS, har påvirket Thorstens og Anders’ fælles liv på den 

måde, at det for Anders så bliver nærmest en pligt at hjælpe. Deres relation ændres fra en 

stedsøn – stedfar-relation til en stedsøn – syg, sølle mand relation, i retning af en asymmetrisk 

relation mht. fordeling af opgaver, løsning af problemer, ansvar etc. En asymmetri Anders 

selv beskriver sådan: ”Han ku da aldrig finde på og, og spør til os, eller vores familie, eller 

ja, det er da osse hans familie, ka man sie, ikk osse. Aldrig [understreger]. Det er kun den ene 

vej - hele tiden”. Anders er usikker på, hvorvidt dette skal forstås i sammenhæng med hans 

egenskaber, han betegner ham som egoist eller det har sammenhæng med AS, men uanset er 

det tydeligt i hans tonefald, at det berører ham, at han savner Thorsten udtrykker, at han 

bekymrer sig, at han udtrykker sig som stedfar.  

 

Hvordan kan Thorstens manglende eksplicitte udtryk for bekymring for sin familien forstås? 

Der er flere tolkningsmuligheder: Måske kan han ikke overskue relationer længere. Måske er 

det, som nævnt i forhold til Hans, et udtryk for en del af en adfærdsændring, som kan have 

sammenhæng med AS. Det, der kan siges, er, at det, Anders her siger, er centralt, fordi det er 

medvirkende til, at han oplever det så hårdt, måske hårdere end det at skulle hjælpe Thorsten 

med praktiske problemer, fordi han i lighed med Elva oplever det som tab af de 

følelsesmæssige aspekter i deres relation.  

 

Anders og Thorsten er kommet til en implicit fælles forståelse af sygdommen og Thorstens liv 

med sygdommen. I det væsentligste synes den at bero på flere forhold. Anders’ holdning om, 

at Thorsten skal have den nødvendige hjælp for, at han bevarer sin daglige livsførelse, på 

måder så hans selvforståelse og integritet bevares. Thorstens egen selvforståelse, at han gerne 

vil være sammen med mennesker, samt hans tillid til Anders’ og andres hjælp. Thorsten siger 
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selv, om f.eks. hvad Anders’ hjælp betyder: ”Jamen, det ka je slet ikk beskrive jo. Altså, han 

er virkelig et jern. Ja. Og sørger for mange ting”. 

 

Anders siger selv om Thorstens tillid til ham: 

A Han føler. Je ved han har så meget tillid til mig, det har han, at han ved, at han er i de 
bedste hænder. Og det er han osse. Og je ka nok finde ud af, syns je selv, mht. hva der 
ska gøres, og hvornår det ska gøres. Og je tager altid fat, når nu det kommer dertil, at 
je ka se, at nå, nu er det sådan, nu må vi gøre sån, og sån og sån. Det ka je meget 
hurtigt finde ud af. 

 

En central pointe som skal fremhæves er, at Anders selv vil afgøre, hvad der skal gøres, 

hvornår, dvs. dette er også ét udtryk for hans forventninger om, at det respekteres i måder de 

sundhedsprofessionelle forvalter de kommunale tilbud.  

 

4.4.1.6 Sammenfatning  
Analyse spørgsmål  
I dette tema er det følgende spørgsmål, der søges besvaret: 

Hvilke betydninger har AS og de svækkelser i de kognitive funktionsevner den enkelte erfarer 

– i forhold til: 

- hans/hendes daglige livsførelse og selvforståelse? 

- relationer til specielt de nærmeste i forhold til deres aktuelle praksisfællesskab? 

- relationer til sundhedsprofessionelle?  

Opmærksomheden rettes mod muligheder, begrænsninger og dilemmaer i den daglige 

livsførelse, et liv med AS, fra diagnosen blev stillet til vores samarbejde sluttede efter 2. 

interview. 

 

Hvordan griber de svækkelser i de kognitive funktionsevner, den enkelte oplever og erfarer 

ind i hans eller hendes daglige livsførelse og selvforståelse? 

AS forandrer det personlige liv – personens eget og hans eller hendes nærmestes - udvikler 

deres respektive standpunkter - på måder som indebærer, at personen selv i varierende grad og 

de nærmeste i særlig grad retter deres opmærksomhed på, hvordan de giver retning til og 

prioriterer forfølgelsen af forskellige personlige anliggender på tværs af tider og steder 

(Dreier 2001). Som beskrevet tidligere (afs. 4.2) er et fælles og væsentligt anliggende, som de 

på tværs af handlesammenhænge og på varierende måder i de forskellige 

handlesammenhænge forfølger (Dreier 1997b) og følger, at få sygdommen til at træde i 

baggrunden ved bevare en selvstændig daglig livsførelse.  Standpunktet (Dreier 1997a), at de 
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vil og kan klare det selv, er retningsgivende for deres handlen og orientering. Det sker under 

udfoldelsen af deres livsbane, som led i at forfølge – og for nogle følge - den særlige livsbane 

(Dreier 1997b), de mere eller mindre klart for dem selv forfulgte før diagosen blev stillet. Det 

bliver dog nødvendigt for flere at ændre deres særlige livsbane, som følge af svækkelse af 

handleevner. Eksempler: Grethe og Thorsten kunne ikke bevare deres arbejde, Karl, Hans og 

Thorsten kunne ikke bevare den frihed, de havde, da de kunne køre bil. Disse ændringer har 

nærmest karakter af overgange i livsførelsen, den er bevaret og kan trænge personens egen 

eksistensangst tilbage. (- her er det måske snarere en eksistentiel angst). For flere anspores 

angsten, eftersom symptomerne varierer og progredierer. 

 

Kun hvor personen bor alene og som følge heraf ikke til stadighed kan få hjælp til at 

kompensere for svækkelser af sine kognitive funktionsevner, eller hvor ægtefællen erfarer, at 

hans eller hendes egen livsførelse kommer under markant pres, forhandles deres standpunkt – 

at ville klare det selv - på nærståendes initiativ. En forhandling, hvor det tyder på nærstående 

har den afgørende magt, i modsætning til tidligere, bl.a. som følge af personens erkendelse af 

sin afhængighed. De formelle tilbud for hjælp og støtte undersøges. 

 

Personen selv forholder sig i varierende grad til, at grundet AS bliver det anderledes at følge 

og forfølge den særlige livsbane. Der er kommet begrænsninger, det kan være mere eller 

mindre klart forstået, hvordan svækkelser konkret griber ind aktuelt og hvordan de fremover 

kan gribe ind. De forholder sig i varierende grad til, hvorvidt tidshorisonten for deres egen 

livsbane påvirkes, grundet dels vanskeligheder med at overskue dels med at kunne udholde at 

tænke for langt frem, dels muligheden for at dø inden for en kortere årrække – af noget andet. 

 

De har en implicit degenerationsteori om AS funderet i en dagligdagsforståelse. De ser det 

som et privat anliggende at få livsførelsen til at hænge sammen ud fra forestillinger om, 

hvordan de holder sig i gang, via former for rehabilitering, der har udgangspunkt i deres 

dagligliv, og med hjælp fra deres nærmeste, venner og gode naboer.  

 

For den enkelte bliver det som følge af svækkelser gradvist vanskeligere at holde sammen på 

og føre sit dagligliv (Dreier 2001). Som følge øges gradvist afhængigheden af de nærmeste - 

her ægtefælle eller stedsøn. Kvaliteten af relationen til de nærmeste implicerer muligheder og 

begrænsninger for personens livsførelse, disse resumeres i det følgende. 
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At være i eget hjem betyder, at fortroligheden med det kendte og forudsigeligheden er 

væsentlige holdepunkter i personens livsførelse og synes at være af afgørende betydninger for 

hans eller hendes tryghed.  

 

De nærmeste giver udtryk for, at det oftest er dem, som bliver opmærksomme på personens 

svækkede funktionsevner. Der er kun få eksempler på, at personen på eget initiativ har fortalt 

herom. De nærmeste er meget opmærksomme på at hjælpe på måder, som er respektfulde i 

forhold til personens integritet. Uf fra et skøn baseret på kendskabet til personen og erfaringer 

aflaster de personen ved at etablere nye arbejdsdelinger og nye rutiner, hvor kravene 

reduceres ud fra en formodning om, at de står i forhold til personens bevarede handleevner. 

Dermed konfronteres personen i begrænset grad med sine svækkelser. Dvs., det personlige 

råderum ændres og reduceres løbende, hvorved personen bevarer en form for rådighed. 

Hvorvidt de mange rehabiliteringstiltag, med udgangspunkt i dagliglivet, bidrager til, at hver 

enkelt i længere tid bevarer handleevner relateret til disse tiltag, kan ikke afgøres. 

 

Ellens, Karls, Hans’ og Thorstens respektive livsførelse er i varierende grad blevet 

struktureret. Karl, Hans og Thorsten er helt afhængig af hjælp, for at rutinerne kan 

opretholdes og justeres. Brud på rutinerne giver anledning til usikkerhed, som kan komme til 

udtryk i form af følelsesmæssige reaktioner. Grethe og Bent strukturerer dagene sammen i det 

væsentligste ud fra, hvordan Grethe har det.  

 

Varierende grader af svækkelser af forskellige handleevner er for Grethe, Hans og Thorsten 

erstattet med noget andet, som har betydning for dem og som står i forhold til deres bevarede 

handleevner: Natur-ture, lytte til musik, samvær med mennesker. For Ellen og Karl er der 

ikke sket nogen erstatning. For Ellen fordi begrænsningerne i det væsentligste relaterer 

elementer af opgaver. For Karl er begrænsningerne et problem, fordi han er helt afhængig af 

andres hjælp, bl.a. kan han ikke selv komme ud grundet anden sygdom og han erfarer en 

social og kulturel isolering, som i en vis grad brydes, da han flytter på plejehjem.  

 

De nærmeste, især Lis, Elva og Anders, overtager gradvist, oftest er det en stiltiende proces, 

ansvaret for alle opgaver, der er nødvendige for personens egen - og deres fælles daglige 

livsførelse. Kristian går stiltiende ind og hjælper Ellen med elementer af opgaver, under 
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hensyn til Ellens temperament og værdighed. Grethe og Bent snakker sammen om de ændrede 

arbejdsdelinger. Processen, indtil der sker arbejdsdeling, dvs., oplevelser og erfaringer af 

svækkede handleevner, er belastende især for Grethe og Ellen. Når det så kommer til, at 

arbejdsdeling skønnes nødvendigt, udtrykkes en stiltiende accept, nogle gange en eksplicit 

lettelse, som Grethe, da Bent tog over med at lave mad. Thorsten var dog meget 

forbeholdende i starten, hvor arbejdsdelingen bl.a. indebar, at der skulle formelle 

omsorgspersoner ind i hans hjem. 

 

Relationen mellem personen og hans eller hendes nærmeste implicerer forskellige former for 

begrænsninger. Det er ikke altid, de nærstående undersøger, om der for personen er 

alternativer handlemuligheder i forhold til personens bevarede neurologiske grundlag - 

handleevner har i almindelighed potentiale og kan modificeres (Dreier 1997a), eller er 

opmærksomme på relevante arbejdsdelinger og/eller selv har kapacitet til at kompensere på 

områder, der har betydning for personen. To eksempler: Bent, der ikke kan hjælpe Grethe 

med at sætte sit tøj sammen. Følgen bliver, at Grethe dagligt oplever og erfarer problemer 

hermed, Elva, der ikke kan hjælpe Hans med måder, hvorpå han kan udtrykke sig, da han er 

ramt på sin evne til at udtrykke sig via sproget.  

 

Hverken personen eller de nærmeste tager initiativ til tiltag mhp. mulighederne for at være på 

forkant i forhold til variationer/nye svækkelser. Eksempelvis ved at undersøge mulige 

alternative handlemuligheder, i forhold til handleevner, hvor personen måske erfarer 

begyndende svækkelse. Formentlig kan det være vanskeligt at have overskud til og dertil 

usikkerheden om, hvorvidt det er et symptom herunder et objektivt symptom eller noget 

andet. Som følge erfarer bl.a. Grethe at være meget sårbar for variationer i/progression af AS. 

 

Som vist kan der, som for Lis, også opstå dilemmaer i forhold til at tage hensyn til personens 

integritet og selvbestemmelse på den ene side og svækkede/bevarede handleevner på den 

anden side. Et komplekst dilemma, hvor en af gode grunde begrænset og mangelfuld 

forståelse for sammenhænge og for hvordan, Karl kan hjælpes, betyder, at han dagligt 

konfronteres med sine vanskeligheder med bl.a. at komme i tøjet. Der er en risiko for, at den 

begrænsede viden om AS kan føre til det, Sabat beskriver som en positionering af personen. 

At de nærmeste forklarer personens handlinger som konsistente med AS og måske også 

udvikler forventninger om, at personens handlen er det (Sabat 2001).  
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Ellen og Hans møder ikke andre, hvis situationer ligner deres. Ellen efterspørger andre, hvis 

situationer ligner hendes - deres praktiske erfaringer. Hvorvidt Hans ville profitere af at møde 

andre, det er usikkert. Karl møder på plejehjemmet andre ramt af demenssygdom, men i 

sværere grad. Det synes at skræmme ham. Thorsten og Grethe profiterer af deres møder med 

andre med demenssygdomme, hvor disse andre er visiteret til dette samvær. 

 

Så længe den daglige livsførelse kan opfange forandringerne, som har sammenhænge med de 

svækkede funktionsevner, så går det. Hvor længe, den kan det, afhænger af: Måderne hvorpå 

personen er ramt, andre sygdomme, om der kompenseres, om der kan kompenseres afhænger 

bl.a. af bevarede handleevner – hvorvidt de er kendte, af kvaliteten af relationen til 

nærstående og af offentlige tilbud, af om de er kendte og af om disse opleves relevante. 

 

Helt afgørende er de nærståendes hjælp. Det, der er væsentligt for deres måder at hjælpe på, er 

deres ressourcer, deres standpunkt, at de er forpligtet, deres forestillinger om, at personen 

og/eller de selv erfarer skyld og/eller skam. Deres måde for at hjælpe kan påvirkes, hvilket 

tydeligst viser sig i Lis’ situation, hvor hun erfarer, at legitimiteten til at opretholde sin egen 

livsførelse kommer under pres. Elva har en forestilling om, at hendes måder for at hjælpe kan 

påvirkes, hvis deres hjem ødelægges, eller hvis hendes kræfter svækkes. 

 

De nærståendes livsførelse ændres gradvist. Nøgleord herfor er: At være stærk, alene om alt - 

altid, at være bundet, at være forpligtet, ting udsættes, risiko for skyld og/eller skam. De 

fysiske og mentale belastninger, de erfarer, træder tydeligere frem, hvor personen er ramt på 

måder, som indebærer, at de har brug for meget hjælp og støtte som Karl, Hans og Thorsten, 

dvs. dog særligt hos Lis og Elva, idet Anders er stedsøn og som følge har en følelsesmæssig 

og fysisk distance i sit nærvær.  

 

Nærståendes egen livsførelse sættes gradvist under pres fra Kristian, der går ind og hjælper i 

enkelte situationer, Bent der overtager gradvist, Anders, Elva og Lis, der har overtaget 

ansvaret for opgaver fuldt ud, og erfarer stigende pres mod deres egen livsførelse118. 

                                                 
118 Stemstrøm Rasmussen, Horsted & Kristiansen finder i lighed hermed, at raske ægtefæller med sygdommens 
progression tilsidesætter egne interesser, som ellers giver ressoucer, muligheder for at få hvile, eget helbred 
(Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard Kristiansen 2007a). 
 



 
 

396 
 

 

Selvforståelse 

Selvforståelsen er processuel, relationel og ufuldstændig. Hans og Thorsten tilskriver 

forandringerne aldring, Grethe, Ellen og Karl AS. Hvorvidt processen ”at komme til en 

selvforståelse af livet med AS” er eksplicit eller implicit afspejler måder i det fælles liv, 

personen og de nærmeste har haft, disse synes ikke at ændres med sygdommen. For Grethe er 

det til dels en eksplicit proces sammen med Bent, for de øvrige en implicit proces, hvor 

forståelsen kommer til udtryk i deres handlen. Uanset hvordan tyder det på, at det fungerer, at 

deres selvforståelse er praktisk tilstrækkelig. 

 

De nærstående bekræfter personens selvforståelse af hensyn til personens integritet. Med 

undtagelse af Bent, har de øvrige nærstående selv en anden forståelse af personen end den, de 

bekræfter. Alle, men specielt Ellen og Grethe – nu også i den private livsførelse, erfarer, at 

deres selvforståelse er under pres. Et alment problem dukker op på en særlig måde for dem, 

fordi de lider af AS, nemlig det at få andres bekræftelse, anerkendelse af deres selvforståelse. 

Det får en særlig betydning, fordi de er angste for at miste grebet. Det tyder på, at for nogle 

personer ramt af AS – her Grethe og Thorsten – kan det at deltage i handlesammenhænge, 

hvor de øvrige deltageres situation ligner deres, og hvor der er kvalificeret, 

sundhedsprofessionelt personale, have en særlig betydning. Det giver mulighed for at få 

andres bekræftelse af selvforståelsen (Dreier 2002, s. 64).   mulighed for at komme til og 

kende sig selv som subjekt ramt af AS. Grethe og Thorsten får via deres deltagelse i sådanne 

handlesammenhænge muligheder for bl.a. at kende egne potentialer og udvikle nye 

handleevner, som har betydninger for dem. 

 

Hvordan griber de svækkelser i de kognitive funktionsevner, den enkelte erfarer, ind i 

relationer til specielt de nærmeste i forhold til deres aktuelle praksisfællesskab? Relationen 

mellem personen ramt af AS og hans eller hendes nærmeste er under processuelle 

forandringer. Centralt er, at den nærstående bliver en stadig mere betydningsfuld uformel 

omsorgsgiver og aflaster personen ved at etablere nye arbejdsdelinger, hvor kravene 

reduceres. Som følge heraf bliver relationen gradvis mere asymmetrisk. De måder, 

sygdommen griber ind i personens livsførelse på, søges begrænset via rehabiliteringstiltag, 

der har udgangspunkt i en dagligdagsforståelse heraf og i personens og nærståendes dagligliv. 

Blandt de afgørende forudsætninger herfor synes at være, at relationen mellem personen ramt 
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af AS og hans eller hendes nærstående er velfungerende og at deres respektive - og fælles 

daglige livsførelse var veletableret og velfungerende forud for svækkelserne begyndte at gribe 

ind. Men der er en sårbarhed i relationen, fordi det handler om alt det andet, som også er i 

livsførelsen. 

 

Dertil ændres de emotionelle bånd. Ellen og Grethe beretter om risikoen for at blive ladt 

alene, fordi deres ægtefælle ikke kan holde dem ud. Især Karl, Hans og Thorsten mangler 

sygdomsforståelse i form af manglende erkendelse af, hvilke ressourcer det kræver af deres 

nærmeste nu og fremover at hjælpe dem. Im- og eksplicit udtrykker de i lighed med Grethe og 

Ellen, at relationen til de nærstående får stadig større betydninger.   

 

For Elva og Anders er det specielt hårdt at erfare, at henholdsvis Hans og Thorsten ikke kan 

gengælde eller udtrykke følelser. Personernes forandrede måder at handle på, eksempelvis 

Ellens øgede temperament. Karl, der kalder på Lis om natten, når han ikke kan finde rundt (en 

handlen som giver Lis anledning til at være mistænksom – generer han hende bevidst?) – 

disse ændrede handlemåder påvirker – slider på – relationen. 

 

Der er vigtigt også at fremhæve, at relationen, specielt Karls, Hans’ og Thorstens tillid til 

deres respektive nærmeste, ikke synes påvirket af, at deres nærstående tog initiativ til at 

kontakte praktiserende læge mhp. udredning. 

 

Hvordan griber de svækkelser i de kognitive funktionsevner, den enkelte erfarer, ind i 

relationer til sundhedsprofessionelle? De samfundsmæssige arrangementer i forhold til 

kommunale – og amtslige tilbud efter den diagnostiske udredning er ikke kendte fra starten. 

Dvs. lige efter diagnosen er stillet. Findes der tilbud, er de ikke synlige for dem. Personen og 

de nærmeste forventer generelt ikke hjælp, stiller ikke krav om hjælp, og undersøger ikke 

mulighederne. Der synes ikke at være forestillinger om, at det offentlige eller et andet 

praksisfællesskab som det offentlige kan spille en anden rolle i at sikre, at de kan klare 

besværet. Når der ikke er større praksisfællesskaber, hvori det kan bæres, bliver de isolerede 

omkring sig selv, udelukkede fra et mere omfattende fælles liv. 

 

De er overladt til sig selv, til selv at klare det at føre et liv, hvor den ene er ramt af AS. Fra 

udredningsforløbet fik de viden om, at AS progredierer, men i lighed med det begreb, de fik 
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om medicinen, at den kan stabilisere, udgør det en vag og abstrakt hjælp. For Ellen og Grethe 

bringer den viden tvivl og usikkerhed: Hvad er symptom på AS eller udtryk for noget andet? 

Hvad er variation/udvikling af AS? Karl, Hans og Thorsten synes snarere at ræsonnere ved 

symptomer, Thorsten og Karl reagerer dog på fysiske kropslige reaktioner – bivirkninger af 

medicinen. 

 

Thorsten får, kort efter diagnosen er stillet, hjælp foranlediget af Anders. Grethe får i forløbet 

tilbud om opfølgning, foranlediget af sin praktiserende læge, som har en særlig interesse for 

den enkelte patient ramt af demenssygdom. Karl fik hjælp af formel omsorgsgiver til 

personlig pleje grundet sin gigt, men som nævnt implicerede det ikke, at der også blev rettet 

opmærksomhed mod, at der tilkom yderligere og andre behov for hjælp og støtte grundet AS.  

 

 En persons subjektive fremtidsperspektiv rækker, - som det er tilfældet for de 5 personer ramt 

af AS - som følge af hans eller hendes grad af indflydelse på sine omstændigheder og 

forståelse af dem måske ikke hen over hele livsbanen, og forholdet til den fremtidige livsbane 

kan være præget af større eller mindre grader af realisme, vaghed og forvirring, eller blot er 

fantasier om mulige, håbede eller frygtede fremtider. Alligevel eksisterer der, som fremhævet 

af Dreier, samfundsmæssige arrangementer, som ikke fuldstændigt determinerer den enkelte 

person, men udgør betydningsfulde muligheder og begrænsninger for den personlige 

udfoldelse af en livsbane (Dreier 2001). Alle benyttede sig af muligheden for diagnostisk 

udredning. Den manglende synlighed af kommunale – og amtslige tilbud kan fra et 

sundhedsfagligt perspektiv tyde på at udgøre begrænsninger for Karls, Hans’ og Ellens 

udfoldelse af deres livsbane. For Grethe og Thorsten havde deltagelse i handlesammenhænge 

– dvs. for dem relevante kommunale – og amtlige tilbud - personlige betydninger, som jf. 

Dreier, ikke blot var formidlet af disse handlesammenhænges plads i deres daglige livsførelse, 

men også af deres plads i den livsbane, de respektivt udfoldede hen over tider og steder 

(ibid.). – i form af sundhedsprofessionelles anerkendelse af deres bevarede handleevner, samt 

livsmod og livglæde. Eksempelvis laver Grethe sin egen Livshistoriebog, med billeder, 

videoklip og tekst – af og om sin familie, som hun forventer, kan hjælpe hende, hvis eller når 

hendes hukommelse svækkes yderligere, senere i hendes livsbane. 

 

Hver af de 5 personer ændrer selv – nogle med hjælp fra nærstående - som følge af deres 

svækkelser, deres daglige livsførelse under udfoldelse af deres livsbane og som led i at 
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forfølge en særlig livsbane (ibid.). Om end forholdet til deres særlige livsbane, som beskrevet 

ovenfor, er præget af usikkerhed, har det betydning for dem, at følge og forfølge det 

anliggende at bevare deres selvstændige livsførelse – med hjælp fra nærstående119.   

 
4.4.2 Hvad er motiverende for at søge henholdsvis viden og hjælp? 
En række forståelser har betydninger for, hvorvidt person og de nærmeste anser det for 

motiverende at vide og at efterspørge hjælp. Personen og de nærmeste forstår svækkelser af 

kognitive funktionsevner som værende uafværgelige, hvilket kan ses som udtryk for en 

dagligdags implicit degenerationsteori. Fra starten kender ingen af dem andre, hvis situation 

ligner deres, dvs., de har ingen mulighed for på den måde at hente inspiration, opdage 

muligheder, etc. via andres erfaringer. De forestiller sig ikke selv, der er hjælp at få fra det 

offentlige. Hvis deres kommune/amt har tilbud til yngre med demenssygdom, er de ikke rettet 

til dem personligt og de er ikke synlige for dem. De har ikke forventninger - eller 

forestillinger om, at fagpersoner kan hjælpe med former for kompenseringstiltag, former for 

rehabilitering. 

 

                                                 
119

 I det der betegnes som: ”DAISY-spørgeskemaundersøgelsen” og som karakteriseres som den største danske 

undersøgelser af dagligdagen og sociale kontakter hos nydiagnosticerede demente og deres pårørende, hvor de 
demente blev interviewet om egne funktioner, de pårørende besvarede spørgsmål om deres vurdering af den 
dementes funktioner og om dem selv.  
Kriterier for at deltage:  
Personer ramt af AS, evt. i kombination med vaskulær demens eller Lewy Body demens. Diagnosen skulle være 
stillet indenfor 12 måneder før deltagelse. Mini Mental State Examination (MMSE) score på 20 point eller mere. 
Alder over 50 år. Have en pårørende med regelmæssig kontakt, der ønskede at deltage. 
Data blev indsamlet i perioden marts 2004-juli 2005. 
Der deltog 330 par, gennemsnitsalder for deltager ramt af demens 76 år (53-92 år), for pårørende 66 år (22-90 
år). 
Forskerne skriver: sammenfatter deres resultater:  
At resultaterne sammenfattende peger på, at allerede i tidlig stadie af demenssygdommen oplever de demente tab 
af funktioner, der medfører begrænsninger i deres dagligdag og i deres kontakt med omverdenen, f.eks. nedsat 
deltagelse i aktiviteter udenfor hjemmet. 
De pårørende begynder tidligt i forløbet at overtage opgaver for og/eller omkring den demente f.eks. varetagelse 
af økonomi, praktiske opgaver i hjemmet. De må ofte tage initiativet for den demente i forbindelse med kontakt 
til eksempelvis læge og tandlæge. 
De anbefaler, for at modvirke social isolation af den demente og tidlig belastning af pårørende, at kommuner 
iværksætte tidlig indsats for demente og pårørende, eksempelvis i form af: Støtte, rådgivning, vejledning – 
målrettet den enkeltes situation og gives løbende. 
De påpeger, at fagpersoner skal være opmærksomme på, at både demente og pårørende allerede i tidlige stadier 
af sygdommen kan have svært ved at overskue selv at tage kontakt til f.eks. kommunen. Derfor kan det være en 
god ide med opsøgende indsats. Endelig påpeger de, at det er vigtigt at være opmærksom på, at demente i tidlig 
stadie af sygdommen ikke altid er realistiske omkring funktionsniveau, aktiviteter og kontakter, derfor inddrage 
pårørende, når der skal tilrettelægges en indsats (DAISY-gruppen & Nationalt Videncenter for Demens, 
Rigshospitalet 2008). 
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4.4.2.1 Hvad er motiverende for at søge viden – fra et 1. persons perspektiv? 
I begrænset grad stiller personen og de nærmeste eksplicitte krav om viden. De kan siges 

implicit at udtrykke behov for at vide i og med, at de, som vist ovenfor, kommer i mange 

svære situationer, da de har vanskeligt ved selv at trække linjer mellem svækkelse af 

kognitive funktionsevner og dagligliv. For at komme nærmere en forståelse af, hvordan behov 

for viden kunne imødekommes, undersøges i det følgende, hvad der fra et subjekt-perspektiv 

kan være motiverende at få at vide.  

 

Som vist (afs. 4.3.4.1), ønskede Ellen ikke at spørge neurologen om AS. Hun kan heller ikke 

bruge sine hidtidige måder at klare vanskelige situationer i hverdagslivet på, at spørge f.eks. 

naboer, hun kender ingen i tilsvarende situation. I interviewet efterspørger Ellen forsigtigt, 

respektfuldt og med megen situationsfornemmelse andre interviewdeltageres udtrykte 

erfaringer: 

E Har du arbejde med nogen, der hår det her, som nu kon je har? 
F Ikk så meget. Jeg har arbejdet med nogen på et plejehjem, og på et sygehus [navn på 

by]. Og ellers er det så mest, de jeg har snakket med i forbindelse med, at jeg laver mit 
projekt. Som er nogenlunde jævnaldrende med dig, og som osse bor hjemme. Og som 
osse har fået diagnosen indenfor [tager ordet]. 

E Nå, osse. Er det så flier forskellige [utydeligt ord]. 
F ... I er den fjerde familie jeg snakker med. 
E Jow. 
F Så på den måde kender jeg lidt til det i forhold til, hvad de har fortalt. 
E Det må a nok ikk spørge om, hvordan så de tackler’et? 
F Jamen, det ligner meget det du fortæller, om at tage lidt af gange, og se hvordan det 

går.  
E Er det den alder? 
F Ja, det er det. Der var osse et ægtepar, som var lige omkring de 60. Nogen er lidt ældre. 

Midt i 60`erne, 68, mellem 60 og 70 år. 
E Men som osse ka være [utydeligt ord]. 
F Undskyld. 
E Arbejdede? Havde djer eget?  
F De er alle sammen holdt med at arbejde på arbejdsmarkedet. Bor så i, de tre har boet i 

hjem, altså eget hus, de sidste i lejlighed, det havde de så altid gjort.  
 

I 2. interview efterspørger Ellen igen andres erfaringer: 

E Hva så hår do flere patienter samtidig som mæ. 
F Jeg har fire familier mere. 
E Hår de started med de piller. 
F Ja, de får alle sammen tabletter, osse. 
E Hhmm. 
 … 
E Men  de er så nok ældre end mæ, er a den yngste? 
F Jaah, neej, der er en hun er 60, I to er de yngste. 
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E Nå hår du jen, der er 60. 
F Jeg tror, hun var 59. Og så - der er i to damer og de andre tre er mænd. 
E Må a så spørge om, hvordan har hun det så? Har hun det bedre? 
F Jeg har ikke været ude og snakke med hende, jeg har [tager ordet]. 
E Nå du har ikk været ude ti hende? 
F Nej, ikke 2. gang. Her i telefonen, der snakked jeg med hendes mand, hun synes selv, 

hun havde fået det lidt værre, men han synes, det var det samme, og han. Vi snakkede 
ikke så lang tid, så lige hvordan hun synes, hun havde fået det værre, det ved jeg ikke. 
Men han syntes, det var noget af det samme. 

E Får hun også, ja hun får osse tabletterne? 
F Ja, det gør hun. Hun havde svært, det hun havde lidt svært ved, da jeg var ude ved 

hende første gang, det var det at finde sin morgenmad og finde sit tøj, det var svært for 
hende 

E Nå [meget forbavset], nå var det, det? 
F Ja. Og så havde hun også lidt problemer med at huske, men ikke så galt. Det tror jeg, 

det ligner lidt det, du beskriver med at huske. Men altså, hun kunne, de boede også i 
hus, det klarede hun, og cyklede ture, hjalp i haven og sådan nogen ting.  

E Ja, det meiner a. Det er osse godt at komme ud, og så få det fra sig, i hovedet. Ja, der er 
osse. Ja, jeg er heldigvis ikk sån voldsom til at tænke på det, hvordan det går fremad, 
nej det ka a ikk. Nej, det vil a ikk ha med at gjør. 

 

Hvad er fra Ellens perspektiv motiverende at få at vide? Ellen synes at kunne bruge en anden 

kvindes erfaringer, bl.a. som her til at bekræfte betydningen af den handlemulighed hun har 

valgt selv – at komme ud og arbejde. Måske ønskede Ellen også at få nye ideer til 

handlemuligheder og i det hele taget at høre om andres – specielt kvinders - overvejelser? 

Det, at Ellen efterspørger andres erfaringer, kan have sammenhænge med, at disse relaterer til 

en person, hvis situation ligner hendes. Der er en mulighed for, at det er erfaringer, som kan 

hjælpe hende til at opretholde livsførelsen. En sådan konkret praksisforankring af livet med 

AS kniber det for lægefaglige eksperter at levere. Eksperternes almene viden og begrænsede 

konkrete erfaringer om livet med sygdommen er medvirkende til, at Ellen søger andre kilder 

til viden.  

 

Ellen undersøger, om der er relevante erfaringer i forhold til hendes egen situation. Hun 

overraskes tydeligt over, at personen er ramt på andre måder og dermed over, at AS kan gribe 

ind i livsførelsen på andre måder. Sådanne forskelligheder kan være barrierer i forhold til at 

bruge andres erfaringer, hvilket Grethe og Bent erfarer. Ved 1. interview er Grethe motiveret 

for at få viden om andre personer med demenssygdom og deres erfaringer: 

G Je syns jo. Je syns jo, det vil være dejligt, at man kommer ud sammen med nogen andre 
ikk os, og får snakket lidt. Det kan være mange ting, at man ka ha og snakke om. Det må 
[eftertryk] der være. Det syns. Det vil være godt. Man ska ikk sån luk sig ind, vel, altså. 
Situationen den er sådan. Den bliver ikk anderledes. Så man ka ligese godt, æh, ja, sige 
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altså. Jamen, det vil je gerne, sådan nogen ting. I stedet for. For tiden den kommer jo, 
hvor vi måske ingenting ka. Ikk. 

 

Grethe og Bent tog kort før 2. interview mod et tilbud, etableret via en demenssygeplejerske i 

nabokommunen, om at mødes med et jævnaldrende ægtepar, hvor kvinden var ramt af 

demenssygdom. De fortæller her om deres første møde, som var i deres hjem: 

G Erj, je ble lidt forskrækket, dengang de kom, det må je nok sie. Øøh, ja, hun øh. Hun 
sused lige ind i, øøh, i huset faktisk. 

B Ja, hun var. Ork hun var så lykkelig over, at hun måt kom her. 
G Ja. ”Og må je godt sæt dig, sæt mig her?”, og sån noet. Det. Hun var sån helt, ja. 

Inderst så tænkt je. Lad vær at grine lidt, fordi at øøh. Hun havde aldrig set os. Hun er 
overhovedet ikk sån øh, noet pli eller noet som helst. … Hva bilder. Erj, je tænkt. Ej je 
kigged over på Bent, og så tænkt je, nej, hva er det, vi har involveret os i, tænkte je. Ikk. 
Så tænkte je, nå, jamen, de ska ha. Det. Vi må se hvordan og hvorledes. Det må vi jo, se 
hvordan og hvorledes det går.  

B Ja, men [tager ordet]. 
G Og hun snakker, hun snakker meget. 
B Hun snakker meget. 
G Det gør hun virkelig. Ja. Men fik, man fik ikk noet, på, i jorden, hva hedder det? 
 

Efter dette 1. møde har de besluttet at give det en chance i form af endnu et møde, begge er 

dog tydeligt forbeholdne. Det tyder på, at forskellene mellem især Grethe og kvinden er store, 

måske for store til, at det er muligt for Grethe og Bent at få udbytte af møderne? Hvilke 

overvejelser, demenssygeplejersken har gjort forud for sit tilbud mht. disse forskelle mellem 

de to ægtepar, kan ikke afklares. 

 

Sygdommen rammer forskelligt, griber forskelligt ind i livsførelsen, fordi personer er 

forskellige, deres livsførelse forskellige, svækkelser har forskellige betydninger. Flere forhold 

kan have betydninger for om et møde mellem to personer ramt af demenssygdom erfares 

konstruktivt af parterne og i givet fald om andres situation forstås på måder, så deres 

erfaringer kan fungere og inspirere. 

 

Grethe og Thorsten mødes med andre mennesker ramt af demenssygdom. Disse møder, som 

foregår i to kommunalt etablerede tilbud for yngre personer ramt af demenssygdom, er også 

etableret af fagpersoner, men på baggrund af visitation og der er fagpersoner tilstede ved 

møderne. Det tyder på, det har betydning for, at Grethe og Thorsten kan bruge de øvrige 

deltageres erfaringer og inspireres af deres handlemuligheder. Måske fordi deltagernes 

forskelligheder er indenfor et afgrænset kontinuum? Som det fremgår ovenfor finder Grethe 
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her støtte til sin egen selvforståelse i den selvforståelse, Torben udtrykker. Thorsten beskriver 

også gode erfaringer, han har sammen med de andre deltagere. Det er tydeligt, at disse 

erfaringer har centrale betydninger for både Grethe og Thorsten.  

 

Karl og Hans udtrykker sig ikke om, hvad der for dem er motiverende at få vide om. Blandt 

flere måder at forstå det på er, at de har valgt ikke at tænke på, at de lider af AS. De giver 

udtryk for, at de ikke føler sig syge. Måske kan de ikke se, hvad de skal bruge viden til? 

 

Grethe udtrykker som den eneste, at hun har spørgsmål at stille til neurologen ved den 

kommende kontrol. Det var om sin prognose, da hun følte sig meget usikker på, i hvilken grad 

sygdommen progredierede, samt om virkningen af aricept, da der i et indslag i en radioavis 

var rejst tvivl herom. Grethes konkrete erfaringer er motiverende for at søge mere viden. Hun 

håber, (men måske frygter hun også), at ekspertviden om AS kan konkretiseres i forhold til 

hendes situation. 

 

4.4.2.2 Hvad er motiverende for at søge viden – fra nærståendes perspektiv?  
Elva peger her på et krav: 

F Er der nogen i familien, eller har du nogen venner eller dine naboer, du kan dele dine 
overvejelser med, eller hvad gør du? 

E Nej, je snakker ikke med noen om det faktisk, sån. Erj, min lillesøster hun rører jo gerne 
ved, hun skubber gerne lidt til. 

F Så det er mest hendes initiativ? 
E Ja. Ja. For hun ved godt, som min. Nej, je syns ikk. Nej, fordi je syns, det er svært fordi, 

andre ka ikk sæt sig ind i sit, i vores hverdag, ikk. Og så ka man ikk, man ka egentlig 
ikk, øh, få noet besked, du ka bruge til noet, fordi de ved ikk, hvordan, selv om de 
kommer her i et par timer, det er jo ikk det samme. Det er 24 timer, vel. 

 

Elvas søster har arbejdet med demenslidende på et plejehjem, men hun kender ikke til Hans’ 

og Elvas livsførelse, hvilket er et helt afgørende krav for Elva. Det tyder således på, at det, der 

for Elva kunne være motiverende for at søge viden, kunne være, hvis der var mennesker, der 

var involveret i deres livsførelse på måder, så de fik praksisforankrede erfaringer med deres 

dagligliv.  

 

Der kan være sammenfald mellem de praksisforankrede erfaringer, Elva implicit stiller krav 

om og de erfaringer Anders her efterlyser, men Anders præciserer, at han søger erfaringer om, 

hvordan sygdommen griber ind i handleevner. Retrospektivt, ud fra mange erfaringer, 

udtrykker Anders et implicit behov for at høre om andres praktiske erfaringer i forhold til at 
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komme til en forståelse af, hvordan sygdommen kan påvirke handleevnerne og dermed kan 

gribe ind i personens daglige livsførelse: 

A Men det tar lang tid, inden man kommer ind i, hvordan at den sygdom, den fungerer i 
hjernen på, på de ramt, … Fordi, hold da op, altså, det har da taget lang tid, og find ud 
af … Småting bliver til store projekter, og det er jo sån, det er, jah. Det er lige nøjagtig 
projekter, som vi andre, vi bare gør. Altså noen ting som vi bar gør, det er projekter [for 
Thorsten]. Det er det altså. 

 

Det er vanskeligt for Anders selv at trække linjer mellem svækkelser i handleevner og 

hvordan disse griber ind i Thorstens dagligliv. Men det, Anders alene udtrykker et eksplicit 

behov for, er at høre, hvorvidt personalet, der står for de tilbud, som Thorsten deltager i, 

erfarer, at sygdommen progredierer. Måske forventer han ikke, de kan hjælpe ham yderligere, 

nu han selv er nået den erkendelse? Han spørger personalet mht. progressionen, fordi de er 

sammen med Thorstens i hans daglige handlesammenhænge: 

A … Og det syns je, det var positivt. At du bar sån ka træk lidt på dem [personalet]. … je 
ringed tit derop for lige at høre, om de havde spottet det sam, som je havde med 
Thorsten. At han var blevet noet mer dårlig, end han havde været. …  je ringed op for at 
høre om, min vurdering var forkert. ”Nej, det var den bestemt ikk. Det ku de bestemt 
osse godt mærk, han var blevet noet dårligere, og det går stærkt”, sae de til mig. … Det 
er jo dejligt, at de har den sam mening som mig, eller den sam opfattelse som mig. 
Fordi, hvis det var sådan, at det var mig, der gik og bildte mig ind. Det er lidt svært. Nu 
ser je. Altså, je snakker med ham hver eneste dag, ikk osse. Og det. Der ka jo godt, øh. 
Det ka jo godt køre lidt ind over hinanden, og man ikk tænker over, at nu er det egentlig 
blevet så meget værre, end det har været, ikk. Fordi du vender sig, dig, til det så. Men 
øh, je tænker altså engang, nej, nu vil je godt nok lige høre deres opfattelse. Og det var 
fuldstændig som deres opfattelse. Min. Osse mht.. Jamen, han ku ikk udføre noen ting 
sån, sæt handling på. De sku osse sie hele tiden: ”Nu gør du sådan og sådan, 
Thorsten”, ”og nu ska du gør det og det”. … Og det er egentligt dejligt. Det hjælper 
meget at høre sån noen meldinger fra andre end en selv. Det gør det.  

 

Sådanne bekræftelser af selvforståelsen betyder, at Anders bevarer tilliden til sin dømmekraft. 

At han trods nærheden og de emotionelle bånd har været og formodentlig fortsat kan være 

opmærksom på forandringer i Thorstens situation: ”Så je er sikker på, jow, det vil je næsten 

skrive under på, at hvis der op. Hvis der opstår, en forværring, sån, som je ku mærke, nu er 

det altså godt nok et eller andet galt, eller på tide, at der sker noet her. Det vil je ku spot lige 

med det samme. Det vil je kunne. Det ved je, je ku”.  

Bekræftelserne har betydninger for Anders’ umiddelbare – men også for hans middelbare 

handlen mht. tidsperspektivet for at undersøge kommende boligmuligheder. Personalets 

erfaringer bidrager til, at Anders kan kvalificere sine handlegrunde. Fortsat må Anders 

forholde sig til tvivl, mht. at forstå Thorstens udtrykte befindende: 
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A Je går da godt nok tit og tænker på: ”Ka det pas han går og har det så godt?. Ka det nu 
pas?” Det gør je. … For det er svært. For han siger: ”Jamen, je har det jo som 
blommen i et æg”, står han og siger. ”Du kommer og du ordner det [om Anders], … 
Jamen, de er så søde, alle dem der kommer her [formelle omsorgsgivere]”. Og det er de 
jo osse, men om det er en fis i en hornlygte. Det ved je ikk. Je ved det ikk. Det ka je godt 
noen gange tænk over. … Det er det jo. For je ser ham jo som en sølle stakkel, ind 
imellem, men det er jo ikke sikkert, han selv føler, han er. Så, du kan vende al ting om 
[ler lidt]. 

 
En usikkerhed også Elva peger på. Det aldrig med sikkerhed at vide, f.eks.: Hvad forstår 

Hans? Hvordan har han har det – egentlig? Etc. Trods mange overvejelser om, hvordan hun 

kan forholde sig til og håndtere sin usikkerhed, overvejer Elva ikke at få andres vurderinger.  

 

Et sidste aspekt i forhold til hvad der er motiverende for nærstående at vide. Det kommer til 

udtryk i forbindelse med overvejelser – herunder retrospektive overvejelser - om det at 

involvere sig. Anders formulerer det på følgende måde: 

A Men je vil da så måske nok sige, at øøh, hvis der er nogen som mig, pårørende, man ska 
lige vide, hva man går ind til. For det, har man sagt A, så må man osse sige B, syns jeg 
jo. Så det er da, det der da i hvert fald noet. Jamen, kom der en og spurgte mig: ”Ska je 
øøh, gå ind i det her eller hva ska je”? Jamen, så vil je måske nok sige, at måske ikk så 
dybt som je har gjort. Fordi, det kræver jo, altså noet hele tiden, altså det ene tager jo 
det andet med sig. Så altså, man ska da i hvert fald vide, hva man går ind til. Det ska 
man. 

F Ja, og kan man så det? 
A Nej, det ka man jo ikk. Og det ved je jo stadigvæk heller ikk. For hvornår ska je sige: 

”Nej, men det ka je ikk ta mig af det der” - ? Det er jo. Det ka je jo så bli udsat for, je 
er nødt til at ska sige. Og, jamen sån noet, det går je overhovet ikk og spekulerer på i 
dagligdagen. Det gør je altså ikk, det gør je altså ikk. For når den tid den kommer, så 
ka je sige til mig selv: ”Nå, men nu har du i hvert fald gjort din pligt, eller pligt og 
pligt, men altså du har gjort, hva du kunne”. Og så er det, det. Og så må der vær andre, 
der tager over. Så, så det, det ka je ikk. Det ka je slet ikk forhold mig til. Anderledes.  

 

Anders forholder sig ikke til, hvordan han kan afgøre, hvornår der er noget, han ikke kan tage 

sig af. Han erkender, at han har involveret sig dybt. Implicit udtrykker Anders måske hjælp til 

at snakke om sine grænser? Alternativer til at hjælpe Thorsten, på måder hvor aflastes mere? 

Som det fremgår nedenfor (afs. 4.4.3.2.5) bliver tyngden af hans byrde først tydeligt for ham, 

da han er på afstand, på ferie. 

 

For Elva, Anders og Bent – der i lighed med Grethe udtrykker betydningen af at mødes med 

andre demenslidende - er praksisforankrede erfaringer motiverende for at søge viden. Det 

samme gør Lis, om end i anden sammenhæng, da hun, som beskrevet (afs. 4.3.4.5), pegede 
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på, at Karls læge ikke havde set, hvordan acetylcholinesterasehæmmer påvirkede ham. 

Kristian har i andre sammenhænge inddraget naboer, som han mente, grundet deres 

erfaringer, kunne hjælpe Ellen, når hun var i vanskelige situationer. Hvis Kristian var kendt 

med personer, hvis situation aktuelt var lig deres/Ellens, ville han sandsynligvis hente hjælp 

hos dem og Ellen sandsynligvis lytte til disse personer.  

 

4.4.2.3 Hvad har nærstående i øvrigt søgt af viden? 
Det er alene nærstående, der har overvejet og i nogle tilfælde søgt viden om AS. Jeg har valg 

at sammenfatte deres erfaringer i et kort resumé for at vise, at det dels er sket i begrænset 

omfang og at det har været vanskeligt for dem finde relevant viden: Elva forsøgte at få indblik 

i sin kommunes tilbud til personer ramt af demenssygdom ved at melde sig til et møde, 

demenssygeplejersken havde taget initiativ til. Der var kun tre tilmeldte, derfor blev mødet 

aflyst. Mellem 1. og 2. interview læste Elva i avisen om et tilbud fra kommunen for 

nærstående til personer med demenslidelse. Det valgte hun at deltage i, primært fordi det var 

en aften om juridiske problemstillinger. Elva har overvejet at kontakte Alzheimerforeningen, 

men antager deres tilbud består i pårørendegrupper og hun ønsker ikke for nuværende at 

skulle forholde sig til andres problemer. Elva og Anders har begge søgt viden på internettet 

om prognosen for AS. Elva fortæller: ”… så var jeg inde og kigge på Alzheimerforeningen, 

om prognose, ikk osse. Og der står så otte år”. Elva kan ikke bruge denne statistik i forhold til 

Hans’ situation: ”Men man kender jo ikk rigtig noet med prognose og dets lige. Selv om så 

man læser om det, ikk osse, så. Øøh, Så ka man ikk regne med det. Fordi, når man så bliver 

passet på, inde, på den måde, ikk osse, så ka man jo ha det godt, ikk osse, i mange år. Så det”. 

 

For både Elva og Anders gav den angivne statistik anledning til adskillige spørgsmål: 

Hvornår startede sygdommen? Hvilke betydninger skulle de tillægge, at personen blev taget 

hånd om? Kunne der være risiko for, at progressionen pludselig tog til? – eftersom levetiden 

med AS var relativ kort? Deres spørgsmål tydeliggør et generelt problem: At den viden, de 

kan erhverve på internettet, fra bøger, o. lign., er generel. I en eller anden grad abstrakt i 

forhold til deres konkrete situation. Elva og Anders har overvejet at spørge neurologen om 

prognosen i forbindelse med ambulant kontrol, men afstår af hensyn til henholdsvis Hans og 

Thorsten. Grethe og Bent havde deltaget i møder i deres lokalområde arrangeret af 

Socialministeriet og Amtet, specielt for at sikre sig, at de var kendt med de nyeste 

behandlingsmuligheder.  
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4.4.2.4 Sammenfatning  
Personen ramt af AS og hans eller hendes nærstående har vanskeligt ved eksplicit at forholde 

sig til, hvad der er motiverende for at søge viden, bl.a. fordi det ikke står klart for dem, hvad 

de er involveret i. Anders påpeger, Elva og Grethe har en tilsvarende pointe, at det kræver 

konkrete erfaringer med, hvordan AS griber ind i livsførelsen, for at komme nærmere en 

erkendelse af mulige behov for at vide. 

 

I forhold til deres almindelige dagligdag tyder analyserne på, at det, der for personen selv – 

her Ellen, Grethe og Thorsten - er motiverende for at søge viden, er, direkte eller indirekte 

kontakt til personer, hvis situation ligner deres og som derfor har praksisforankrede 

erfaringer. Endvidere tyder det på, at hvis et samvær mellem personer ramt af demenssygdom 

er etableret af fagpersoner indenfor nogle bestemte rammer, kan det have centrale betydninger 

for den demenslidendes udvikling af handleevner, selvforståelse, livsmod og livsglæde.     

 

Grethe har som den eneste af de fem intentioner om at stille spørgsmål om sin sygdom til 

neurologen - om sin prognose og om medicinens mulige virkninger, – ønsker om afklaringer. 

 

For nærstående – her Anders – har formelle omsorgspersoners erfaringer betydninger. 

Grundet deres samarbejde med Thorsten i forskellige handlesammenhænge, har de erfaringer 

af hans situerede handleevner.  

 

Sådanne konkrete praksisforankrede erfaringer af livet med AS kniber det for læge- og nogle 

sygeplejefaglige eksperter at levere. Så abstraktionsniveauet af eksperternes viden er 

medvirkende til, at person og nærståendes søger andre kilder til viden.  

 

Det tyder således på, at person og nærstående bevidst skelner mellem, hvem der er mere eller 

mindre kvalificeret til at rådgive i forhold til deres konkrete vanskeligheder.   

 

For person og nærstående tyder det på, at det, der er motiverende for at søge viden, er, at de 

kan erhverve en praksisforankret viden om livet med demenssygdom. Praksisforankret i 

betydningen, at det er en persons erfaringer fra livet med en demenslidelse, hvis situation er 

sammenlignelig med egen situation, eller en fagpersons situerede erfaringer af personens 

handleevner. Det kan holdes op mod et normativt spørgsmål: Hvad skal personen og hans 

eller hendes nærstående vide for at have viden om AS? – og viden - i forhold til hvad? Fra et 
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subjekt-perspektiv – perspektivet for personen der lider af AS og nærståendes perspektiv - 

kunne det være viden mhp. at bevare - evt. udvikle nye handleevner mhp. at opretholde 

livsførelsen og ikke bliver perifer i de handlesammenhænge, han eller hun deltager i. Det set 

ud fra, at det for de fem familier er betydningsfuldt at opretholde deres respektive daglige 

livsførelse. Det er det anliggende, de følger og forfølger. Set fra deres perspektiv kan de som 

følge heraf siges implicit at stille krav om viden og om hjælp hertil. Der er således 

overensstemmelse mellem deres anliggende og det, de udtrykker, der er motiverende for at 

søge viden, primært praksisforankrede erfaringer.  

 

For personen selv kan den begrænsede viden give skyld, som beskrevet af Grethe (afs. 4.2.5), 

der bebrejder sig selv, at hun har sløset med tiden, fordi hun ikke tidligere søgte læge. Og 

nærstående, som beskrevet af Anders (afs. 4.4.1.5), bebrejder sig selv, at han ikke tidligere 

erkendte, at Thorsten var syg. Dette kan ses som udtryk for, at de implicit efterlyser at have 

haft større viden.  Deres begrænsede viden kan have sammenhænge med det generelle 

vidensniveau i det danske samfund om demenssyndrom, symptomer herunder objektive 

symptomer, udredning, behandlingsmuligheder. Hvorvidt øget viden om aldring og 

demenssyndrom kunne have haft betydninger på et tidspunkt for Karl og Hans kan ikke 

afklares på det foreliggende grundlag. 

 

Nogle personer (Grethe og Ellen) og nogle nærstående (Lis, Elva og Anders) synes at 

efterlyse sundhedsprofessionel viden – idet de fik foranlediget den diagnostiske udredning - 

da opretholdelsen af deres egen eller nærståendes livsførelse kom under pres som følge af 

usikkerhed.  Det tyder på, at i det videre sygdomsforløb er det erfaringer af, at livsførelsen er 

under pres, der fører til, at de søger sundhedsprofessionel viden – som Anders.  

 

4.4.2.5 Hvad er motiverende for at efterspørge hjælp - fra et 1. persons perspektiv?  
Ingen af de demensramte brugte tilbud, som hver familie fik i forbindelse med, at diagnosen 

blev stillet, et tilbud om at det var muligt at kontakte kommunen. Måske fordi det er 

vanskeligt selv at skulle tage initiativ til at bede om hjælp. Måske er det vanskeligt at bede om 

hjælp, når tilbuddene ikke er kendte. Og hvad skal de bede om hjælp til. Måske er det 

vanskeligt fordi, de erfarer deres situation er ekstra uforudsigelig. Måske er de dårlige til at 

tage vare på sig selv. 

 



 
 

409 
 

Det viste sig vanskeligt at komme nærmere en forståelse af, hvad en person ramt af AS 

vurderer er motiverende for at efterspørge hjælp fra det offentlige. Grunden hertil er dels de i 

indledningen nævnte forståelser af AS, dels forskellige forståelser af det at modtage hjælp, 

tydeligst tilkendegivet af Ellen. 

 

Ud over de nævnte forståelser af AS kan yderligere to forhold gribe ind i den enkeltes 

situation og gøre det vanskeligt for ham eller hende at forholde sig til et behov for hjælp. Som 

vist tidligere, har personen ramt af AS vanskeligt ved at trække linjer mellem svækkelser af 

kognitive funktionsevner og dagligliv. De magter kun i begrænset grad selv at situere de 

abstrakte svækkelser. Vanskelighederne kan bl.a. grundes, at de er svækket kognitivt og 

energimæssigt. Karl, Hans og Thorsten forholder sig i begrænset grad eller slet ikke til deres 

svækkelser, men i lighed med Grethe og Ellen forstår de svækkelser som noget, de selv må 

bakse med. Ellen og Grethe forsøger selv - Karl, Hans og Thorsten med hjælp fra nærstående 

- at holde sig i gang, hvilket kan siges at være udtryk for rehabilitering med udgangspunkt i 

deres dagligliv. 

 

Karl, Hans og Thorsten synes kun i en vis grad at erkende, hvad henholdsvis Lis, Elva og 

Anders yder for at deres respektive livsførelser kan hænge sammen og hvilke ressourcer det 

kræver. De synes ikke at se i øjnene, at deres situation om måneder eller enkelte år kan blive 

sådan, at der skal bruges så mange ressourcer, at det bliver vanskeligt. Hvorfor? Måske – og 

det er nok det mest sandsynlige - betyder svækkelser af kognitive funktionsevner, at de har 

vanskeligt ved at orientere sig i forhold til fremtiden. Måske håber de på det bedste, at det nok 

skal gå. Måske vælger de mere eller mindre bevidst alene at forholde sig til deres aktuelle 

situation fra dag til dag, fordi de bedømmer deres fremtid uforudsigelig på en ekstra måde 

grundet AS. 

 

Yderligere kan den enkelte så have nogle forståelser af det at modtage hjælp, som udgør 

henholdsvis barrierer eller potentialer for at søge hjælp. Barrierer ses hos Thorsten og Ellen. 

Thorsten blev vred over at skulle modtage hjælp, hvilket ikke entydigt kunne forklares (afs. 

4.4.1.5). Ellen synes at forbinde det at modtage hjælp med at komme på institution, 

formentlig fordi hun har erfaret det ske for deres gamle nabo, som var ramt af 

demenssygdom:  

F Er der noget, du synes, det offentlige kunne have gjort for jer det sidste par år? 
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E Nej, det vil je ikk ret gjerne, ha mæ. Det ka tidlig nok kom. Nej, det syns je godt nok ikk. 
Vi ska heller ikk sai nej til det, men altså vi klar det selv, så meiner je, det er det bedst. 
End og kom ind og blyv lukket inde, der. 

 

Jeg forsøgte at nuancere det at få hjælp eksempelvis at det kunne være til den daglige 

livsførelse: 

F Det kunne også være de [der skulle hjælpe] kom her?  
E Nej, det vil a godt nok helst undgå, endnu. Nej, vi. Nu har vi sån en ældre dame, der bor 

i en andelsbolig her hen. Hun ska ha æg, dem goer a hen med. A kommer der. Hun 
ringer, så er klokken sån lige. Det er lidt forskelligt, lige over middag eller lige før. Og 
så kommer a, a ringer på, eller går ind. Så ståer hun der, i hendes morgenkåben. ”Årh, 
de er ikk kommen endnu, og a ska i bad”. Og vi ikk se, hun fejler nøj. Så tænker a godt 
nok: ”For satan, hvorfor går du ind tager et brusebad, og så kommer i sit tøj?” Hun 
snakker kun om hende sygdom. Det var da skrækkeligt. Det var da godt nok. Nej, det 
gider, je godt nok ikk, så længe je kan. 

 

- eller at hjælp kunne være hjælp til at snakke om sin situation: 

F Er der hjælp du gerne vil have, hvis det var. Hjælp til at gøre noget eller nogen der kom 
og snakkede? 

E Nej, det tøs a et. A tror et, det ka hjælp, tror du? Nej. A tøs vi hår så manne her 
omkring. Vi får en bette sludder engang imellem med en halv kop kaffe.  

F Med naboer? 
E Ja, jow. Nu har a jo lidt hønsværk. De ved jo, det hår a hat i flere år.  
F De kommer og køber æg? 
E Ja, ja.  
 

Det tyder på, at det for Ellen er helt afgørende, at hun erfarer selv at kunne opretholde sin 

daglige livsførelse og at det er meget betydningsfuldt for hende fortsat at kunne det. Det, at 

hun kan det, synes så også at implicere, at det ikke er socialt acceptabelt for hende at modtage 

nogen former for hjælp i hjemmet. Hun synes næsten at foragte sin nabo, fordi det ikke er 

tydeligt, at hun har et for Ellen legitimt behov for hjælp. Måske overvejer Ellen, om andre 

ville foragte hende, hvis hun modtog hjælp?   

 

Ellens og Kristians uformelle sociale relationer i nærmiljøet er bevaret og meget 

betydningsfulde for Ellen. De udgør en del af hendes dagligliv. De har en historie, f.eks. 

fortæller Ellen om den støtte, hun fik under sin graviditet, af Mona. Og Mona beskriver hun 

sådan: ”Hun er sån ligetil”, ”en frisk kone”. Relationerne udgør en ressource, hun værdsætter, 

og er tryg ved at trække på. De giver hende muligheder for at dele tanker, få støtte, omsorg og 

praktisk hjælp. Graden af gensidighed i disse relationer kan ikke vurderes. Også Kristian 

anerkender de betydninger, disse relationer har for Ellen og han bidrager til de opretholdes. 
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Dvs. det tyder på Ellen oplever, at hendes aktuelle behov for hjælp imødekommes via deres 

sociale netværk.  

 

Grethe og Bent har forventninger om, at det kan åbne nogle muligheder at modtage hjælp. 

Ved 1. interview havde Grethe og Bent ingen hjælp og de kendte ikke de aktuelle tilbud i 

kommunen og amtet. Bent siger: ”Nej, vi har ikk hørt om nogen ting. Det sku man næsten tro, 

man havde, hvis det var sån”. Bent har således en forventning om, at de kontaktes direkte, 

hvis kommunen har tilbud, der kunne være relevante for Grethe. Jeg fortalte dels om 

muligheden for at kontakte kommunens demenskoordinator, samt om at der i en nærliggende 

kommune i amtet, [bynavn] kommune, var etableret tilbud for mennesker under 65 år med en 

demenslidelse. Tilbud der også var åbent for personer i andre kommuner, på baggrund af en 

visitering. Grethe siger bl.a.: ”Ja, og det er jo let lige at snak med hende om 

[demenskoordinator], og høre hvordan og hvorledes, hun evt. kan tilbyde. Det syns jeg da”. 

Om end det er let, får Grethe ikke taget initiativ til at undersøge kommunens eller amtets 

tilbud. Via egen læge kommer Grethe i kontakt med Hanne, kommunens demenskoordinator. 

Bent siger: ”Hun kommer, altså om der kan være noet at hjælpe med. Om du vil ha en 

besøgsven, eller med tilbud, det der med skole”. De mødes ca. hver 2. måned og kan ellers 

kontakte hende. De har valgt, at de mødes i deres hjem hvor handlesammenhænge er kendt og 

formen uformel. De erfarer det som et hyggeligt møde. Grethe beskriver betydningerne af 

disse besøg: ”Ja, je syns, det er rart, det er da dejligt. … Man ikk sån er hel alene ikk osse. 

Det. Det, syns je da, er godt. Man lige er, ka lige få en snak, og sån noet. Det tror je. Det er 

dejlig”. Mødet synes at have stor betydning, idet Grethe siger: ”Man ikk sån er hel alene”. 

Måske giver det en form for tryghed? En mulighed for at dele overvejelser? De havde mødtes 

to gange, betydningerne for deres daglige livsførelse kan derfor ikke vurderes.  

 

4.4.2.6 Hvad er motiverende for at efterspørge hjælp – fra nærståendes perspektiv? 
For de nærstående er det ikke motiverende at efterspørge hjælp, så længe de erfarer, at 

henholdsvis personens -, deres fælles - og deres egen livsførelse hænger sammen og kan 

opfange de forandringer, der følger af svækkelser i den demensramtes handleevner. 

Eksempelvis siger Kristian: 

F Som det er nu, kan du så se, noget du eller det offentlige eller andre kan gøre, så I får 
så godt et liv som muligt? 

K Ikk i daw, fordi at øøh, je vil jo ikk ret gerne ha Ellen ind under det offentlige system, 
sådan set, for det er kun et tegn på. Det er først den daw, det blywer dårligere, at vi har 
behov for det. Så lang tid vi klarer hverdagen, så vil vi da i hvert fald gøre det. 
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Som nævnt tidligere kan det forstås i forhold til, at deres dagligliv er de vant til selv at klare, 

og det er betydningsfyldt for dem at bevare en selvstændig livsførelse. Dertil forbindes det at 

modtage hjælp entydigt med, at sygdommen progredierer, ikke med muligheder for grader af 

rehabilitering, som nævnt tidligere kan det ses som udtryk for en dagligdags implicit 

degenerationsteori om AS. De har ikke forventninger om, at fagpersoner har viden, som kan 

hjælpe dem aktuelt i deres praktiske livsførelse. Ingen forestillinger om, at der er muligheder 

for hjælp til måder for kompenseringer for personens svækkede handleevner. Elva siger f.eks. 

om sit behov for hjælp: ”Og je har heller ikk behov for noet. Alle sier godt nok, je ska ta imod 

al det hjælp, je ka få, men je ve ikk, hva je ska bruge den til. … je har ikk rigtig set nogen 

behov. Så je ka ikk rigtig forestil mig, hva je sku få hjælp til”. Det sidste er centralt. Hvordan 

skal Elva og de øvrige nærstående forestille sig, hvad de kan få hjælp til, når de mulige former 

for hjælp ikke er kendte for dem? Eller stille krav om etablering af muligheder for hjælp, der 

evt. ikke eksisterer i kommunen, når deres udgangspunkt er en dagligdags degenerationsteori 

om AS? Måske er det vanskeligt at være i en situation, hvor de skal bede om hjælp? Måske er 

det vanskeligt at have det fornødne overskud til i det hele taget at tage kontakten? Måske 

erkender de ikke, hvilken belastning situationen er for dem selv? Elva tydeliggør også en 

anden pointe, hendes erfaring af en social accept af, at hun tager imod hjælp. En tilsvarende 

accept erfarer Lis (afs. 4.4.1.4 ). Det har betydninger for dem, men udgør ikke i sig selv en 

handlegrund. 

 

Alle nærstående er kendte med, at de kan kontakte kommunen mhp. afklaring af deres 

muligheder for at få hjælp. Men først når livsførelsen kommer under pres, er det motiverende 

at søge hjælp. Anders tager initiativ til, kort efter Thorsten har fået stillet diagnosen, at få 

etableret former for hjælp, hvilket han vurderer nødvendigt for, at Thorsten kan opretholde sin 

livsførelse i sit hjem - alene. Lis søger hjælp, da hun erfarer først og fremmest sin egen, men 

også deres fælles livsførelse er under pres. Det skal siges, at Lis og Karl i forløbet fik tilbudt 

hjælp til at løse problemer af forskellig karakter, dels relateret Karls fysiske pleje, dels hans 

vanskeligheder med at bevæge sig rundt grundet gigtlidelsen. Lis får tilbud om hjælp til 

rengøring, hvilket hun vurderer ikke er relevant. De får ikke tilbud rettet mod, at Karl lider af 

AS. Det tyder således på, at det først er, når nærstående erfarer enten, at personens og/eller 

deres fælles og/eller deres egen livsførelse ikke kan opfange forandringer mere, at de søger 

hjælp.  
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En anden pointe er, at nærståendes tidshorisont primært er deres aktuelle hverdag. De har blot 

løse overvejelser i forhold til deres nærmest fremtid (uddybes afs. 4.5). Elva er eksempelvis 

sikker på, at i tilfælde af, hun bliver syg, kan de få hjælp fra deres sociale netværk: 

F Har du en plan, hvis du får influenza eller ? 
E  Neej, joow, så vil nok ringe eller naboerne eller sån. Jamen, altså, der har. Vi har de 

unge mennesker [Hans’ niece og hendes mand]. Vi har så Hans’ bror sku osse nok 
komme, hvis der var sån noet. Naboerne og sån. Jow så det, det æh. Ja, ja, alt kan jo 
ske. Men øh. Nej, men altså man tænker da over det, ikk osse. … je vil nok sige, je 
spekulerer nok ikk så meget. Je ser nok ikk faren, sån som sorte skyer. Det gør je ikk. 
Fordi osse, je har. Endnu har haft kræfterne til at kunne løse dem, ikk osse. 

 

Denne sikkerhed, som deres sociale netværk giver, er betydningsfuld for Elva: 

E Altså, je kan glæde mig over … vores gode naboskab. … Det, syns je, er meget vigtigt, 
at man har ti mennesker omkring sig, som står en bi, ikk osse. Det er jo meget vigtigt, 
ikk osse. Hvor man først selv skal være med til at påskønne det. ... Jamen, det er sån 
noet, je syns, det er je glad for. Hjælper og træder til. Og je ved, at hvis der er et eller 
andet. Alle siger jo, hvis der er andet, så skal je bare kalde. Ikk. Og det er jo virkelig 
meget, meget værd. Ikk. ... Og der kan man sige, at der har man med venner og naboer, 
det er tit bedre end familie [ler]. Ikk altså. De træder til på en anden måde.  

 
Elva har mange konkrete erfaringer af, at deres sociale netværk fungerer – helt overvejende 

naboer. Som det også fremgår overfor er det vigtigt for Elva at handle så deres daglige 

livsførelse fungerer, dvs. få løst praktiske problemer:  

E Je siger, håndgribeligt, det er bedre. Klar tingene, og så er det væk. Ikk. For at. Du kan 
se, at hvis man sad og snakked med en om det, sån, var nogen, som ikk havde noget 
forståelse for det, altså forstår det. Jamen, de vil slet ikk ku forstå det, vel. Og nu syns. 
Nu sae je bare det der i går, derovre [hos en nabo. Elva blev inviteret på kaffe, de 
ringer efter Hans, der går en tid, før han kommer]. For så tænkte je, så ku je lige, uden 
at beklage mig. Så je sae bare: ”Det er ikk sikkert Hans ka finde ud af at slå den fra” 
[mekanisme i dør så den låses], sae je så, ”det døjer han somme tider med at finde ud 
af”. Jamen, så ved de sådan lidt om, uden at man har sagt noget. Je syns det, fordi det 
der med. Folk ka ikk sæt sig ind i, hverdagen, hvordan Hans har det, vel. Altså.  

 
Elva ved, hun kan få hjælp til at løse problemer. Men i forhold til at bære den byrde, at Hans 

lider af AS, har netværket begrænsninger i form af manglende forståelse for, hvordan AS 

griber ind i primært Hans’ - og deres fælles livsførelse. Det er medvirkende til, at Elva ikke 

deler denne byrde, men afgørende er også at hun forsøger at holde sammen på sig selv og 

deres respektive livsførelse ved primært at handle: 

E Det værste, det er det der med, tror je, hvis man går psykisk ned på det. Hvis du 
spekulerer for meget på det. Tror je, du går ned på det … Som jeg siger, det hjælper jo 
ikk noget at snak om det. Det løser ikk noget. Man ka sige, så er det bedre, at man 
prøver på at få hverdagen til at fungere godt, herhjemme selv. 
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F Ja. 
E Ikk. Det er faktisk meget mere vigtigt. For andre ka jo ikk sæt sig ind i, hvordan det der. 

Jeg syns, det er bedre, man finder sin egen livsrytmen, ikk osse. Og så prøver på at få 
det bedste ud af den. Ikk osse. Det er. Jeg syns ikk at. Nej. Fordi jeg ska lige til at sige, 
des mere du snakker om det, hvis man sån ska tænke over, hvis man sån gik og snakked 
om det hver dag, så vil du bli dårlig. Ikk. For så kommer du virkelig [eftertryk] til at 
tænke over det, ikk. Det er bedre at løse problemerne og så, få det til side. … man ska 
osse pas på. Det er igen det der, med al de der ting, man gennemdrøfter så mange ting 
og ska analysere og gøre ved. Mange ting. Det er ikk. Jeg siger håndgribeligt, det er 
bedre. Klar tingene, og så er det væk. Ikk. 

 

For Elva er det centralt, at personer kan sætte sig ind i deres situation og kan yde konkret 

praktisk hjælp, så deres problemer løses.  

 

Elva har gjort sig forestillinger om, at hendes egen livsførelse kan komme under pres, hvis 

Hans ikke kan være alene i deres hjem: 

E Je vil i hvert fald ha’ sådan, je ku tage fra huset. Je vil ikk føle mig bundet hjemme. Så 
vil je bede om hjælp. Je vil ikk køre mig selv helt derned, hvor je osse får et dårligt liv. 
For så vil hel. For så har du ingen overskud til ka at gøre noget heller ikk. På den 
måde, der vil je bede om hjælp. Fordi det, syns je, er vigtigt.  

 

Ud over, at det ville være et pres mod hendes egen livsførelse, ville det også få betydninger 

for Hans’ livsførelse, hun forestiller sig, at hun ikke vil have overskud til at hjælpe ham. 

 

En anden måde at komme nærmere svar på, hvad der for nærstående kan være motiverende 

for at søge hjælp, er at tage udgangspunkt i deres erfaringer med den etablerede hjælp. Anders 

tog som beskrevet ovenfor ansvar for at etablere de forskellige former for hjælp til Thorsten, 

og han tager også ansvar for at følge op på denne ud fra sine erfaringer. I det følgende 

analyseres denne opfølgning på hvert af de tilbud, Thorsten har taget imod.  

 

Anders har følgende erfaring med hjemmehjælperens måde for at hjælpe Thorsten: ”Je har 

set, når hun kommer, altså. De får sig en rigtig hyggesnak, og hvor er det da osse godt. Det er 

da virkelig godt, og hun er så sød. Men altså, det er så det. Ikk osse. Det er det altså”. Et par 

enkelte eksempler på, hvad det er, Anders forventer. Anders bliver opmærksom på, at 

hjemmehjælperen ikke hjælper Thorsten med at kassere uspiselig og fordærvet mad i 

køleskabet. Det viser sig, at hun ikke vidste, det var svært for ham. Men der er også 

situationer, hvor Thorstens vanskeligheder er tydelige, hvor hjemmehjælperen ikke 

kompenserer herfor:  
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A Je forstår ikk, når de kommer hver dag, og de ved hva dage, han ska af sted til [navn på 
aktivitetscenter]. At de så for søren da ikk hjælper med at få det tøj på. Altså, nu tænker 
je på ydre tøj. For det ka han heller ikk find ud af, og få tøj på efter årstiden Det ka han 
ikk Og je ka ikk forstå [understreger], at de ikk sier: ”Nårh, du ska jo til [navn på 
aktivitetscenter] i dag, Thorsten. Je tror, vi lige hænger den jak frem i dag, for den der 
den er vist for kold” - eller et eller andet. Så ligesom få sån noet på plads for ham. Je 
kan ikk forstå det [understreger]. Det ka je ikk. Je syns, at det er for dårligt. 

 

Anders erfarer, han er i et dilemma i forhold til at få gjort opmærksom på disse svigt: ”For je 

ska osse pas lidt på, for hun er virkelig så sød ved Thorsten, det er hun. Og hun hjælper ham 

jo osse med mange andre ting, goe ting”. Anders finder måder at få problemer taget op på, 

præmisserne for hans handlegrund hertil er, at det er vigtigst at tage ansvar for, at Thorstens 

livsførelse er forsvarlig. Det er afgørende for Anders, at Thorsten er glad for 

hjemmehjælperen, men ud over at hun kan etablere en relation til Thorsten, har Anders også 

forventninger til andre aspekter af hendes faglighed (jf. eksemplerne ovenfor). Forventninger 

om, at hjemmehjælperen har en forståelse for og hele tiden er opmærksom på, hvordan AS 

påvirker Thorstens handleevner og derved griber ind i hans livsførelse og hvordan der kan 

kompensere herfor.  

 

Hvorfor er disse forventninger ikke imødekommet af hjemmehjælperen? Det forekommer 

paradoksalt, at det er Anders, der til stadighed skal være opmærksom på, om Thorsten får 

kvalificeret hjælp. At han på den måde belastes yderligere. Hvis ansvar er det at følge op på 

om den givne hjælp til stadighed står i forhold til Thorstens handleevner? Hvilke 

kvalifikationer kræver det at varetage et sådant ansvar? Etc. Det indgår ikke i projektet at 

belyse situationen ud fra sundhedsprofessionelles perspektiv i primær sektor. Det kan derfor 

ikke belyses, på hvilket organisatorisk niveau i den kommunale hjemmepleje, der er sket svigt 

og hvorfor, eller om det skyldes svigt på flere niveauer i kommunen. En anden form for 

hjælp, der blev etableret, var besøg af demenssygeplejerske. Anders vil gerne have hjælp fra 

demenssygeplejersken, men bruger hende faktisk ikke. Det skal forstås ud fra, at Anders har 

en klar holdning til, hvad hun kan hjælpe med. Anders siger bl.a.: ”Hun kender ham jo ikk. 

For hun sidder jo bare der og får en kop kaffe og snakker og kører igen”. Anders uddyber sin 

erfaring af demenssygeplejerskens måde at arbejde på:  

A Jamen, det var noet med, hun vil kom hver tredje måned op hos Thorsten, og det fik vi 
ikk spor ud af. Altså, fordi. Altså, nå ja. Jamen. Nå, jamen, han boede da stadigvæk der, 
og han sidder, og fortæller han klarer det hele selv, og han ka det hele ikk. Og hva får 
vi ud af det, ikk? Og så sier hun så: ”Jamen, hvis det hele, det bare bliver ved med at gå 
sån her, så ka du ringe, når du har brug for, at je ska kom igen”. Og det har je egentlig 
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ikk gjort. For je ka egentlig ikk se, hva hun ska kom for. Fordi det er jo noet med, at de 
ting der ska drøftes, mht. Thorsten, det ska egentlig ikk vær ham, det ska drøftes med. 
Det ska sån set vær mig, og så ska je, ligesom ha det lirket videre. På en eller anden 
facon. Så je. Det syns je ikk, det var til noet nytte. 

 

Anders vurderer, at demenssygeplejersken ikke har de nødvendige praksisforankrede 

erfaringer i forhold til Thorstens dagligliv, dermed kan hun ikke hjælpe med opretholdelsen af 

hans konkrete daglige livsførelse. Anders har en forventning om, at demenssygeplejersken på 

et tidspunkt kan hjælpe ham til at få et overblik over relevante boformer i lokalområdet, som 

grundlag for sit arbejde med at finde det bedste sted, når Thorsten skal flytte fra sit hus. En 

form for abstrakt viden. Disse indledende overvejelser om bomuligheder vil Anders ikke 

involvere Thorsten i. Han vurderer det kan forvirre og gøre ham usikker. 

 

At muligheden for at erhverve praksisforankrede erfaringer faktisk gør det motiverende for 

Anders at efterspørge hjælp bliver tydeligt i forhold til det tredje tilbud, Thorsten deltager i – 

et aktivitetstilbud for yngre borgere med demenssygdom. Hvilket er blevet meget 

betydningsfyldt for ham. For Anders indebærer det mulighed for bl.a. rådgivning fra 

personalet Anette og Marianne, hvilket han benytter i flere situationer, som han har vanskeligt 

ved at afklare (jf. eksemplet ovenfor). Hvordan kan det forstås? Personalet er sammen med 

Thorsten flere gange om ugen. De erfarer hans situerede handleevner. Dertil anerkender han 

deres måde at arbejde sammen med de demenslidende på og erfarer, at de lytter og respekterer 

hans erfaringer. De besidder således nogle praksisforankrede erfaringer, der er motiverende 

for Anders for at bede om deres hjælp. Sådanne praksiserfaringer synes (jf. ovenstående) også 

at kunne være motiverende for Elva i forhold til at søge hjælp. 

 

Motiverende for at søge om hjælp er også, at rammer og aftaler for hjælpen respekteres. 

Nogle måneder før 2. interview begynder Thorsten at modtage en fjerde form for hjælp. Et ca. 

2 timer langt ugentlig besøg af Jonna. Ifølge Anders er Jonna tilknyttet kommunens tilbud til 

yngre borgere ramt af demenssygdom (afs. 4.3.4.2). Thorsten kan selv være med til at 

bestemme, hvad de skal lave, ligesom Anders også kan komme med forslag. Et tilbud både 

Thorsten og Anders er glade for. Thorsten fordi Jonna kommer i hans hjem og det åbner 

muligheder af forskellige karakter: Praktiske, sociale, kulturelle, etc. For Anders betyder det 

en aflastning, bl.a. bad han Jonna tage sammen med Thorsten til arrangementer på et lokalt 

plejehjem, også mhp. at Thorsten kunne se plejehjemmet, da boliger i tilknytning hertil kunne 
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være en mulighed for ham på et senere tidspunkt. Jonna introducerer imidlertid også en anden 

boform, Anders ikke mener at have givet accept til, hvorfor hun bliver meget vred: 

A Så ringed je op til Anette, på aktivitetscentret, og sae, hva det var for noet der her, det 
var bestemt ikk sån vores aftale den havde lyt, og je ment ikk hun havde kompetence til 
at og og begynd og, og, ja, at drøfte det med Thorsten. Uden vores samtykke, og for det 
andet mente je nu nok også at det tilkom os.  

 

For Anders er det vigtigt, at den fælles forståelse af aftalerne han erfarede, de havde, bliver 

respekteret. Om end Anders værdsætter aflastning, så har han helt klare holdninger til 

grænserne for denne aflastning. Det skal også forstås ud fra, som tidligere beskrevet, at 

Anders tilstræber at finde de bedste løsninger for Thorsten og erfarer, han har tillid hertil: 

A Jamen, det er jo vigtigt for mig, at han får de bedste betingelser i fremtiden. Det er bare 
det det handler om, Det er det altså. Og det er, derfor trækker je osse lidt den anden vej, 
mht. at han ska flyt, fordi je vil ha, at han ska ha det godt, ikk der hvor han nu ska hen, 
så må det hellere lige vent lidt, end vi gør et eller andet overilet galt, for, det er, han ska 
ha de bedste betingelser, det ka la sig gøre. Det ska han, helt sikkert. 

 
Anders uddyber: 

A Og man ka heller ikk forlang, at kommunen de bar ska ordne alting for en. Det ka man 
ikk forlang. Der er da osse noen ting man er nødt til selv at ta hånd om her i livet. Og 
det er bl.a. sån noen ting [ny bolig]. Det er da noget. Je vil i hvert fald være meget 
meget med i, hvor han ska hen og, og om det er godt nok. 

 

Han vurderer, Thorsten kan blive forvirret og usikker, hvis han får for mange bomuligheder at 

skulle forholde sig til. 

 

4.4.2.7 Sammenfatning 
Hvad er motiverende for at efterspørge hjælp – for personen ramt af AS, fra hans eller hendes 

perspektiv? Det kan kun til dels besvares, idet ingen selv tager initiativ til at undersøge 

muligheder for hjælp.  

 

Thorsten, Karl og Hans bor i samme kommune. Kommunens tilbud bliver synlige for 

Thorsten, på initiativ af Anders ca. ½ år efter, han fik stillet diagnosen. Kommunen har en 

række tilbud, som ikke er synlige for Karl og Hans. For Karl er der det specielle, at han af 

anden grund får hjælp af formel omsorgsgiver. Det foranlediger ikke, at han tilbydes hjælp 

relateret til, at han lider af AS. Grethe bor i en anden kommune. Her var det den praktiserende 

læge, der gjorde Grethe opmærksom på tilbud, godt 1½ år efter hun fik stillet diagnosen. Det, 

der er motiverende for Thorsten og Grethe i forhold til at deltage i disse nye kommunale 

handlesammenhænge, er primært mulighederne for at møde andre, hvis situation ligner deres 
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og det psyko-sociale miljø. Ellen bor i en tredje kommune, tilbudene her er ikke synlige, Ellen 

ved ikke, hvorvidt kommunen har tilbud. For ingen – ej heller nærstående - var kommunens 

eller amtets tilbud synlige og der er tvivl om en kommune har tilbud120. 

 

Hvad er motiverende for at efterspørge hjælp – fra pårørendes perspektiv? Det tyder på, at 

først, når nærstående erfarer enten, at personens og/eller deres fælles og/eller deres egen 

livsførelse ikke længere kan opfange forandringerne, som følger af den demensramtes 

svækkede handleevner, så søges hjælp. Deres tidshorisont er kort. Da de primært har fokus på 

at få den aktuelle dagligdag til at hænge sammen, tages kontakten først, når presset er meget 

markant. 

 

Det kan – ud fra to nærståendes perspektiver, Lis’ og Anders’ – tyde på, at det kan være 

motiverende for at søge hjælp, at denne er baseret på relevant faglighed, praksisforankrede, 

situerede erfaringer sammen med den demensramte samt gensidig respekt.  

 

Praksisforankrede, situerede erfaringer er ikke på samme måde relevante i de situationer, hvor 

der er brug for viden af mere almen karakter, som i den situation, hvor Anders søger hjælp fra 

demenssygeplejersken for at få overblik over relevante bomuligheder i nærheden af Thorstens 

hjem.  

 

4.4.3 Nærståendes perspektiv  
For såvel de familier som ikke modtager hjælp som for de, der gør, bliver den demenslidende 

gradvist mere afhængig af sin nærmeste. Jeg har valgt i det følgende at undersøge to emner, 

som har vist sig centrale: De nærmestes strategier for at hjælpe og deres legitimitet til egen 

livsførelse. Det centrale ligger i, at der via disse perspektiver fremkommer aspekter, som 

yderligere kan bidrage til en forståelse af de muligheder og begrænsninger, personen ramt af 

AS og hans eller hendes nærmeste erfarer i deres respektive og fælles daglige livsførelse. 

                                                 
120 I DAISY: Pårørendes kendskab til serviceydelser er undersøgt via spørgeskemaer 315-320 har svaret. I 
parentes er angivet, hvor mange af de der kendte tilbuddet, der havde benyttet det. 33 % havde kendskab til 
besøgsvenner (7 %) , 26 % til rådgivningssamtaler for pårørende (28 %), 23 % til støttegruppe for pårørende (18 
%), 18 % til kursus for pårørende (87 %), 16 % til telefonrådgivning (28 %), 13 % til Cafémøder (15 %), 12 % 
til muligheden for frivillig aflastning (10 %). Forskerne konkluderer, at pårørende havde et overraskende ringe 
kendskab til lokalområdets serviceydelser, og de pårørende der havde kendskab benyttede kun i nogen eller ringe 
omfang disse (Buss; Eckermann; Rishøj; Sørensen; Waldorff & Waldemar,forår 2006) 
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4.4.3.1 Nærståendes måder – strategier for at hjælpe 
De nærstående vælger mere eller mindre bevidst at bruge forskellige strategier i forhold til at 

hjælpe den demenslidende. Som vist (afs. 4.4) er der en række fællestræk mellem strategier, 

de nærstående i sygdomsforløbet er kommet frem til: De hjælper personen med at komme til 

en selvforståelse, for Grethe og Bent via en eksplicit proces, for de øvrige var processen 

implicit, for alle kom den til udtryk via deres praktiske handlen.  

 

De har udviklet en skærpet opmærksomhed på aktuelle og nye svækkelser af handleevner og 

måder for emotionelle reaktioner, på hvordan disse griber ind i demenslidendes livsførelse og 

hvordan de selv som nærstående kan kompensere delvist eller helt, mhp. at personen ikke 

konfronteres med sine svækkelser i handleevner. Med disse strategier forsøger de nærstående 

at vise respekt for personens selvforståelse, integritet og indflydelse på egen livsførelse. I det 

følgende uddybes specifikke strategier henholdsvis Kristian, Bent, Elva, Lis og Anders har 

fortalt om.   

 

4.4.3.1.1 Kristian Hansen 
Et væsentligt problem for Kristian er Ellens øgede temperament. Kristian fortæller om 

strategier i forbindelse med at forholde sig hertil i situationer, der opstår dels imellem dem, 

dels i forhold til andre i deres sociale netværk. 

 

Oftest kommer Ellens temperament til udtryk, når der sker noget ud over de daglige rutiner, 

eksempelvis hvis der indkøbes noget nyt: 

K Jamen, vi hår snakket om, vi sku ha den, sån en stol som den der [hvilestol m. 
skammel]. Så købte je den her. … Men altså, det var ikk noget at smide så mange penge 
ud til det, ikk. Og det har hun altså ikk behov for at sige [smiler. De har råd til det.]. 
Men sån noet. Det hele. Det er ligesom, det ska ha en negativ vending, inden det 
kommer. … Det er somme tider, det kan være vanskeligt at vurdere, hvor dybt bunder 
kritikken. Det er meget vanskeligt. 

F Så det er en vurdering hver gang at forholde sig til? 
K Jaa, når først du er inde i det så, så kører det jo bare, ikk. Man ska jo bare ka styre sit 

temperament.  
F Hvordan er det? 
K Det sker jo engang imellem, der bliver sagt noet, der ikk sku være sagt. Ska vi sie det 

sån, men ellers så går det, ja. 
 

Der kan være forskellige måder som i sig selv, eller fordi de er til stede, samtidig kan bidrage 

til at forstå Ellens forøgede temperament: Hun kan have vanskeligt ved at overskue, hvad det 
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nye vil indebære, i nogle situationer måske også hvorvidt og evt. hvordan det griber ind og 

påvirker hendes rutiner. Det kan være udtryk for abstrakte følelser. For Kristian er den 

usikkerhed, at skulle forholde sig til og forstå Ellens negative reaktioner, en stadig udfordring. 

Han forsøger at undgå, at der opstår problemer for Ellen og når de opstår så at være der og 

hjælpe Ellen at få dem løst, samt undgå at sige Ellen imod. Han forsøger at være tolerant. 

Kristian erfarer en bestandig risiko for at føle blandinger af skyld og skam, hvis ikke han 

magter det.  

 

Hvordan er Kristian kommet frem til sine måder for at hjælpe? Det er ud fra koblinger af 

erfaringer fra handlesammenhænge i hans barndom:   

K Far var en af dem, der godt ku tåle at blywe sagt imod, men vi sku være meget sikre i 
vor sag, dersom je sagde ham imod. Han havde noet af det der: ”Vi alene vide”, ikk.  

F Så hvordan ser du, at du bruger de ting i dag? 
K Øøh, som en form for tolerance, altså det er, som je siger med Ellen, vi ska la være med 

at sige imod. Og somme tider bare sige nå og ja, ikk. Og så gøre som det passer os.  
 

Det er også erfaringer fra handlesammenhænge i familien i hans ungdom:   

K For je har set min, … det var fars morbror, hans kone, og hun ble gal [understreger]. … 
hun var meget dement til sidst, ja. Og je har spillet kort med dem, og når hun så tabte, 
så fik onkel Vagn altså nogen, så. Han tog det. Han tog det pænt, ja. Og derfor har je 
sån set, set det. Det ska bare glide [understreger].  

 

Disse erfaringer synes at gøre Kristian usikker på om Ellens temperament kan udvikle sig i 

konkrete situationer og på længere sigt. Han prøver på at imødegå det, forsøger at være 

tolerant og give Ellen ret. Et spørgsmål, der kan rejses, men som ikke uddybes i denne 

sammenhæng, er, hvor fleksibel og tolerant kan Kristian være, før han erfarer selv at miste sin 

integritet?  

 

I forhold til Ellens øgede temperament overfor andre i deres sociale netværk, forventer 

Kristian, at Ellens åbenhed gør det muligt for andre at forstå hendes eventuelle emotionelle 

reaktioner: 

K Og hun har jo hele tiden været åben om det.  
F Hvordan? 
K Altså, hun har aldrig lagt skjul på, når der er nogen, vi har snakket med, at hun har 

været ude på neurologisk afdeling, ikk, og at hun ikk er så god til at huske, som hun har 
været. Ikk.  

F Hvordan reagerer andre på det? 
K Jamen dem vi kender, de ved jo, hvad det er. Ikk. Det er jo fordelen ved det, ikk.  
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Det, at Ellen har fortalt om sin udredning, tyder på at være en hjælp for Kristian, hjælp til en 

accept, og hjælp i forhold til ikke at skulle glatte ud på Ellens reaktioner i sociale 

handlesammenhænge.  Hvorvidt, Kristian er skamfuld over Ellens handlen, kan ikke afgøres, 

men som det fremgår af nedenstående, tyder det på, at åbenheden er afgørende for at imødegå 

følelse af skam: 

F Hvad synes du, er vigtigt for andre at vide, om den situation du er i, om dine 
erfaringer? 

K Ikk andet je vil sige, vær åben om det, ikk. Det kommer vi længst med 
F Hvad mener du, når du siger åben om det? 
K Ja, men det er. Je tænker på. Det er fordi, je har siet tilfælde, hvor konen har skammet 

sig over og har været meget ked af, at manden, han har været meget dement, ikk. For 
det kan være vanskelig at erkende, at de er blevet helt hjælpeløs. 

 

Åbenheden betyder for Kristian, at dem, de kender, har en mulighed for selv at forstå og 

forholde sig til Ellens handlen og reaktioner. Tidligere greb han ind f.eks. for at glatte ud i 

forhold til Ellens temperament, hvilket gav konflikter mellem dem, eftersom Ellen erfarede 

det som en kritik af hende. 

 

4.4.3.1.2 Bent Nielsen 
Bent og Grethe blev interviewet sammen, måske af den grund og fordi jeg ikke spurgte så 

direkte, fortalte Bent ikke så meget om sine overvejelser om, hvordan han støtter Grethe, men 

han viser det i sin handlen. 

 

Han udtrykker respekt for, at Grethe forholder sig til, at hun er ramt af AS og så prøver at få 

det bedste ud af det: ” … der ka være nogen, der ligesom som måske osse som Grethe, 

erkender, det er sån, så og så må vi videre derfra”. 

 

Han udtrykker også sin forståelse for, at det var vanskeligt for Grethe at nå til den erkendelse, 

at det kunne være en demenssygdom: 

G - men her er det, jeg har lånt for meget. Jeg syns jeg har lånt for meget [se mennesker 
på plejehjemmet som var ramt af demenssygdom]. Jeg gjorde noge, som jeg ikk sku 
have gjort. Jeg hat ladt vær med at, ja 

B Det tror jeg, det er en naturlig ting. 
G Tror du osse de andre de vil sige, at det kan ikk være os, det kan ikk være sån og sån. 

Nogen vil måske, andre vil måske ikk. Det kommer an på, hvor, hvor udbredt det er, at 
ja, det gør det faktisk. 

B Jeg vil nu sige, jeg tror til gengæld osse, at du måske har fanget det før end en anden _ 
person har gjort det, fordi du går i det. 
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Bent har overtaget det at lave mad, men han er til stadighed opmærksom på arbejdsdelingen, 

hvilke handleevner Grethe har bevaret og hvordan hun kan bruge dem:      

F Er der ting du synes, de er svære for dig at gøre, eller dem gør du ikke fordi de falder 
ikke let for dig mere? 

G Altså det der med maden, det er Bent så heldigvis overtaget, fordi jeg tror ikk det ville 
være særlig godt, at jeg kommer der, altså jeg hjælpe dig tidspunktet, hvor jeg siger, 
altså nu ska vi have det gjort sån og sådan, ikk. Men ææh, Bent er den bedst til det. Og 
han æh, og han ka huske alle tingene, og det er jo det, jeg mangler så 

F Så han har taget over med at lave mad? 
G Ja da. Og det smager faktisk godt, det han laver. 
F Det er jo herligt! 
G [ler] 
B Det ka` jo oså være et konkret eksempel at for nylig, der var vi ved at sylte agurker 
G Ja, der går det så godt nok [glad]. 
B Der er så. Almindelig tynd agurkesalat, det er vi ikk så vilde med. Vi skærer sån i nogen 

tykkere skiver, og råsylter dem med nogen løg og sån. Det går fint med at få lavet 
agurker og løg og det hele, ikk os. Så kommer jeg, så skal jeg lige blande 
ingredienserne til lagen, ikk`, med så meget af ditten og datten. 

G - og det ka je ikk. Der slutter det, og det er igen det lag der, der lisom er væk. Det syns 
jeg. Jeg kalder det et lag, fordi jeg har sån en fornemmelse af, altså før der var 
heroppe, ikk os [med begge arme markerer Grethe. et vandret linie i hovedhøjde]. Og så 
lige pludselig, så er laget væk, og det har jeg, jeg har sån, en, en fornemmelse af, at det 
har jeg ikk mere. 

 

Hvorfra har Bent disse strategier? Måske fra sit arbejdsliv som leder, hvor han formentlig har 

været vant til at vurdere sine medarbejderes handleevner og se muligheder for, hvordan de 

kunne bruge dem i virksomheden. Måske fordi han er meget opmærksom på, hvordan 

svækkelser griber ind i Grethes daglige livsførelse og hvordan det påvirker hende. 

 

4.4.3.1.3 Elva Pedersen 
Elva uddyber overvejelser bag sine måder for arbejdsdelinger og for at håndtere situationer, 

som ligger ud over Hans’ vanlige rutiner. 

 

Ved 2. interview ser Elva tilbage på det forgangne ½ år og beskriver sygdommens 

progression:  

E … nok er Hans’ blevet dårligere til noen ting, indenfor det sidste ½ år, ikk osse. Men 
det kommer lige så stille, det er jo ikk sån, det sier bom, vel.  Det kommer lige så stille. 
Du tilvænner dig, ikk osse. Og lige holde lidt øje med dét, og lidt øje med dét”. Elva 
uddyber: ”Jamen, je tager nok sån. Nåh ja, men sån er det, ikk osse. Og nu som 
dengang je pludselig opdaged, han ikk ku, ikk var vasket ordentligt i bad. Så tænkte je: 
”Nå ja, men det var så det trin”, ikk osse. Je tager det meget nok sån afslappet, kan 
man sige, ikk osse. Jah, og godt sige: ”Nå, jamen, hvor ender vi?” Ikk osse. Det 
spekulerer je ikk så meget på, for det ska nok komme, ikk. 
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Elva er til stadighed opmærksom på svækkelser af Hans’ handleevner. Hun tilstræber at 

hjælpe Hans’ ved andre fordelinger af opgaver, som er nødvendige for deres daglige 

livsførelse, på måder så han aflastes i form af, at kravene bliver mindre. Elva udvikler og 

justerer til stadighed rutinerne, ud fra et skøn over Hans’ bevarede handleevner. Ved at prøve 

sig frem og støde på grænser: 

E Je har osse lige renset alle tagrenderne, je stod næsten en hel eftermiddag var op på 
stigen og rense tagrender hele vejen rundt, så. … Han var ude, han sku forestille og 
holde en stige, i hvert fald, ta imod spanden, og sån noet, hjalp lidt til. Prøver på at tae 
ham med i arbejdet, ikk osse. Det han kan, ikk osse. Men det er ikk så meget. Men altså, 
prøver på at. ”Erj, er det nu osse nødvendigt at gøre det så godt”, sier han så. Hans’  
tålmodighed er ikk så lang. 

 

Det at støde på sådanne grænser er en stadig udfordring. I lighed med Kristian bruger Elva 

erfaringer fra sin ungdom. Som tjenestepige erfarede Elva, hvordan kritik gjorde hende nervøs 

og forøgede hendes mindreværd. De erfaringer bruger hun nu. Hun tilstræber ikke at skabe 

situationer, hvor hun kommer til at kritisere Hans, bl.a. ved at bede ham hjælpe med opgaver 

der står i forhold til hans aktuelle, velbevarede handleevner. Samtidig erkender Elva, at 

tingene skal gøres på måder, hun selv synes er tilfredsstillende, ellers bliver hun gal. De to 

hensyn er afgørende for hendes arbejdsdeling. Elva fortælle her et konkret eksempel på, 

hvordan hun håndterer en sådan situation: 

E Han hjælper mig heller ikk så meget med at vaske op mer, fordi han står med 
viskestykket som en bold. Hver gang je ber ham om at folde den ud, ikk osse, fordi det 
ka han ikk finde ud af. ”Du ka jo ikk tør noet med sån en bold”, sier je til ham. Det er 
kun sån engang imellem han hjælper med at tørre af. Så, har vi gæster så sier je: ”Det 
ska je nok klare, gå du bare i seng”, sier je så. Så vasker je op. Frem for at man står og 
kritisere, ikk. Det kommer der ikk noet godt ud af. Vel. Altså det bliver kun sån til sidst: 
”Årh, man ka heller ingen ting”. Og ”Du er ikk til at gør tilfreds”. Og sån. Men det sier 
han jo ikk, men så bræger han jo, så man ikk ka forstå, noet, men det er meningen ikk 
osse. At. Og så syns je, så ka man ligeså godt. Je har det bedre med, at je selv ska gøre 
det end, vi kommer op og trædes om, ikk osse, eller Hans skælder ud, og je kommer osse 
til det. Så frem for, at få alle de konflikter, så vil je altså hellere gør tingene. Det er, og 
han er tit osse, det er fint han går i seng. Han er træt. Så syns, je syns det er en god 
måde at gøre det på, frem for man får de der sammenstød ikk osse. Fordi det er jo osse 
som at sie: ”Du duer heller ikk til det,” ikk osse. Og det er der jo ingen grund til.  

 

At Hans udtrykker sig på en sådan måde, kan være udtryk for, at det er det eneste, han kan i 

situationen, fordi han har svært ved at udtrykke sig via sproget. Her tyder det på, at Hans 

kommer med lydene, fordi han har noget vigtigt på hjertet - at få givet udtryk for sin irritation. 

Måske over sin situation. Måske over Elvas krav.  
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Det kan synes at være et nedsættende ord, Elva her bruger om Hans’ måde at udtrykke sig på: 

”bræger”. Det kan dog ikke afgøres ud fra interviewene, måske er det fordi, det lyder sådan 

for hende. Måske er det udtryk for hendes irritation og ked-af-det-hed? Et følelsesmæssigt 

aspekt ved arbejdsdelingen, fordi det er en emotionel belastende og kompleks proces hele 

tiden at forholde sig til, at Hans kan mindre, at inddrage ham på måder der står i forhold til 

hans bevarede handleevner og gøre tingene selv, så det bliver på de måder, hun gerne vil have 

opgaverne løst: 

E Så hele tiden, je prøver på, hva ska man sie, ikk at kritisere ham, og så prøver, ikk at be 
ham om mer end han ka klare. Ikk. Det er faktisk det, der er vigtigt, det syns je. Det er, 
det er meget vigtigt, ikk osse.  

F Det må betyde du er meget god til at være opmærksom på, hvad er det han kan, og hvor 
er det han har vanskeligheder? 

E Ja, ja, ja, det finder man jo ud af, ikk osse. Det syns je. Nej, for han ka ikk, ret meget, 
han ka faktisk ikk. … Og fordi, det er osse træls, je har ikk så godt med at være gal. 
Men je ka da blyw det, men altså, je har det ikk ret godt med det. Så er det. Så vil je 
hellere selv gøre tingene. Og så je har pos, har ro i huset.  

 

I lighed med Kristian er Elva i bestandig risiko for at erfare blandinger af skyld og skam, når 

ikke hun magter at forholde sig så konstruktivt, som hun intenderer, når hun bliver vred på 

Hans. Dertil risikoen for selvbebrejdelser at skulle forholde sig til, at bestræbelserne på 

relevante arbejdsdelinger ikke altid rækker til. 

 

Når der opstår situationer, som ligger ud over Hans’ rutiner, som i nedenstående eksempel, 

hvor de skal til barnedåb, bruger Elva forskellige tiltag: ”Han ska helst ikk ha nogen ting at 

vide, lige før næsten, fordi så kan han ikk, så render det rundt for ham. Ikk osse”. Dertil 

betyder Elvas evne til at være på forkant med situationer og deres rutiner, at Hans også her 

bevarer sit råderum:  

E ... i hverdagen, at du hele tiden sørger for at tingene fungerer. Og vi spiser til faste, 
almindeligvis til faste tidspunkter, ikk osse. Og sån. Sån der er et vist system i vores liv, 
ikk osse … Alt i alt så fungerer livet. Det er jo ikk, som det var før. Men det fungerer. 
Og det er ikk sån man tænker. ”Ååh, nok en ny træls dag”. Det gør jeg aldrig. Det gør 
jeg ikk. 

F Sidste gang fortalte du, at du forsøger at være på forkant. 
E Ja, ja, hele tiden. Det er meget vigtigt. Det er meget, meget vigtigt. 
F Vil du give nogle eksempler? 
E Ja, det kan være som nu. Nej, men øh. Jamen, hvordan. Altså. Hele tiden, nu som vi sku 

i byen. Vi sku til barnedåb. Vi står tidligt op. Fordi så spiser Hans morgenmad i sit 
gamle tøj, for ikk at spilde på sit nye, han ska ha på. Og så bagefter, så fordi han ska ha 
hjælp til at komme i tøjet, i skjorte, og det ska lægges frem til ham, finde hva han ska 
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have på. Og så er det hele tiden at være foran, sån vi hele tiden har, har god tid. Fordi 
under pres, der duer det ikk. Man ska hele tiden ha god tid. Du ska hele tiden være 
foran, i dine tanker, ikk osse. Fordi ellers så er det, der sker konflikter, og så går han, .. 
æh, jeg vil næsten sige, han bliver ikk aggressiv, men han bliver irritabel, og bliver 
vrissen, ikk osse. Og det er, fordi vi kan ikk. Han [utydeligt ord] han er meget, meget, 
meget langsom, og det er, hvis nu så, at jeg sir: ”Skynd dig”, det kan han altså ikk. 

 

Elvas evner til at være på forkant med situationer, dvs. til at være forudseende, planlægge og 

handle i forhold til en kommende situation og i den konkrete situation til stadighed at være 

både i - og forud for situationen, medvirker til at gøre den konkrete situation rolig, så hjælpen, 

så vidt det er muligt, står i forhold til Hans’ måde at handle på, hans tempo. Herved imødegår 

Elva, at Hans erfarer et tab af råderum, dermed at han bliver angst, som her irritabel, hvis 

f.eks. han ikke får mulighed for selv at trække i det tøj, han kan. Hun bidrager til at han 

bevarer sin integritet. Evnen til at være på forkant, har Elva altid har haft. Formodentlig er den 

til stadighed forfinet grundet erfaringer fra arbejdet som fysioterapeut og nu via års erfaringer 

med måder for at hjælpe Hans. 

 

Elva er den af de fire ægtefæller som tydeligst formulerer, hvad hun ser som sine opgaver i 

deres livsførelse og – hvordan løser hun dem? Elva aflaster Hans ved at overtage opgaver: 

”Nu, nu er je den, der gør det hele. Slet og ret: Alt. Både tænker, handler ikk”. Hvilke krav 

Elva stiller til sig selv for at løse den opgave, sammenfatter hun sådan: 

E … at du altid ska være den stærke, ikk. Altid [understreger] være den stærke, ikk osse. 
Du skal altid være foran, og du skal altid huske alt. Du er alene. Ikk. Og ska tage 
hensyn og pas på. På den anden side. Det er nok det, der er sværest. Ikk. For det ska du. 
Du skal være den stærkeste. Ikk. Så det er osse derfor, je siger, man ska helst ikk. Det 
eneste jeg håber på, det er, at jeg må være rask, ellers så ved jeg ikk. 

 

Elva tillægger også sit køn og sin uddannelse betydning: ”Så tænker jeg, det er nok bedre som 

kvinde, du kan bedre håndtere mange ting end hvis det var en mand. En mand kan ikk gøre 

ting nær så nemt, ikk osse. Og jeg har min uddannelse i bagryggen. Ikk osse. Og ved det. Og 

ved mange ting som andre heller ikk ved, ikk osse”. 

 

Elva skal hele tiden være opmærksom, hvilket bl.a. indebærer, at der er kommet en distance i 

form af et omsorgsgiverens objektiverende blik – i alle forhold, at deres relation er under 

forandring. Andre centrale måder er, at Elva hele tiden stiller krav til sig selv om at være den 

stærke, hele tiden at have overskud, vise hensyn, være foran og at være det alene. I det hele 

taget være alene om ansvar og beslutninger. Det er væsentlige ændringer i hendes livsførelse. 
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Krav som for Elva er et livsvilkår ud i en ikke tidslig afgrænset fremtid. En byrde hun er - og 

har valgt at være alene med, fordi hun ikke ser relevante alternativer. 

 

Det synes nærliggende at spørge om Elvas erfaringer er typiske? – Der er paralleller til især 

Lis’ og Anders’ erfaringer, da Karl og Thorsten er ramt på måder, så AS griber meget ind i 

deres livsførelse, i mindre grad til Kristians og Bents livsførelse – fordi Ellen og Grethe er 

ramt på måder, som griber mindre ind.   

 

4.4.3.1.4 Lis Sørensen 
Lis fortæller her i 1. interview om sine strategier for at hjælpe Karl. Han har meget vanskeligt 

ved at orientere sig i deres lejlighed. Bl.a. kan Karl have svært at finde til og fra toilettet om 

natten . Nogle gange lader hun som om, hun ikke hører ham kalde, fordi hun synes, han selv 

skal kunne finde vej: ”Tænker, nej nu, lad ham nu selv se om han ka finde ud af det, så lige 

meget hvor lang tid, han traver rundt, ikk osse. Det han ka, det ska han jo gøre, syns jeg, i 

hvert fald. Det får han så lov til”.  

 

I forhold til andre svækkelser har Lis fundet måder for at kompensere:  

L Ligeså dan, han er altid så bange for at sætte sig ned [på sin seng. Det er svært for Karl 
at beregne, hvor han skal sætte sig på sengen for at hovedet lander på puden]… På 
lagenet, der har jeg en kuglepen, nej kuglepen, nej tusch pen. Ellers så ved han ikk, 
hvor han ska sætte sig hen. Vel. Han ved, jeg ska over til fjernsynet, og så ka han gå 
lige ud. Hvis ikk den streg er der, så ved han ikk, hvor han ska sæt sig henne.  

F Det var da en god ide 
L Ja, [glad]. Det var sån noet, vi kom til. Jeg tænkte på, en dag, nu, ja skidt da med, 

hvordan lagenet den ser ud, ikk. Altså, så lave sån en streg, så ved han, der ska han sæt 
sig  

F Så det og det med skiltene på dørene [på dørene i deres lejlighed hænger billeder af: et 
toilet, en seng, et spisebord] - det er noget, I selv har fundet på? 

L Ja, det er noet, noet vi selv har fundet på. Ja. Fordi det ka være, det ka hjælpe lidt. Ikk. 
Det ka det osse. Det hjælper osse.  

 

Lis er tydelig stolt ved disse tiltag, - over at hun og til dels Karl selv har udviklet dem og at 

det fungerer. Det tyder på, at det er en idé, der opstod en dag – i hvert fald den med kryds på 

lagenet. Min anerkendelse betyder tydeligvis meget for hende.  

 

I 2. interview fortæller Lis om sin måde for at hjælpe Karl i tøjet lige før interviewet. (Citatet 

indgår ovenfor, det gentages for at øge læservenligheden). Lis hjælper ud fra en antagelse om, 
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at Karl bevarer sine handleevner bedre, hvis han selv tænker sig til, hvordan hun hjælper ham 

i tøjet. :   

L Børnene siger, man skal ikk altid hjælp ham, han ska selv ha lov. Så kan han godt blie 
lidt sur, som nu da je var ved at træk ham i tøjet: ”Hva ska je nu, hva ska je nu?”. ”Je 
vil gern ha det at vide først”. Så siger je: ”Du ska selv tænk”, ikk. Og det er han jo nødt 
til at skal, for ellers så går det jo helt i stå hurtigt. Ikk. Me så syns han, han vil gerne 
sån lige være på forkant med det hele, hva han ska næst gang. Så siger je: ”Du ska osse 
selv lige prøv”. ”Sån je ka se, hva du ka”, ikk. Men det er som om, det vil han ikk ret 
gerne. Han vil helst ha det her, hva så næste gang, hva så næste gang. Hva så nu, hva 
så nu. Sån ha fortalt hva der ska ske. Men det syns je jo ikk han ska. Han ska jo selv 
bruge lidt. Så ka han godt bli lidt sur, men det er der så ikk noet at gøre ved [ler]. Nej, 
skidt med det. Det må je ta, som det kommer. Je får lidt skæld ud engang imellem [ler]. 
Det ved je godt, så det betyder ikk så meget 

 

Hver især gør de sig umage – Lis forsøger, ud fra sin dagligdags forståelse af rehabilitering at 

få Karl til selv forudse, hvordan hun vil hjælpe ham. Som i eksemplet ovenfor, hvor Lis synes 

Karl skal forsøge at finde vej – og derfor skal han prøve. Karl – har formodentlig vanskeligt 

ved at overskue Lis’ handlen og be’r hende derfor fortælle, hvad hun vil gøre, før hun gør det. 

 

Hvorfra har Lis sine strategier? Det kunne være fra sit arbejde som dagplejemor – at hvis Karl 

selv får lov til at bakse med sin vanskeligheder, så lykkes det – på et tidspunkt. Og herved 

bevares hans handleevner. Hun får støtte til sin strategi af deres børn. 

 

4.4.3.1.5 Anders Kristiansen 
Anders’ perspektiv er specielt bl.a. i forhold til måder at hjælpe på, fordi han er stedsøn. 

Dertil er der en betydelig fysisk afstand mellem hans eget og Thorstens hjem, hvilket også har 

betydninger. 

 

Anders’ position som stedsøn og den fysiske afstand mellem deres hjem, betyder han har 

særlige måder for at hjælpe Thorsten, så han bevarer sin livsførelse i sit hjem. Det betyder 

meget for Thorsten at være sammen med mennesker i forskellige handlesammenhænge.  

Anders har fået planlagt det sådan, at Thorsten møder mennesker alle hverdage, dvs. 

Thorstens daglige livsførelse er meget struktureret og forudsigelig. Weekenderne planlægger 

de løbende. Ved at bruge en kalender og en opslagstavle kan Thorsten kompensere for 

svækkelser af sin hukommelse og til at danne sig overblik. Anders står (næsten) altid til 

rådighed via telefonen. Opstår uforudsete situationer ringer Thorsten. En del kan de klare via 
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telefonen, om end det kan være tids- og tålmodighedskrævende, bl.a. fordi det er vanskeligt 

for Thorsten at overskue f.eks. det at ændre aftaler.  

 

Nogle problemer kan kun løses sammen med Thorsten. Thorstens sprogfunktion er relativt 

velbevaret. Han fortæller først og fremmest om det, der går godt i hans dagligliv og i 

begrænset udstrækning om svækkelser af handleevner. Hvorvidt det er udtryk for, hvad han er 

vant med eller har sammenhæng med AS eller begge dele gør sig gældende, kan ikke afgøres. 

Tilsammen betyder det, at der ofte ifølge Anders er modsætninger mellem, hvordan Thorsten 

beskriver sin daglige livsførelse og hvordan den er. Anders konkretiserer dette ved at fortælle 

om et møde, de var til hos en sagsbehandler: 

A Je ku næsten ha kvalt Thorsten, den dag vi var til samtale derude [med sagsbehandler]. 
… Hver gang så sidder han der, når je så sad ved siden af, hun stiller ham et konkret 
spørgsmål, så ka han sid og svare, som om han ikk fejler et spor, en pind [understreger]. 
Ikk osse. … Så ve man, hvordan han fungerer ellers, når han kommer ud derfra, når 
han ikk ka find ud af et spor.  

 

Denne modsætning er Anders meget opmærksom på og tilstræber at håndtere den i en 

pragmatisk måde at hjælpe på, hvor han respekterer Thorstens perspektiv og samtidig forsøger 

at tydeliggøre hans vanskeligheder. 

 

Når Thorsten erfarer, at hans hverdag fungerer, er det primært i kraft af Anders’ måder at 

hjælpe ham på. I vores samarbejde fremstod det iøjnefaldende, dels at Thorsten selv erfarer at 

have det godt, dels hvilke ressourcer Anders bidrog med. I det følgende vil jeg via 

brudstykker tydeliggøre Anders’ måder at hjælpe på og de ressourcer han bruger. Det er 

muligt, fordi han beskriver det uddybende og med mange eksempler på konkrete måder at 

hjælpe på og om sine holdninger. 

 

Anders beskriver her, hvordan en almindeligvis selvfølgelig dagligdagsopgave som at 

modtage post, kan være en foruroligende erfaring for Thorsten:  

A Du sku se ham, når han ska vær med til at ordne et eller andet. Uha, uha, så er han en 
helt, helt anden person. Frustreret. 

F Det må du gerne fortælle lidt om. 
A  Han bliver frustreret, og han kan. Jamen, altså, det er så simple noen breve, som han ka 

få fra et eller andet sted, hvor han bestemt slet ikk ka find ud af, hva han ska gør, ved. 
Og der ringer han jo flux. Han ka præstere at ring, så sier han: ”Je har været ud og 
tøm postkassen, og der var et brev deri”. Så sae je: ”Nå men hvem, hvem er det så fra”, 
sier je, ”eller hvor er det så fra, det brev”. ”Jamen, je har da ikk åbnet det endnu”. 
Altså det er for meget, at hente det ude i postkassen, og så åbne det. … Så ka han ring, 
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fem minutter efter, at nu har han så åbnet det. Og han ka osse find på at sie: ”Jamen, 
det vil han først gøre i morgen”. Ikk. Det er for stort et projekt. Og bare gå ud og hent 
det brev og så åben det, og så se hvad det er. Det er bl.a. sån, je ka definere, hvordan 
tingene hænger sammen. 

 

Om end Anders til tider har vanskeligt ved at forstå sådanne reaktioner, accepterer og 

respekterer han, at dagligdagsopgaver kan blive uoverskuelige. Han forsøger at reducere 

sådanne situationer og når de opstår få dem afklaret hurtigt. En følge heraf er, at Thorsten 

ikke i særlig grad konfronteres direkte med svækkelser i sine handleevner. I forhold til 

eksemplet med at modtage post, betyder det: 

A  Og tilværelsen [Thorstens], den fungerer jo godt nok. Men det er så i kraft af, at je tager 
mig af alting, Små ting, store ting. Alting. Og når han ringer angående et brev, og vi får 
det sat på plads, så, så ligger han det til side, til je så kommer derop. Og der ligger en 
dynge, når je kommer hver gang. Vi så ska ha styr på. Hva vi ska gør ved det og det og 
det. 

 

Forskellige svækkelser kan hver for sig og tilsammen give en forståelse for Thorstens 

reaktion. Han kan have svært ved at danne overblik over situationen. Men han bruger sine 

bevarede handleevner ved at forholde sig til, at hans frustration hænger sammen med det at 

modtage post. Grundet svækkelser i forståelsen, har han svært ved at gøre det klart for sig selv 

og artikulere, hvad det mere præcist er, der foruroliger ham. Men det, at han kan relatere sin 

frustration til det at modtage post, at det er sikre følelser, det, at han ved, Anders (næsten) 

altid står til rådighed, betyder, han ser handlemuligheden: at ringe til Anders. De aftaler, 

hvordan brevet skal håndteres. Frustrationen opløses og forsvinder. Det, at Anders er til 

rådighed, giver Thorsten handlemuligheder, så han formår at løse nogle former for problemer.  

 

Det viser sig, at det ikke altid er tilstrækkeligt at kompensere ved at skrive handlinger ned, at 

Anders må bruge andre måder. Et enkelt eksempel kan vise, hvordan denne udvikling af 

kompenseringstiltag kan gå for sig. Eksemplet viser også aspekter af samarbejdet mellem 

Anders og hjemmeplejen, som her betyder, at Anders lades alene med at løse problemet: 

A Da han sku på ferie, med [navn på aktivitetscenter]. Så var je deroppe, … og så ku je 
ligesom osse gøre lidt praktisk, mht. hans afrejse ka man sige, og æh. Men så al hans 
tøj, var jo ikk vasket, så je ku jo ikk pak tasken. Det havde je håbet på, … så lagde je 
noen ting, og lagde pænt sammen. Det ska du ha med. Det ska du ha med. Det ska du ha 
med. Skrev je det han sku ha med og al sån noet. Men altså han ka slet ikk overskue det. 
Så sae je til øh, til mig selv, nu gør je det, at je skriver en seddel, og je skrev hver eneste 
punkt: De nye blå cowboybukser. Hvis du kan forestille dig sån. Sån rigtig beskrevet 
sån, at han ikk var i tvivl om noet som helst, ned til mindste detalje. Hva han sku ha 
med, og så sae je til ham: ”Og når du så pakker så sæt et lille kryds, når du finder det”. 
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Og det var så om torsdagen. Og je ku høre, det red ham som en mare. Det red ham som 
en mare. Og Anette og Marianne [ansatte i aktivitetscenteret] havde lovet, at de nok sku 
kontakte hjemmeplejen, så de ligesom osse ku vær der, når han ble hentet. Om ikk 
andet. Og ligesom lige se til sagerne. Så snakked je. Ja, je snakked med ham hver dag, 
men je ku hør, der sket ikk rigtig mer i den sag. Mht, hans ting, og så sae je til ham: 
”Du ska jo kig på den seddel Thorsten og så lav et kryds”. ”Jamen, han havde siddet 
her i aftes og lavet krydserne”. Så var det jo gjort [smiler]. Og det blev søndag, og je 
snakked med ham, og je ku høre, at der sket ingenting. … Mig til [by hvor Thorsten bor] 
mig op og få det hele pakket. Og først da je fik lukket lynlåsen på den her task, så ku 
manden jo glæde sig til at kom på ferie, ikk osse. Ja. Og sån hænger det altså bare 
sammen. Det gør det. Der er ikk noen, der ligesom, ja, tager lidt over på den måde 
derhjemme. De må da osse ku spot [hjemmehjæperne], at han har problemer. Altså, det 
burde de da ku. Og så spurgte je ham så, om så det passer, det ved je ikk, je spurgte 
ham så: ”Nå, var hjemmeplejen der så, dengang du sku af sted?” ”Neej, det var de 
ikk”, sae han så. Det. Je tør slet ikk sie det. Det vil je ikk. Men altså, det ska ikk 
forbavse mig, at de ikk har været der. Det ska det ikk. Men altså han kom da af sted, og 
havde det hele med, men det var da altså osse min skyld, han gjorde. Eller havde han 
stået her endnu. Og ikk ku find ud af det. Det havde han. 

 
Thorsten beskriver ikke selv sine vanskeligheder. Anders forsøger at hjælpe ud fra sit 

kendskab til Thorsten og ud fra hans erfaringer med, at det hjælper ham, at ting er skrevet 

ned. Men her viser det sig, at en handling, som ellers fra Anders’ perspektiv synes enkel, 

faktisk er en kompliceret affære, hvor en sådan forståelse af kompensering er utilstrækkelig til 

at problemet løses. 

 

Det er et eksempel på, at dagligdagsaktiviteter ofte er en kompliceret affære, hvor mange ting 

og på mange niveauer kan gå galt. Og der kan være mange forskellige årsager til, at det går 

galt.  

 

Fra et neuropsykologisk perspektiv er det svært at sige, hvori den konkrete hjælp til Thorsten 

kunne bestå. Måske er det nok, Anders bare er i huset, så han kan rådføre sig med ham. 

Måske skal Anders hjælpe med at finde hver ting i skabet. Måske er problemet i virkeligheden 

ikke selve det at pakke, men at tage initiativ til at pakke, altså initieringen af handlingen. 

Måske kunne han selv pakke, hvis sedlen havde været kortere og dermed mere overskuelig. 

Måske er det uoverskueligt, fordi der er tøj, der først skal vaskes. Etc., etc. 

 

Anders kommer ofte i situationer anderledes end ægtefæller, fordi han er stedsøn. Han er 

meget opmærksom på, hvornår problemer har en karakter, så han skal tilbyde hjælp, her i 

forhold til at få orden i Thorstens personlige papirer, et område der altid har været vigtigt for 

ham selv at forvalte: 
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A Vi begyndt at ryd op i hans ting, personlige ting. … Altså han havde selv giet tilladelse 
til, vi måt. … Je ku aldrig drøm om at gå ned og kig i hans papirer og personlige ting, 
men han havde ikk styr på noet. … Og je tænkt, åh nej, nu ska vi altså igennem et eller 
andet mareridt, men det kom vi ikk. Han har åbenbart godt nok forstået, at han var nødt 
til at sku ha hjælp, og at nu måt han så lige. Og det var heller ikk sån, at je, je gør 
aldrig noet hen over hovedet på ham, så må det ta de timer, det nu tager. Hvor han er 
med til, at vi sætter det i mappen, og han ser. Altså, vi snakker om det. … men det skal 
gøres altså virkelig gelinde, det ska det da. Og det tager tid, det er det, det gør. Så 
tænker man noen gang: ”Åh ja, så ku du ha nået noet andet”, ikk osse, men det er så ikk 
noet at gør ved. Det er der ikk. Så på den måde syns je nok, han er kommet langt. Det er 
han. 

 

Anders søger også her at hjælpe i forhold til Thorstens selvforståelse, at han er ved at blive 

ældre og derfor kan have brug for hjælp, ved at gøre oprydningen til et samarbejdsprojekt. 

Denne hjælp har også betydninger for Thorstens deltagelse i sin sociale praksis, ved at hans 

økonomi, forsikringer etc. er i orden. 

 

Anders beskriver i de følgende to eksempler sine grundlæggende holdninger til at hjælpe. I 

dette eksempel om betydninger af at forsøge at forstå hvordan AS griber ind i Thorstens 

livsførelse og hvordan han så kan hjælpe: 

A Det je i hvert fald ka sige, det er man må prøv at sæt sig ind i deres verden. Det er man 
nødt til og lære. Hvordan den hænger sammen. For ellers så ka du ligeså godt la vær at 
hjælp. Dem. Du er simpelthen nødt til at sæt dig ind i deres verden 

F Hvad betyder det Anders? 
A Jamen, det betyder, hvordan de får tingene til at hænge sammen, og ligeså dan mht. 

altså to ting det er en for meget, i en sammenhæng. Nå ja, men så må ta den ene ting 
først. For der. Det er en meget speciel verden. De lever i. … Den er svær at greje, Det 
syns je. Syns je. Men det har je da absolut grejet, og ting ska præciseres utrolig godt og 
ting ska helst skrives ned. Je skriver altid ned, hvis je har været op ved Thorsten og lave 
noget for eksempel. Hvis je har haft en hel dag derop, … Så skriver je en seddel på, hva 
vi har lavet i løbet af dagen. … For ellers kan han ikk find ud af det og husk det. Og så 
ka han ring næst dag, og så har han det, han har sedlen, han ka forholde sig. Og så sier 
han: ”Hvor var det godt vi gjorde, og hvor var det godt, vi fik det ordnet, og det er je 
glad for og bom, bom, bom”. Vi ka snak om det. Altså få det på papir. Det er utrolig 
vigtigt, det ska ses med øjnene. Al handlinger de ska ku læses, vil je sige. Det, syns je, er 
en stor, stor del af det hele. Det har je virkelig gjort meget ud af at skrive ting ned på en 
seddel.  

 

Anders forsøger at forstå, dels hvordan AS griber ind i Thorstens livsførelse, dels hvordan han 

helt eller delvist, afhængig af situationen, kan kompensere ved at bruge bevarede handleevner. 

I forhold hertil, for at forstå Thorsten, understreger Anders, at det er vigtigt for ham at lytte:    

A Og så lyt ellers til altså, brug logikken og brug æh, lyt. Mærk efter. Hvad det er, der er 
vigtigt. … det, der er vigtigt, måske je syns er vigtigt, det er ikk vigtigt for ham. Og så 
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må man jo prøve at sæt sig ind i den verden og følge den. For det handler jo i bund og 
grund om, at han bliver tilfreds og glad ved det, je laver. 

 

I det andet eksempel fortæller Anders om sin proces med at komme til at forstå, respektere og 

acceptere, hvad Thorsten værdsætter og handle i forhold hertil: 

A For je ved da, hvor meget det er værd for ham [om det han gør for Thorsten]. Og selv 
om han piller mig ned, så ka han da bestemt osse godt nogen syns: ”Neej, altså har du, 
nu har du gjort det og, og det var vel nok dejligt”. Og han ringed osse, ja det gør han 
alligevel, men så har han da osse en undskyldning for at ringe, den sølle kruk, je havde 
lavet ud foran hans bagdør: ”Ej hvor var det godt” og sån og sån. Det er da godt, at 
man føler, at øh, at det er noget, der betyder for ham. Det betyder noget for ham. Og det 
ska man nemlig lige lære, hvad det er, der betyder noget for ham. Det er faktisk sån 
noen ting. Det gør, det er virkelig. Sån noen ting, der betyder noget for ham, selv om 
man ikk sku tro det. Det vil. Det der det betyder meget mer for ham, end je vil begynd at 
gøre rent et eller andet sted. Det gør det altså. … Det ka je da godt blie nogen gange, i 
hvert fald i starten tænk, eller ikk rigtig forstå, men det har je lært at forstå. At det er 
sån noen ting, der betyder noget for ham. Det er det altså. Så det syns je, har vendt mig 
fuldstændig til. Vendt mig helt omkring, med det je måske syns var nødvendigt og godt. 
Det er ikk det, han syns. 

 

Som de to eksempler viser, forholder Anders sig bevidst til, at han må forsøge at afklare og 

forstå, hvordan Thorsten finder sammenhæng, får ting til at give mening, for at han kan 

hjælpe med at kompensere for svækkelser af hans handleevner. I disse eksempler betyder det, 

at Anders kommer frem til kompenseringsmåder, som hjælper Thorsten, som han værdsætter, 

som ikke direkte konfronterer ham med svækkelser af sine handleevner og som giver mening 

for ham ud fra hans forståelse af hans situation. Det er en vanskelig og tidskrævende proces, 

bl.a. fordi den alene baseres på Anders’ egen udvikling af måder. Der betyder også, det er en 

proces med situationer, hvor det går mindre godt – i lighed med hvad Lis, Kristian og Elva 

også beskriver på forskellige vis.  

 

I forhold til hjemmeplejen så tyder det på, at der dels mangler afklaring af, hvilke opgaver 

hjemmehjælperen tager på sig, dels mangler måder for samarbejdet som giver Anders 

sikkerhed for at indgåede aftaler holdes. Hvorfor sådanne tvivlssituationer opstår, kan ikke 

afklares, da de sundhedsprofessionelles perspektiv ikke er undersøgt. I denne situation betyder 

det, at der er manglende sammenhæng mellem Anders’ forventninger og den hjælp Thorsten 

reelt modtager, hvilket fører til brud på Anders’ tillid til hjemmehjælpen – i lighed med Lis. 

Det har bl.a. også betydning for Thorstens forventninger til sin ferie, hvor de her præges af 

uro, for hvordan han får pakket. Måske erfarer han en blanding af skyld og skam over, at 
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Anders skal komme igen og hjælpe ham. Endelig har det betydning for den grad Thorstens 

sygdom griber ind i Anders’ livsførelse. 

 

4.4.3.1.6 Sammenfatning 
For personen ramt af AS opstår problemer som følge af svækkelser i hans eller hendes 

handleevner. Hver af de nærstående har erfaret, at det er vigtigt disse problemer løses hurtigt, 

dels for at undgå konflikter og emotionelle reaktioner, dels for at problemerne ikke kommer 

til at fylde. Det har betydning, at sygdommen hurtigt træder i baggrunden. 

 

Hvordan nærstående hjælper personen med at løse hans eller hendes problemer er afhængig 

af, hvilket problem og i hvilken grad og på hvilke måder personen er ramt af AS. For 

personerne her er der et kontinuum fra Grethe, hvor hun via samtaler med Bent får støtte og 

hans forståelse, som styrker hende. Thorsten, som kan få nogle problemer afklaret via Anders’ 

hjælp over telefonen, andre kan kun løses ved, at han er i huset og hjælper ham. Ellen, hvor 

Kristian kan hjælpe ved at være der i situationen, hvor problemet opstår. Lis som gradvist må 

være mere i nærheden. Elva som til stadighed må være på forkant med situationer. 

 

Nærstående handler på måder som afspejler kombinationer af dels erfaringer fra 

handlesammenhænge i deres livsbane dels et meget indgående kendskab til personen, hvor de 

bestræber sig på at tage vare på personens integritet og indflydelse på eget liv, baseret på en 

dagligdags forståelse af rehabilitering. 

 

Nærståendes muligheder for at hjælpe personen ændrer sig grundet AS og måden sygdommen 

progredierer. Dette medfører, at den nærstående via konkrete erfaringer med den 

demensramte i forskellige handlesammenhænge dvs. via den blanding af intenderet læring og 

medlæring nærstående foretager, for at følge med forandringer i de praksisser han eller hun 

deltager i (Dreier 2001, Dreier 2003) - ændrer sine handleevner. Nærståendes selvforståelse 

ændres fra at være nærstående til også at være uformel omsorgsgiver, en forståelse personen 

bekræfter ved at tage imod former for hjælp. Den overvejende intenderede læring nærstående 

her foretager bidrager til at forandre disse praksisser (ibid., ibid.). Disse to nært forbundne 

former for læring ser nærstående som deres eget anliggende at foretage. Ingen har søgt – eller 

har fået tilbudt hjælp i forhold til dels at håndtere denne dobbeltrolle, dels at være uformel 

omsorgsgiver, dels nærstående. De nærstående foretager en form for medlæring. Den 

påtvinger sig i konkrete situationer, hvor personens svækkede handleevner griber ind i hans 
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eller hendes egen, nærståendes eller deres fælles livsførelse. Med sygdommens progression 

foretager nærstående også intenderet læring baseret på erfaringer sammen med personen fra 

sådanne situationer. Denne læring er mhp. at hjælpe og kompensere i forhold til at forfølge 

det anliggende at bevare deres respektive og fælles livsførelse. 

 

For den demensramte giver nærståendes strategier mulighederne for: at bevare integritet og 

selvforståelse, at bevare den daglige livsførelse, bruge bevarede handleevner, minimere risiko 

for konfrontation med svækkelser af handleevner, bidrage til den fælles livsførelse, tryghed, 

og høj grad af forudsigelighed.  

 

Begrænsningerne for den demensramte er at være overladt til sig selv og sine nærmeste. Det 

kan give særlige vanskeligheder ved problemer, hvor en dagligdagsforståelse af rehabilitering 

er utilstrækkelig. Dette er illustreret ovenfor, hvor Karl og Lis ikke kan løses Karls problem 

med at orientere sig om natten. Og hvor Anders har vanskeligt ved at komme frem til måder 

for at hjælpe Thorsten at pakke sin kuffert. Det er eksempler på opgaver, som kræver 

sundhedsprofessionel viden og praksiserfaring. Deres mangelfulde erfaringer og viden om AS 

betyder, at strategier som udøves i bedste mening forværrer personens situation. Dette 

fremgår tydeligst i forhold til Lis’ måder for at hjælpe Karl, hvor hendes krav til ham ikke står 

i forhold til hans bevarede handleevner. 

 

Mulighederne for nærstående er at kunne hjælpe ud fra deres mangeårige relation. De har 

indgående kendskab til personen og til hvilke betydninger, sygdommen har for hans eller 

hendes livsførelse. De har hans eller hendes tillid.  

 

Begrænsningerne er dels, at det ikke falder dem ind, at der er mulighed for hjælp, dels at deres 

egen livsførelse ændres gradvist. Der er, hvor personen er meget ramt, en risiko for, at hans 

eller hendes livsførelse pludselig kommer under pres.  

 

4.4.3.2 Nærståendes legitimitet til egen livsførelse 
Hver af de nærstående vil gerne hjælpe personen ramt af AS, samtidig føler de sig også 

forpligtet efter mange års ægteskab. For Anders relaterer forpligtelsen til hans familierelation. 

I det følgende undersøges, hvilke betydninger den hjælp nærstående yder har for deres egen 

livsførelse. Hvordan reagerer de på tyngden af forpligtelsen? Hvordan legitimerer de tid til 
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deres egen livsførelse – i forhold til, om de skal være hos den demenslidende? Hvad sætter 

deres egen livsførelse under pres? 

 

4.4.3.2.1Bent Nielsen 
Bent giver ikke udtryk for, at de måder Grethes sygdom griber ind i hans livsførelse har 

afgørende betydninger for, at han kan leve det liv, han ønsker. Om det har sammenhæng med, 

at han og Grethe blev interviewet sammen, kan ikke afgøres, det er sandsynligt. Det, at Grethe 

kan være alene, betyder bl.a., at Bent deltager i forskellige handlesammenhænge som betyder 

meget for ham. De havde planlagt at skulle rejse lidt mere, når Bent gik på efterløn, det 

forsøger især Bent at holde fast i. 

 

4.4.3.2.2 Kristian Hansen 
For Kristian betyder det liv, han har ført som landmand, at han ikke erfarer, Ellens sygdom 

aktuelt hindrer, han kan leve det liv, han gerne vil: 

F Hvordan oplever og håndterer du det, at dit liv på en ny måde er blevet afhængig af 
Ellen og hendes sygdomsforløb, et forløb, som du kun kan følge gennem hende. 
Hvordan håndterer du den der afhængighed og bundethed? 

K Jamen, det har je altid været vant med landbruget, at være bundet, ikk. Så den er jo ikk 
fremmed for mig sån set. Orh hun ka jo godt være ene, det er jo ikk det. 

 

Men det er en anderledes form for bundethed, Kristian nu erfarer. Ellen skal dels vide, hvor 

han er, dels er han blevet mere opmærksom på, at han skal vise hensyn, bl.a. ved at være der i 

situationer hvor han har erfaringer for, at Ellen kan støde på vanskeligheder: 

F De vanskeligheder, Ellen hun har, har de haft indflydelse på de muligheder, du synes, 
du har haft for at videreføre det liv, som har været vigtigt for dig? 

K Nej, det har det faktisk ikk 
F Kan du gøre de ting, du synes, du gerne vil? 
K Jamen, det syns je sådan set, hvis hun ved, hvor je er 
 …  
F Kan du ind imellem glemme, at Ellen er syg? 
K Je ved ikk, om je ka sige, je glemte det, men øøh. Nej, je tror nok, det sidder. Det sidder 

sån, je ska ta det hensyn, der, ikk.  
 

Kristian havde forestillet sig, at de skulle rejse på længere ferie blandt andet til Nordkap. Han 

er i tvivl, om det kan lade sig gøre – for dem. Kristian siger ikke noget om eksempelvis, at det 

ikke kan lade sig gøre for ham, men det er nærliggende, han gør sig tanker om sit eget liv. 
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4.4.3.2.3 Elva Pedersen 
Elva deltager i mange og forskellige aktiviteter, som har centrale betydninger, bl.a. at hun 

møder andre mennesker, også mennesker som ikke kender til hendes hverdag. Det er muligt, 

fordi Hans kan være alene i deres hjem: ”Som je sier man ka bli taknemli for lidt, ikk. Det tror 

je, det er er vigtigt. … Bare det der, at Hans han ikk går hjemfra. Jamen, ka du ikk se, hvis je 

ikk ku gå uden for huset”. Om den helt centrale betydning det har for Elva, at Hans kan være 

alene siger hun: 

E Hvis ikk je ku, ta til engelsk, eller, og je er osse domsmand i retten, der er je ude sån 
engang imellem, ikk osse. Sån noet. Så vil je føle. Så vil je. At mit liv ble ændret. Det er 
ikk mig. Je er udadvendt, ikk osse. Det vil je ikk ku klare. Så vil Hans nok sku, nødt til, 
at sku på noet dagcenter eller et eller andet, ikk osse. Altså, for at je ku få et normalt liv, 
ikk osse. Ordentligt liv, ikk osse.  

 

Hvordan kan Elvas handlegrund her forstås i lyset af, at hun ikke ønskede Hans skulle deltage 

i f.eks. aktiviteter på et dagcenter? Præmissen for hendes handlegrund er eksistentiel, at 

bevare sit liv som et ordentligt liv. Bundetheden, hvis Hans’ situation ændres, så han ikke kan 

være alene, forestiller Elva sig som værende destruktivt for hendes eget liv: 

E Så vil føle, at så, så vil hele mit liv gå i stykker, fordi når man. Je har altid været 
udadvendt, ikk osse. Je har elsket mit hjem. Men je har altid villet ud. Je sku se noget. 
Og det vil være fuldstændig. Jamen. Je er bange for, så opløses je. Ikk. Og derfor såe 
øh, men altså lang tid, je kan tackle det, ska je nok tackle det selv. Ikk osse. Je ka godt 
komme dertil, den dag, hvor je vil måske søge om hjælp, ikk osse. 

F Det er vigtig.  
E Ja, ja. For je vil ikk ødelægge mit eget liv, heller ikk. Fordi, det er ikk til glæde for 

nogen.  
 

Denne nærmest eksistentielle grænse forholder Elva sig bevidst til, men ikke til betydninger 

af hendes mentale bundethed, endsige risikoen aktuelt for hendes eget helbred: ”Je ved da 

godt, je har tabt mig, ikk osse. Men det er jo altså osse fordi, je, at man lavet meget, altså 

krops, kropsligt arbejde. Ikk osse [ler]. ... Og je syns så lang tid man, man kan holde til det, 

ikk osse. Så er det altså vigtigt, ikk”. Risikoen for selv at blive syg, kan Elva ikke holde ud at 

tænke på: ”Det var allerværst, hvis je sku bli syg. Det ka osse godt engang imellem, hvis je 

kommer til at tænke på det, hva så, hvis du sku bli syg. Je spekulerer helst ikk på det. Fordi 

det tapper mig som menneske”. Hun har overvejelser om at kunne hente hjælp fra især naboer. 

 

Elva tilstræber ikke at tænke på Hans’ sygdom i hverdagen: ”Sån er det bare, siger jeg til mig 

selv. Det må vi have det bedste ud af, ikk”. Samtidig understreger hun betydningerne af 

aflastning:  
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E Det er ikk noet, du spekulerer på i hverdagen. Selvfølgelig, du er på mærkerne hele 
tiden, ikk. Og derfor så tror je, det er godt at kom på sån en ferie i otte dage, for så er 
det ham og mig, og hva vi ellers har lyst til, og maden får vi serveret. Vi ska ikk vask op 
eller noet. Tror virkelig, for mig så er det virkelig, virkelig dejlig. Så får du lige frisk 
mod igen. Ikk osse. Føler man. Det er da ikk for, at je er kørt ned, men du får alligevel, 
en afslapper, ikk osse. Du ska ikk spekulere på hver morgen: ”Hva ska vi nu ha og spise 
og hva ska vi nu [utydeligt ord]”. … Altså man har godt at lige at kom lidt væk. … Du 
møder andre mennesker. Du får andre indtryk, og du ka sån glæde dig over de ting, du 
har set og dem går man med ind i sit hoved og sån noet. Ikk osse. Og sån noet. Måske 
klare lidt mer, ikk. 

 

Ferie giver mulighed for at være sammen med Hans på andre måder og giver en legitimitet til 

et liv, som nærmest har eksistentielle betydninger. Blandinger af risikoen for skyld og skam 

sætter grænser for Elvas legitimering af sit eget liv. Elva havde håbet, de kunne tage længere 

rejser sammen. Det kan nu ikke lade sig gøre for dem. Hun ser det heller ikke som en 

mulighed for sig selv: 

E Je vil da gerne været en tur til Amerika og en tur til Afrika, og sån noet. Men det ka vi 
ikk.  

F Kunne der gøres noget, så du kunne gøre de ting du gerne vil? 
E Je vil ikk rejse, alene så lang til Hans er her. Ikk hvis han er hjemme. Han ska ikk på 

aflastning, for at je ka kom på ferie. Det ska han ikk, ikk som det er nu, i hvert fald. 
Fordi så ka je godt leve uden. Det er, det vil je ikk. Det ska ikk være sån folk sier: ”Nu 
ska han på aflastning, nu ska hun på ferie”. Så ska det bli meget dårligere, ikke osse. Så 
man virkelig trænger, til det ikk osse. Men øh. Det føler je ikk. Nej. Men ellers så føler. 
Nej je. Ikk at je. Nej, je føler, at je gør faktisk, hva je gerne vil, ikk osse. 

  

Der er således anliggender i sit liv, Elva ikke forfølger for tiden og som måske må opgives: 

”Så de lange rejser dem må je ha i mit næste liv [ler],” dels grundet risikoen for skyld og 

skam som følge af andres forholden sig, dels at hun ikke aktuelt føler et behov. 

 

4.4.3.2.4 Lis Sørensen 
Ved 1. interview fortæller Lis, at Karl accepterer, hun tager af sted til byen med sin søster, på 

besøg hos veninder, etc. Sådan har de altid haft det. Samtidig synes det afgørende for Lis, at 

det, at hun prioriterer tid til sin egen livsførelse, legitimeres af hendes praktiserende læge og 

deres døtre. Det kunne tyde på, at risikoen for skyld og skam påvirker hendes handlen nu i 

modsætning til tidligere, hvor det alene var en implicit aftale mellem hende og Karl, at hun 

tog af sted. Dertil er der kommet erfaringen af en bundethed: ”Ja, jeg er jo mere bunden end, 

end man var før. Selv om de siger, je godt kan tage af sted. Ikk også. På den måde der. Altså, 

je tager af sted. Det siger de forskellige osse [hendes praktiserende læge, deres døtre], det ska 

man altså gøre”. 
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Lis siger om sit liv: ”Je vil ikk sige, det er et godt liv. Vel.” Lis bliver meget berørt, det er for 

belastende at snakke om. Forpligtelsen. Begrænsningerne i form af risiko for skyld og skam, 

den stadig øgede bundethed er medvirkende til, at Lis’ egen livsførelse kommer under pres. 

Nogle måneder efter bliver det meget vanskeligt for Lis at tage fra hjemmet. Retrospektivt, 

dvs. ved 2. interview, ca. ½ år efter Karl flyttede på plejehjem, fortæller Lis om månederne op 

til, at Karl flyttede:  

L Man sku være der, hele tiden. 24 timer i døgnet, ikk. Og det var je jo [sænker 
stemmen.Trækninger ved overlæben, nær gråd].  

F Dit eget liv, hvor var det i den periode? 
L Der var jo ingen, vel. Jo, der var jo lige sån noen enkelte aftner, hvor man var ude, men 

det var jo ikk så tit. At der så var en anden op ved ham. Så, nej, det var på stand by. Det 
ka vi jo godt sige. [ler]. Ja. Det ska sån lige optages lidt af gangen her [eget liv]. Så i 
mit tempo. 

 
Lis erfarede, at Karls situation forværredes, fordi han blev bange for at være alene, især 

grundet en kombination af usikker gang og vandladningsproblemer med mange toiletbesøg. 

Lis kunne derfor ikke legitimere den del af sin egen livsførelse, der lå uden for deres hjem. 

Hun binder sig for hans skyld og for, at deres fælles liv kan fungere. Og hun gør som først 

oprør, da presset mod hendes livsførelse allerede har været stor – for længe. Lis beskriver 

selv, at hendes liv var ”på stand by”. Hun uddyber sin reaktion herpå: 

F Men hvad er vigtigt for dig nu? 
L I dagligdagen. Det er faktisk lige at pas lidt på en selv. Det er på mine præmisser nu. 

Ikk. Så. Vil je noet en dag, jamen det er osse tit, nu har je en søster, hun er så ti år 
yngre end mig, men altså vi snakker sammen hver dag, ikk osse. Så tager vi lige en tur 
ind til byen, og ser på forretninger, og får noet at spise. Det gør vi nok en gang om 
ugen, eller son noet. Vi ka osse snak om alting. Så det er bare mig nu. Ikk. Det trænger 
je til. 

 

F … om du kan få den [Karls sygdom] til at glide i baggrunden i forhold til, hvad der 
ellers sker i dit liv? 

L Jow, det, det må man jo bare skub væk, hvis man ska et eller andet, ikk osse. Men det 
gør je osse 

F Og det kan du? 
L Ja, det ka je godt. Ja, det ka je godt. Så men. Je tænker: ”Nå, nu ska du med der”. Det 

er ikk sån, je har dårlig samvittighed over, at nu tager je med til det. Det har je ikk. Så 
tænker je: ”Nej, nu, han er i gode hænder derover” [plejehjem], ikk osse. Så der er ikk 
noet der. Så det generer mig ikk. Det var lige sån til at begynde med, så syns je, je 
havde dårlig samvittighed, hvis je sku et eller andet. Det har je altså ikk mer. Det har je 
ikk. Fordi sån er det. Det ka ikk være anderledes. 
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Lis udtrykker sin lettelse. Hun gør det implicit – via hele sit kropsudtryk: smil, afslappethed 

og eksplicit: med mange, mange understregninger af, hvor godt hun erfarer at have det nu, 

fordi Karl er ”i gode hænder” og selv synes, han har det godt. En lettelse som også er udtryk 

for betydningerne at, at hun har fået legitimitet til sin egen livsførelse. At hun kan prioritere 

sig eget liv, slappe af i sit eget hjem. Betydningerne af denne proces – at få reetableret sin 

egen livsførelse – understreger Lis ved sammen med sine børnebørn at renovere deres 

lejlighed. Det er nærliggende at rejse spørgsmålet, om det også er et konkret udtryk for nu at 

gøre deres fælles lejlighed til hendes lejlighed. 

 

Uforudsigeligheden implicerer, at Lis ikke lægger fremtidsplaner: 

F Og hvordan er det at forholde sig til, at det kan du så ikke? [planlægge fremtiden] 
L Jamen, det er fint nok, det syns je. Sån er det bare, så må vi tage som. Det. Som je siger, 

det tager vi, som det kommer. Je ka jo ikk sån læg planer, og sige næste år så sån og 
sån og sån, det har je ikk gjort. Vel det ka man jo ikk. Nej, sån er det. Nu ka je gør det, 
som je vil [i hverdagen]. Så må vi så se næste år, hvordan det så går. Det er je nødt til 
at sige, sån gør vi det. Så det kører bare fin nu. Og der er ro hjem ved mig. Så ke ka 
slap lidt af, det er man nødt til at erkende [ler]at sån er det. 

 

Lis forholder sig ikke til den nærmeste fremtid. Dvs. der er sider af sin livsførelse, hun vælger 

at stille i bero. Det synes af mindre betydning, da hun igen har legitimitet til sin egen 

livsførelsen. 

 

4.4.3.2.5 Anders Kristiansen 
Hvilke tanker gør Anders sig om sit eget liv? ”Je havde et liv før Thorsten ble syg, nu har je 

et andet liv. … Ikk fordi je har et dårlig liv af den grund, men altså det påvirker da mit liv 

meget. Det gør det. Helt bestemt. Det gør det”. Anders erfarer, at Thorstens sygdom 

forhindrer, han kan leve det liv, han havde tænkt. Ikke fordi han synes, der er noget, han ikke 

kan, men fordi han har fået stor indflydelse på Thorstens livsførelse: 

A Som je siger, han bor i det baghoved, og det gør han bare [understreger]. … 
F Så når du siger, han bor i baghovedet, hvad betyder det? 
A Hmm. Jamen altså, det betyder da selvfølgelig, at han har haft en stor indflydelse på mit 

liv, på en eller anden måde. For det har han. 
F Nu her eller i det hele taget? 
A  Ja, nu her. Det har han. Ømh. Han bruger mange af mine ressourcer, det gør han, som 

je selvfølgelig ku ha brugt meget anderledes, selvfølgelig. 
 

Det kan synes modsætningsfuldt, at Anders ikke oplever eller erfarer, der er noget, han ikke 

kan, samtidig med at han bruger mange af sine ressourcer på at hjælpe Thorsten. Måske er det 
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ikke en modsætning for Anders, fordi det at hjælpe Thorsten har været så stor en del af hans 

liv de seneste 2-3 år – så det at gøre, hvad han selv ønsker gradvist er trådt i baggrunden. 

Måske fordi den måde hans sygdom griber ind på, opleves mest belastende i forhold til det at 

skulle forholde sig til og tage ansvar for hans situation – altid. Denne forståelse støttes af den 

indflydelse, Anders beskriver, forløbet har haft - og fortsat har på hans befindende: ”Je må da 

nok sige, at je, tror da nok, je har forandret mig, meget, i den senere tid, mht. at puuuhh. 

Altså, je vil ikk sige, je ikk er glad, det passer ikk, men, men ææh, je har meget at tænke over, 

vil je sige. Øøhh, jow, je har meget at tænke over, og det gør je osse meget. Det gør je”. 

 

Men det skal også ses i sammenhæng med, at det ikke står så klart for Anders, hvordan og 

hvilke betydninger forløbet har for hverken hans egen livsførelse eller hans og Karens 

(ægtefælle) livsførelse. Men han erkender, det har betydninger, det griber ind. Han fortæller 

bl.a. følgende om Thorstens afhængighed: 

A Det er så nok osse, det værst, havde je nær sagt, det er det egentlig. Jamen, du ved 
ligeså sikkert, hvis du har været et eller andet, du ka lige gå hen og se et blink derhen 
på nummerviseren, så ved jeg, at det er xxxx xxxx [Thorstens tlf.] Altså je ka. Je behøver 
nærmest ikk at gå hen og kig. [Ler]. …  han er selvskreven hver gang. Det er han altså 
godt nok. 

F Ringer han hver dag? 
A Ja, man, fler gange, det gør han. Det gør han altså. Så noen gange lader je så som om, 

je ikk er hjemme, det gør je. Alt efter hva je gider. … Altså, hvis det er sån, at je absolut 
ikk gider mer, så gør je ikk. For je ved, det er bare for at fortæl, hva han har købt i 
Rema, og je ved, det er for at fortæl, hva han nu har oplevet den sidste time. Og det må 
han så værsgo at behold for sig selv. Så. Sån er det [ler]. Sån er det. Det er det altså, 
men der ka være de dage, hvor je tager den hver gang, den ringer. Det ka je osse godt 
find på at gør. Og je osse, at hvis der er sån et eller andet. Nu op til. Nu her han sku til 
fødselsdag, f.eks. her i lørdags, så ku je aldrig find på ikk at ta telefonen, fordi så er der 
et eller andet, vi lige ska ha på plads. Selv om Tove skal køre med ham og sån noet. Der 
er mange ting, vi ska ha på plads. Det er der altså. Så, så gør je det. Så han ka kom 
godt af sted, og ligesom bliv rolig over tingene. 

 
Det betyder meget for Thorsten at fortælle om sine erfaringer fra dagen, det er næste altid til 

Anders. Ved 2. interview fortæller Anders om, hvordan han oplevede det at komme på afstand 

af Thorsten og hans sygdom i forbindelse med to dages ferie i [bynavn]. Hvor han bevidst 

valgte ikke at give Thorsten sit mobiltelefonnummer, fordi: 

A … så vil han jo stå i røret hele tiden. Og så ku vi jo ikk få noen hyggelig dage ud af et. 
Så, på den måde, går je alligevel ikk så vidt. At je gør det. Det gør je ikk. For je tænker 
som så. Jamen, hjemmeplejen kommer, og han ska i [navn på aktivitetscenter] og han 
ska alting. Altså, der er folk der hele tiden har tjek på ham, så altså det, det ka sagtens 
gør det, her.  
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I lighed med Lis, så er Anders’ legitimitet til hans egen livsførelse betinget af høj grad af 

vished for, at Thorsten oplever og erfarer at få den nødvendige hjælp. Anders beskriver disse 

dage sådan: ”Det var virkelig. Neej, hvor var je godt nok afslappet. Der glemte je ham 

[Thorsten]. Det må je indrøm. … Jow, det var virkelig guld værd”. Senere fortalte Anders om 

betydningerne af denne afstand: 

F Kan du have brug for at kom på afstand af den der afhængighed eller ud af den, eller en 
pause fra den? 

A Ja, ja. Det ku je. For je fandt egentlig osse ud af de der par dage je snakked om i [by], 
hvor meget de egentlig gjorde ved mig. Osse over for min kone og mig. Det må je så 
osse sie. Altså, vi havde det så hyggeligt. Altså, det er ligesom, altså det kan godt 
ligesom læg en dæmper på vores liv på en eller anden måde. Det ka det godt. Det ka det 
godt. For hun [Karen] bliver jo noen gange osse irriteret, når så hun er hjem osse, og 
står han [Thorsten] der, i røret hele tiden. Midt i vi er ved at spise eller hva nu. Og det 
er ikk noet at sie til. Det ka je da godt forstå. Men altså der er ikk noet med, at hun er 
da ikk sur over det eller noet som helst. Det er ikk sån, det er. Men, men øh. Det ligger 
da en eller anden mærkelig dæmper på noget, det gør det. 

 

Det, at Anders’ egen livsførelse er kommet under pres, er sket gradvist og først da byrden for 

en stund mindskes, bliver dette pres tydeligt. Centraliteten af friheden bliver for en stund 

meget tydelig for Anders. Også Thorsten forholder sig til den betydning, ferien har for 

Anders: 

F Altså det i hverdagen er det måske svært at opdage, være bevidst om, hvor meget, 
hvordan det fylder? 

A Det er nemlig rigtigt. Det er det. Det er fuldstændig rigtigt. Der finder man ud af det. 
Og Thorsten ku også mærke det på mig. For je havde ikk fået ringet til ham inden je tog 
af sted. Så je ringet nede fra [by] af. Og da havde han nemlig sagt til Charlotte, vores 
datter: ”At din far han lød så glad”. Tænkt je: ”Nå da, da, da”. Det var andre boller på 
suppen end den hverdags. [ler]. Det havde han da alligevel bemærket, at je lød ”så 
opstemt”, havde han sagt.  

 

Betydningen af denne frihed, og Thorstens bemærkninger synes ikke at give anledning til, at 

Anders forholder sig kritisk til sin involvering og måderne, hvorpå han hjælper Thorsten. 

Måske grundet sin indstilling til at hjælpe? Måske grundet manglen på, hvad han oplever som 

relevante alternativer muligheder for, at han kan aflastes? Måske fordi der er aspekter i det at 

hjælpe Thorsten, som har betydning for hans selvforståelse? Eksempelvis siger Anders, at det 

har stor betydning for ham, når personalet i [navne på aktivitetscentrene] fortæller, at 

Thorsten giver udtryk for glæde over hans hjælp: ” Han er jo så glad for dig og han er så glad 

for, at du hjælper ham og jamen altså. Han ser et lys i dig”. Der er en tydelig glæde i Anders’ 

udtryk, da han fortæller. Måske også fordi personalet dermed samtidig udtrykker en form for 

anerkendelse, som har stor betydning, fordi de ved hvilke udfordringer, han står med. Endelig 
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forholder Anders sig også til, at han kun kan yde sin indsats, eftersom han får pension, at den 

situation giver ham mulighed for at gøre noget, der har betydning, hvilket han kan se som et 

privilegium:  

A  Og det er da så osse kun, i kraft af, at je ikk går på arbejde, at je ka det her. … så ka 
man jo osse vende det om og sige, je føler da måske osse, je ka gøre noet værdifuldt på 
den her måde så. … Jamen, hvor privilegeret har man så lige lov at være, altså. Man ka 
vende alting om. Og sån ka je godt vende det om. Altså, at je så ka gør noen andre ting, 
end lige gå på arbejde. 

 

Kun i situationer hvor der er mange problemer, Anders skal tage sig af og da kun i øjeblikke, 

tillader han sig at udtrykke eksplicit, at han oplever det som en krævende opgave. I en sådan 

situation siger han bl.a. til personalet på [navne på aktvitetscentrene]: ”Så sagde je så, at det 

var godt nok lige før jeg var ved at kør ned på det lige i øjeblikket. ... Så de tilbød osse, at de 

gerne vil kom op og snak med mig, og vi ku prøv at snak om det og. Det har je så ikk lige 

taget imod, endnu. Men det ka godt være, je gør en dag”. Deres betænksomhed og parathed til 

at komme til ham, har tydeligvis en meget stor betydning, og han nævner det flere gange i 

interviewet. Og Anders har meget at fortælle, på baggrund af det han har oplevet og 

gennemlevet. I forbindelse med interviewene fortæller han i adskillige timer. Hvordan kan det 

forstås, at han ikke tager imod deres tilbud – og mere generelt – forholder sig til sin egen 

livsførelse og det pres, der er på den? Måske fordi hans krav til sig selv er at han skal og vil 

klare det? Blandinger af skyld og skam? Han ønsker ikke fokus på sin situation? Måske er han 

sig ikke bevidst risikoen for sit eget helbred, som følge af belastninger, f.eks. stress 

reaktioner. 

 

4.4.3.2.6 Sammenfatning  
Hver af de nærstående forpligter sig, binder sig for personen ramt af AS, for hans eller hendes 

skyld og for at bevare personens -, deres fælles – og deres egen personlige livsførelse. 

 

De nærståendes egen livsførelse ændres gradvis og kommer gradvis under pres i og med, at 

AS griber mere ind i personen ramt af AS hans eller hendes liv og livsførelse. Det griber ind i 

nærståendes selvbestemmelse og fører til vanskeligheder for dem med at prioritere deres egen 

livsførelse, bl.a. fordi de må håndtere følelser af skyld og skam. Det medfører problemer med 

at tage vare på sig selv. Deres egen frihed og deres eget liv begrænses. 
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Nærståendes egen livsførelse giver, når den foregår i - eller i umiddelbar nærhed af hjemmet, 

ikke legitimitets vanskeligheder for dem. De forsøger at opretholde deres egen livsførelse, om 

end den er begrænset, fordi de må sikre sig, at personen ved, hvor de er og sikre at der ikke 

kan opstå situationer, hvor de har erfaringer med, at han eller hun konfronteres med 

svækkelser, på måder som er ubehagelige. Det sidste er dog ikke altid muligt som følge af 

sygdommens variationer og progression. 

 

Fælles for Kristian, Elva, Lis og i mindre grad Bent er, at de gør sig mange overvejelser om 

legitimeringen af deres egen livsførelse, hvis den indebærer, de er væk fra hjemmet i flere 

timer. Hvordan vælge mellem legitimitet til egen livsførelse – eller om de skal være der hos 

personen eller i nærmeste nærhed? De foretager et skøn i forhold til, om personen kan være 

alene. Dvs., synes han eller hun at være tryg ved det? Bliver han eller hun i hjemmet? 

Hvordan er risikoen for, at der kan opstå situationer, hvor han eller hun konfronteres med 

svækkelser af handleevner, som kan give anledning til usikkerhed? Er det sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt f.eks. i forhold til farer for bl.a. faldulykker, for brand? Anders har tilsvarende 

overvejelser, men i forhold til om Thorsten kan bo alene.  

 

Denne bundethed kan føre til, at der er anliggender i deres liv, de ikke forfølger for tiden. 

Ting udsættes.  

 

Lis kommer i en situation, hvor hun oplever og erfarer sin livsførelse under et meget stort 

pres, hun får selv etableret hjælp og accepterer alene en hurtig og radikal løsning. Lettelse ved 

efterfølgende at få legitimitet til sin egen livsførelse er markant. Elva og Anders er 

opmærksomme på de fysiske og mentale belastninger, men handler ikke. Og forestiller sig 

ikke det offentlige kan hjælpe med handlemuligheder, som er relevante for dem, eksempelvis 

former for aflastninger121. 

 

                                                 
121 Rasmussen, Horsted & Kristiansen fandt, at hvis manden blev ramt af demenssygdom, og kvinden altid havde 
taget vare på husholdningen, dvs. madlavning, tøjvask, rengøring, så bevarede familien dens hidtidige 
kompetence. Nogle kvinder mener det fortrinsvis er deres opgave at tage vare på familien og hjemmet, dvs., 
varetager husholdningen samtidig med at de tager sin af ægtefællen, der er ramt af demenssygdom, hvilket bl.a. 
kommer til udtryk ved, at de først tager imod hjælp, når de ikke længere kan dække egne fysiologiske behov. De 
formoder, det enten grundes kvinden fortsat mener, det er hendes suveræne opgave eller hun vil opretholde en 
hverdag, som den har set ud altid (Horsted, Stenstrøm Rasmussen & Holmgaard Kristiansen 2007a). 
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Lis har svært ved retrospektivt at give bud på, hvorvidt situationen kunne være forebygget, 

måske igen fordi hun ikke har nogle for hende relevante alternative muligheder at forholde sig 

til? 

 

I lighed med det at forholde sig til, hvad der kan være motiverende for henholdsvis at vide og 

at søge hjælp, så er der en klar erkendelse af betydningen af at holde fast i legitimiteten af 

egen livsførelse og at bruge denne legitimitet til at opretholde egen livsførelse. Denne 

erkendelse indfinder sig ofte retrospektivt, hvis den demensramte flytter på plejehjem, eller i 

forbindelse med egen ferie.  

 

Det tyder på, at nærstående har vanskeligt ved i processen at handle på presset mod - og holde 

fast i legitimiteten til – deres livsførelse. De har svært ved at gøre oprør. De beder ikke om 

hjælp, før de oplever, deres situation er ubærlig. 

 

4.5 Dagligliv undervejs 
I det følgende undersøges, hvilke overvejelser personen ramt af AS og hans eller hendes 

nærstående har om deres nærmeste fremtid set ud fra, at personen lider af AS. Fokus er 

således ét afgrænset aspekt af deres overvejelser om det dagligliv, der er undervejs. Hvordan 

griber AS ind i personens egen og hans eller hendes nærståendes overvejelser? Hvordan 

håndterer personen og hans eller hendes nærstående det, at deres fremtid er uvis på en ekstra 

måde som følge af AS? 

 

Strukturen i afsnittet er således: Først præsenteres en analyse af Ellens og Grethes 

overvejelser og af, hvordan de begge forholder sig til deres fremtid. Derefter følger en analyse 

af Karls, Hans’ og Thorstens overvejelser og af, hvorledes de forholder sig til deres aktuelle 

situation. De respektive nærståendes overvejelser inddrages i analyserne. 

 

Analysespørgsmål 

Hvilke betydninger har AS og de svækkelser af kognitive funktionsevner den enkelte erfarer – 

i forhold til: 

- hans eller hendes overvejelser om den daglige livsførelse i den nærmeste fremtid? 

- relationer til specielt nærstående i forhold til deres aktuelle praksisfællesskab? 

- relationer til sundhedsprofessionelle? 

Opmærksomheden rettes mod muligheder og begrænsninger i den daglige livsførelse. 
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4.5.1 Overvejelser om den daglige livsførelse i den nærmeste fremtid  
 
4.5.1.1 Ellen Hansen 
Ellen trækker flere gange frem, at det, at hun har valgt ikke at tænke på sygdommen har været 

- og er en hjælp for hende: 

F Er det det, der har hjulpen dig? [valget – ikke at tænke på sygdommen]. 
E Ja, det meiner a i hvert fald. Ja, det tænker a på. Altså a vil ikk go å tænke på det. Altså, 

a ka da måske sai engång, eller sai: ”Hvordan er det om 20 år, tror du?” [Det kan hun 
under tiden spørge sig selv om] Jamen, det slår a fra med det sammen, ikk. Det goer a 
heldigvis ikk og tænker på. 

F Hvad tænker du om din nærmeste fremtid? 
E Jamen, a håber, det goer, som det goer, men så. Altså, det ve man sku ikk, hvordan det 

blyver. Det ka jo hænde at blyw no helt andet, ved den tid, man blyver ældre. Det ved 
man jo ikk. Nej, det. Min sygdom den tænker a sån set ikk på, for a tøs ikk. Ja, sygdom 
er det jo, men det er møj værre, hvis det havde været noet med smerter. Det er det, en 
nok tænker tilbage på.  

 
Ellen erkender risikoen for, at sygdommen progredierer, men det synes ikke at indgå i hendes 

overvejelser, at den kan påvirke hendes livslængde. Og for hende kunne andre sygdomme 

være værre og hun kan dø af andre grunde end AS. Som for Grethe, Karl og Thorsten er det, 

der præger Ellens overvejelser om den nærmeste fremtid, dels et håb om at kunne have det 

som hun har det for tiden - i lang tid, dels uvisheder og forestillinger om sygdommens forløb. 

 

Uvisheden om hvordan sygdommen kan gribe ind i hendes fremtidige livsførelse, håndterer 

Ellen ved at gøre det, hun selv opfatter som klogest: Ikke at tænke på sygdommen, bruge sine 

bevarede handleevner mhp. at opretholde en selvstændig daglig livsførelse og ved at håbe på 

det bedste – på trods:  

F Når du hører AS eller demens, hvad tænker du så? 
E Ja, så ku a jo nok tænke på. Ja, puha. A vil ikk håbe, a blyver det, men øh. Altså, det 

var. Det vil jo nok være lidt træls. Hvis a fik det sån, som når en sier noen. Det tøs a. 
Nej, så truer a godt nok. Så tøs a godt nok. Så er livet ved at slutte [ler, tårer står i 
øjnene]. Hvis a sku ha det. Men altså, ikk for mæ, for a vil jo nok ikk mærke det, men 
pårørende, det må sku være træls. Ja, puha. Men det vil a ikk håbe. Men det ved man 
ikk. Derfor tøs a osse [utydeligt ord], man er nøj til at sku op å law nøj, mens vi ka husk 
det, og ka forstå det. Det er ikk åndet, end at gjør det så godt, som man ka, og så tænk 
på, det ka ikk pas, der ska være det. Der er ikk åndet a gjør. Det ka ikk hjælp å sai, 
puha, å tænke på det. Nej, det ka a ikk ha med at gjør.  

 

Ellen vender her atter tilbage til sine erfaringer af kvinden med demenssygdom, som bl.a. gik 

på vejen (afs. 4.3.4.1). Hvis hendes situation skulle blive tilsvarende, synes Ellen ikke, der er 

meget tilbage at leve for. Hun forestiller sig, det kan være svært at finde mening i livet og 
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antyder, det kunne betyde en form for opgivelse, samtidig forholder hun sig til, at i givet fald 

mærker hun måske ikke selv, hvordan sygdommen påvirker. Hun synes mere at frygte, 

hvorvidt hendes nærmeste vil opleve og erfare hende som en belastning, at blive en de 

skammer sig over. Ellen har tidligere udtrykt risikoen for, at ægteskabet ikke kan bære, når 

den ene ægtefælle rammes af demenssygdom (afs. 4.3.4.1). 

 

Kristian er ikke i tvivl om, at Ellen frygter sin fremtid. Hensynet til hendes selvforståelse og 

integritet, samt risikoen for konflikt er grunde til, at han lader det være op til Ellen, hvorvidt 

de skal snakke sammen om det: 

F Er det noget I snakker om sammen? 
K Nej, det har vi godt nok ikk, aldrig gjort, nej. Je er bange for, at de giver konflikter. 
F Hvorfor tror du det? 
K Je er bange for, at hun sønker for langt ned, ikk. Ka vi sie det sån, ikk. At det er som at 

slå på en, der ligger ned, ikk.  
E Tror du, Ellen selv tænker på fremtiden? 
K Hun frygter den, ja. 
F Hvad tror du, hun frygter? 
K Som altså det der, at hun har set den [naboen]. Jamen, så hører du om noget, de er ikk 

klar over, hvor de er, ikk. Den slags. For det har vi sån set aldrig snakket om, hvordan 
det. For det har været hele tiden, hun sku selv, selv med.  

F Ja, [tager ordet]. 
K Altså, det var hende selv, der sku kom. Det ku ikk hjælp, je sagde: ”Altså, der er noet 

galt her”.  
 
Kristians frygt skal forstås i forhold til hans erfaringer fra nærmiljøet. I den her sammenhæng 

fortæller Kristian om en nabo, som led af demenssygdom: ”De ku ikk styre hende 

derhjemme”. Kvinden måtte derfor flytte på et plejehjem, siden til et andet, fordi hun gik fra 

stedet for at komme hjem til sin mand. Nu er hun igen flyttet - på en lukket afdeling - 40 km. 

væk. Kristian forstår de objektive symptomers udvikling som uafværgelige: ”Jeg ka frygte 

konsekvenserne på langt sigt, ikk. Det er sån det, je har mest. Men når vi ikk ka gøre noet ved 

det, andet se efter at få det bedste ud af det indtil da”. Kristian har i lighed med de øvrige 

nærstående ikke overvejelser om, hvorvidt symptomers herunder objektive symptomers 

indgriben i livsførelsen evt. kan mindskes eller forebygges. Og som de andre nærstående har 

han ingen overvejelser om at søge hjælp eller rådgivning, så længe de selv magter situationen. 

Anders søger som eneste rådgivning (afs. 4.3.4.2). Kristian siger om sin håndtering af denne 

uvished: 

F Fremtiden den er jo uvis for os alle, man kan sige for dig, er den uvis på en ekstra 
måde, hvordan orienterer du dig mod fremtiden, hvordan håndterer du den uvished?  
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K Je har jo nok lidt tendens til at skub uvisheden lidt i baggrunden, ikk. Det ska fungere 
daw for daw. 

 
I lighed med de andre nærstående Bent, Lis, Elva og Anders håndterer Kristian usikkerheden 

mht., hvordan sygdommen udvikler sig og griber ind i Ellens -, hans egen - og deres fælles 

livsførelse ved at tage en dag af gangen: ”... vi er nødt til at tage en daw af gangen. For at se 

hvordan er situationen i morgen. Ikk. Eller om ½ år eller 1 hel år, ja”. Det tyder på at være i 

forhold til dels overvejelser om, hvorvidt de – som Kristian har set frem til - vil kunne tage på 

rejser sammen og dels overvejelser om, hvorvidt de skal flytte, at Kristian orienterer sig mod 

fremtiden. Grundet hans uvished om, hvordan sygdommen progredierer og griber ind i Ellens 

livsførelse og at det aktuelt kræver en del af ham at få dagligdagen til at hænge sammen, er 

det dog i situationen alene overvejelser. For de nærstående synes der at være en faldende 

motivation for gør sig overvejelser med et længere tidsperspektiv. Sådanne synes at være sat i 

bero, i forhold til både deres fælles liv og deres eget liv. 

 

4.5.1.2 Grethe Nielsen 
Det har stor betydning for Grethe at bevare sine handleevner og dermed sit aktuelle råderum. 

Hun er i lighed med Ellen meget bevidst om den altid eksisterende trussel, at handleevner 

pludselig kan være svækkede: 

G Je forsøger så meget som muligt og, og få klaret tingene, selv om det så tager lang tid. 
__ Man er måske lidt arrig over sån nogen ting, ikk [eftertryk]. Det ka je godt blive. Så 
syns je, je roder meget. Det syns du osse, Bent. Je har ikk. Je har slet tjek på de ting, 
som je plejer at have. Det plejer sån at være et rimelig pæn hus, je har, men det syns je 
ikk, je har nu. Og det kan je godt. Det, det syns jeg ikk. Det roder for meget, og je kan 
ikk finde de ting, je ska bruge. Årh, det irriterer mig altså. Det har je altid ku gjort. Og 
je er nødt til at ska til ooog __ æh strukturerer det noget bedre, for at. Det bliver jo nok 
ikk. Det bliver jo ikk bedre. Det bliver jo aldrig bedre, vel. Det bliver jo snarere til den 
anden side, ikk. Så je er nødt til at ska til at strukturere, mine ting og sige, hvor de ska 
læg, og hvor de lægger [bliver meget bestemt i tonefald], og alt det der. Det er jeg nødt 
til, for ellers bliver je jo. Man bliver jo fuldstændig frustreret, ikk os. Af at sku rende så 
meget, og man ikk ved faktisk rigtig ved, hva man render efter. Så det er jeg nødt til at 
ska til at gøre, at gøre et stykke arbejde inden for det der. … Fordi, man bliver jo, man 
bliver frustreret, hvis det, du ikk huske at have dine ting med. Så bliver man jo 
frustreret, ikk og bliver ked af det, at man ikk ka finde tingene. Så der skal til at laves 
nogen ting __, det ska der [bestemt]. 

 

Grethe er motiveret for at etablere kompenseringstiltag og ser relevante handlemuligheder, 

om end abstrakte. Spørgsmålet er, hvorvidt hun selv eller med hjælp fra Bent kan gøre disse 

konkrete. Det falder hende ikke ind at søge hjælp hertil. I lighed med Ellen viser Grethe, at 

hun har bevarede egenskaber bl.a.: Handlekraft, vilje og håb til at ville klare sig. Bevarede 
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evner: Til at se handlemuligheder og til at forsøge at være på forkant. Som tidligere beskrevet 

frygter Grethe i lighed med Ellen for ægteskabet, om Bent kan holde hende ud, men også for, 

at Bent kan dø før hende: 

F  …  snakker I om fremtiden? 
B Ikk sån mer end at vi har, at så længe vi orker, og være her, så er vi her [i deres 

parcelhus]. Når så vi ikk ligesom ikk ka overskue det mer, så må vi, til at find på noet. 
Og, så det, det. Økonomisk uafhængig. 

G Altså noen gange så, så bliver je lidt bang fordi, og det gør je, hvis nu der, at der sker 
Bent noet, ikk. Så er je på’en. Rigtig på’en [sænker stemmen]. 

B Ja, ja, men så har du Per [bror til Bent, ansat i en kreditforening, som derfor kan tage 
vare på deres økonomi]. 

G  Jamen, Per, ka jo ikk sid her ved mig hele tiden. 
B  Nej, nej. Man han ka da hjælp dig ud af med det her [utydeligt ord]. 
G  Nårh ja, det er rigtigt. 
 
Det har betydning for Grethe, at Bent forsikrer hun kan få hjælp til praktiske og økonomiske 

spørgsmål. Men størst betydning er frygten for at blive ladt alene. Det er nærliggende at 

formode, hun frygter, at hvis det skulle ske, må hun flytte – formodentlig til en ældrebolig 

eller et plejehjem.  

 

4.5.1.3 Karl Sørensen 
Til forskel fra Ellen og Grethe gør Karl ingen eksplicitte overvejelser om sin fremtid: 

F Tænker du på din nærmeste fremtid, Karl? 
K Nej, det gør je sku ikk. Bar je ka ha det, som je har det nu. Og så bliv ved med at leve 

det liv, je gør nu. Så har je det godt. Så spekulerer je ikk rigtig på noet.  
 … 
F Snakker dig og Lis om fremtiden? 
K Nej, ikk sån noet særligt. For man ve jo ikk, hva tid man stritter. 
F Nej, det gør vi alle sammen - på et tidspunkt. 
K Ja, det gør vi nemlig. Så det er sku ikk noet at snak om, syns je ikk.  
F Nej. 
K Det er ikk noet, je beskæftiger mig med i hvert fald. 
F Nej, det kunne jo osse være andre ting om fremtiden. 
K Nej, det er der sku ikk. Vi har det godt. 
F Ja, det er hovedsagen. 
K Ja. 
 
Karls måde at forholde sig på kan være udtryk for, at sygdommen medfører stigende 

vanskeligheder med at overskue, tænke over og forstå noget så omfattende som fremtiden. 

Den kan også være udtryk for, at han i en eller anden ikke ser relevante handlemuligheder. 

Han forholder sig alene til sin aktuelle situation og at han det godt. 
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Ifølge Lis udtrykker Karl enkelte overvejelser over fremtiden, - at han kommer tilbage til det, 

der var der fælles hjem. Hun formoder, det er udtryk for et håb, han har. En gang imellem 

foreholder hun ham, at nu er hans hjem på plejehjemmet, til andre tider siger hun ingenting, 

da hun formoder, han ikke har helt rede på det grundet sine svækkelser: 

F Tror du, han selv tænker på fremtiden, eller snakker han med dig om den? 
L Nej, det tror je ikk. Han siger somme tider: ”Når nu je kommer hjem igen”. Selvom han 

ved godt, han bor her. Og det snakker vi så bare lige lidt uden om, fordi altså. Fordi 
altså, så siger je: ”Jamen du ved godt, du bor jo her”. ”Ja, det er rigtig nok”, siger han 
så. Men det sidder alligevel lidt i hovedet, sån, at: ”Je kommer jo nok hjem – engang”, 
ka je forestille mig, han tænker. Men det gør han jo altså ikk. Og så noen gange så sier 
je ikk noet, så tænker je: ”Det ve han ikk noet om alligevel”. Så. At han bor her. Det 
blandes lidt engang imellem, ikk. Men det er jo så, men så man jo bare: ”Ja og amen”, 
ikk. For det ka han jo ikk husk alligevel. Det ka han ikk. 

 
Hvordan Karls bemærkninger skal forstås, kan ikke afgøres. Det interessante er Lis’ 

forventninger. De er udtryk for det, Sabat betegner som positionering, dvs. forventninger om, 

at Karls reaktioner nu og fremover har sammenhænge med AS. Måske fordi hun erfarer, at 

han kan være forvirret? Måske fordi hun ikke kan forholde sig til, hvis Karl skulle udtrykke 

håb om at flytte tilbage? Sidstnævnte kan forekomme sandsynligt, fordi hun er så lettet over, 

at ansvaret for Karls liv nu er hos personalet på plejehjemmet. Hun synes, de yder en god 

omsorg og Karl synes, det er et godt sted, så hun forholder sig ikke til andre måder: 

F Har du tanker på, hvad du kan gøre, hvad det offentlige kan gøre for, at jeres fremtid 
den kan blive så god som mulig? 

L Nej, det har je faktisk ikk spekuleret på. Det har je ikk. 
F Skal jeg forstå det sådan, at du tænker, det tager du hen ad vejen? 
L Jah, som det nu kommer, ikk osse. Det har je ikk spekuleret på. Nu kører det sån, som je 

vil ha det til. Så må vi så ta det sån stille og roligt. Sån har je tænkt i hvert fald. Je har 
ikk tænkt noen langsigtet planer eller noet, slet ikk. Det ka man heller ikk. Det ka man 
ikk. 

 
Endnu et aspekt i forhold til at forstå Lis er, at hun i lighed med de øvrige nærstående forstår 

de objektive symptomer på AS, som en uafværgelige, at det er en uafværgelig degenerativ 

lidelse. Om sine tanker om Karls fremtid, siger Lis: 

L Jamen, så tænker je på, som je ser dem, der går derind, ikk, [beboere på plejehjemmet]. 
Der er helt tulleret. At sån bliver det jo engang. Ikk. At de slet ikk ka husk noet som 
helst. Og måske ska til at være lidt ond, når man kommer, ikk. Det ved je godt, sån kan 
det hurtigt bliv.  

F Er det sån, det du frygter, der ka ske? 
L Nej, je frygter det ikk, for je ved, det bliver sån, ikk. Så det, nej det vil je ikk sige, je 

frygter. Det har je sån på det rene, at sån bliver det bare engang, ikk osse.  
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Lis er ikke tvivl om, hvordan Karl gradvis påvirkes af sygdommen. Det kan forstås i lyset af 

hendes implicitte degenerationsteori. Eventuelle fremtidige aggressive reaktioner er for Lis 

konsistente med, at Karl lider af AS, hendes forståelse kan også her ses som ét udtryk for 

positionering på baggrund af diagnosen AS. Hun har ikke forestillinger om, at der er former 

for tiltag, der evt. kan forebygge, at Karl kommer i situationer, hvor han f.eks. bliver ond – 

som Lis beskriver. 

 

4.5.1.4 Hans Pedersen 
Hans forholder sig til den nærmeste fremtid på den måde, at han håber at måtte vedblive at 

være rask, hvilket for ham betyder at have det, som han har det aktuelt. Hans er i højere grad 

end Karl ramt kognitivt, han magter ikke selv at forholde sig til og udtrykke sig om fremtiden. 

Om hvorvidt Hans forholder sig til fremtiden, siger Elva:  

E Det spekulerer Hans heller ikk på. Altså sån om hvorledes. Vel. Altså, et øh. Og det. 
Man kan ikk snak med ham om det. Ikk osse. Fordi somme tider så siger. Så kan man 
godt sån sige: ”Nå, men hva nu, og hva tror du til næste år. Hvordan mon vi så har 
det?” - og sån noget, men nej. Der er slet ingen. Det kan han ikk. 

 

Det tidsperspektiv Hans kan overskue er kort og det skaber forvirring for ham, hvis Elva 

omtaler det, der skal ske dage frem i tiden. 

 

I forhold til overvejelserne om fremtiden er Elva, som tidligere beskrevet (afs. 4.4.1.3), meget 

opmærksom på, at Hans’ sygdom formentlig ikke udvikler sig så hurtigt grundet de måder, de 

sammen håndterer den på herunder det, at han er hjemme. Men der rejser sig også et 

eksistentielt og moralsk dilemma for Elva: 

E … jeg har bare selvfølgelig tænkt på, at der kan komme den dag, hvor han ikk kan være 
hjemme. Osse. Men så vil jeg sige, så må han hellere dø for mig [hvisker det]. [Hæver 
så stemmen igen] Det. Så langt er jeg altså kommet. 

F Ja. Vil det være svært for dig at tænke på, at han skulle på plejehjem? 
E Ja, hvis han vil være ked af årh, årh være der. Så vil jeg have det rigtig skidt. Det vil 

tære på mig. Det vil det [eftertryk].  
F Tror du, han vil det, altså være ked af at skulle flytte hjemmefra? 
E Ja, det tror jeg, fordi her er han tryg og rolig, ikk osse. Og sån noet. Jow, det tror jeg, 

han ville. Så ska han være meget dårlig inden at. Fordi han har jo igen. Ind imellem så 
har han jo nogle små lyse punkter, ikk osse, han kan huske ting. Og derfor så tror jeg, 
at vil virkelig [eftertryk], at gøre ondt på ham … Han vil være hjemme. For han er jo 
ikk sån en udadvendt type, nogensinde. Hvis han har hans fjernsyn, og han har radio. 
Så har han hans. Det han har lyst til. Ikke osse. Så det øhh. 
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Elva vurderer, det har helt afgørende betydninger for Hans at være hjemme, blandt andet 

fremhæver hun de kendte omgivelser, trygheden, at han kan lytte til musik og se tv, at han 

ved, hun altid er der, eller kun er fra hjemmet en kort tid. Hjemmet udgør den mest 

betydningsfulde handlesammenhæng i hans liv. Her har han de handlemuligheder, der ifølge 

Elva har betydninger for ham.  

 

Disse betydninger af at være hjemme – især trygheden, de kendte omgivelser, at nærstående 

er i nærheden – synes afgørende også for Ellen og Grethe. For Karl er der tryghed ved, at han 

ved, han altid kan få hjælp af personalet. For Thorsten er det lidt anderledes, han giver 

sprogligt udtryk for at være tryg i sit hjem, men handler på måder, så Anders rejser spørgsmål 

ved, hvorvidt han keder sig, er ensom, er utryg, etc.   

 

Elva mener, ud fra disse overvejelser, at det er mere skånsomt for Hans at være hjemme til sin 

død. I lighed med Ellen, men fra en nærståendes perspektiv, antyder Elva, at døden kan blive 

et skånsomt alternativ. Hun hvisker det, for at være helt sikker på Hans ikke skal høre det. 

Han sidder i køkkenet og lytter til musik, der er to lukkede døre imellem. Måske hvisker Elva 

også fordi, det er tabu-belagt, et meget vanskeligt eksistentielt og moralsk dilemma, som hun 

ikke er vant med at snakke om. Elva uddyber det sådan: 

E Håber, håber som sagt. Som je sagde før, at det må bliv ved med at gå godt, som det er. 
Eller osse få ende. Det er faktisk mit ønske.  

F Det virker du sådan meget afklaret omkring? 
E Ja, det gør je. Det er je osse. Det er je. Je ka godt sie om morgenen. Somme tider så 

syns je ikk, han trækker vejret. Så tænker je: ”Nå”. Fordi man ve jo ikk, hva centre der 
blir blokeret, så je er ikk. Je bliver ikk chokeret, men altså hvis, hvis der sku ske noget. 
Men det er jo ikk så tit, tror je ikk, at de centre de ramt, altså, men je ved det ikk. Men je 
ka jo heller ikk så godt. Je ka jo ikk så godt spør [neurolog], altså når Hans sidder ved 
siden af. Det ka du godt se. Men øh. Men øh, vi tager da en dag af gangen. Så det er. 
Det er sikkert. Så. Nej, det er ikk så nemt, men øh. Der ka ske noget med os alle sammen 
- er det ikk sån, man sier? 

 
Elva vil gerne øge sin forståelse for Hans’ situation, men de handlemuligheder hun aktuelt 

vurderer, hun har, er i den sammenhæng ikke tilstrækkelige. Alzheimerforeningen formidler 

en generel viden og handlesammenhængen, hos neurologen er sådan, at den ikke giver 

muligheder for Elva for at stille spørgsmål. Hun ser ikke andre muligheder for at få 

afklaringer. 
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I forhold til at orientere sig mod fremtiden, er det at have kræfterne, viljen og håbet afgørende 

egenskaber: 

F ... fremtiden, som er uvis for os alle sammen, men din er uvis på en ekstra måde, 
hvordan håndterer du det? Hvordan orienterer du dig mod fremtiden? 

E Jeg gør nok slet ingen ting. Jeg tager en dag af gangen. Og håber på, at vi kan klare 
det, ikk osse. Og tænker selvfølgelig inderst inde, ikk osse, men så lang tid der ikk sker 
noget. Man, man, man skubber det nok lidt fra sig. Ikk.  

 … 
E Selvfølgelig er man nødt til at gøre sig sine tanker ind imellem. Det gør man jo ikk i 

hverdagen. Men engang i mellem så tænker man alligevel over det, ikk osse. Hvad tiden 
bringer. Det er man nødt til. Ikk. Så det. Jeg er nok af den stædige type. Så lang tid jeg 
ka selv, så vil jeg selv. [Smiler]. Ikk. 

 

Elva frygter, at Hans vil erfare en flytning som et udtryk for, at hun har begået vold mod ham, 

men også at han vil reagere voldsomt, dels fordi han ikke forstår, hvad der sker omkring ham, 

dels fordi sygdommen progredierer, f.eks. at han ikke kan kende hende. Det vil kunne ramme 

hende og gøre det svært for hende at opretholde et liv sammen med Hans. Oplevelsen af skyld 

over at have forværret hans situation og risikoen for skam over hans handlen, synes at være 

centrale præmisser for Elvas handlegrunde, hendes grunde til ikke at undersøge muligheder 

for, at Hans kan bo på et plejehjem – som aflastning nogle dage. Præmisser, som synes at 

have paralleller til Lis’, hendes egen livsførelse, der var ved at bryde sammen, før hun bad om 

hjælp.  

 

Et andet aspekt, der bidrager til Elvas dilemma, er skræmmebilleder af, hvordan mennesker 

med demenssygdom handler og behandles på institutioner. Disse billeder går 40 år tilbage til 

Elvas elevtid på en lukket psykiatrisk afdeling:  

E ... det er nok osse fordi man selv. Når man kender så meget til det, hvordan det kan 
være at være sådan et sted. Hvis du skal være bag en låset dør, ikk osse. Sån noet. Jeg 
tænker hele tiden på [navn på sygehus]. Dengang jeg var på [navn på sygehus], hvor vi 
havde de der demente, der rendte frem og tilbage og rykked i dørene. 

F - under din uddannelse? [ca. 40 år siden].  
E Det syns jeg, det var hårdt, fordi altså. Nej, så hellere se om man ikk kan klare sig. Så vi 

tager, som Hans han siger, vi tager en dag ad gangen.  
 

Elva søger ikke viden om aktuelle muligheder for at pleje demenslidende på de lokale 

plejehjem. Dermed står hendes skræmmebilleder uimodsagt. 

 

Den eneste der forholder Elva, at det kunne være en mulighed, at Hans flyttede, er hendes 

søster: ”Og nu min lillesøster, hun har arbejdet på et plejehjem, hvor de har sån noen, ikk 
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osse. Så hun så osse godt. Hun syns, jo så osse han sku [på plejehjem]. Så siger je: ”Ikk 

endnu”, siger je”. Selvom søsteren har en mere aktuel viden om mulighederne for at drage 

omsorg for personer ramt af demenssygdom på plejehjem, ændrer det ikke Elvas indstilling 

og forestillinger. Det tyder på, at i lighed med Lis, er det en proces Elva vurderer, hun selv 

skal igennem. Hun erkender, hendes forståelse af de institutionelle muligheder i deres 

lokalområde er begrænsede, men alligevel synes det at undersøge mulighederne, næsten i sig 

selv at være et brud med hendes selvforståelse: 

E Men vi venter og tager problemerne til de kommer. Je går helst ikk og spekulerer på sån 
noet. Fordi je syns så, øh, så bliver man deprimeret selv. Det ka tids nok kom. Je mener, 
det er med at se fremad, og ikk ta sorgerne på forskud. Det er, prøv at se de lyse sider, 
de positive sider. Ikk. For det der med, hvis man sier, begynder allerede med: ”Åh, og 
hva så og hva så”. Så er du jo langt inde i sån en tankegang, ikk osge. Og så ser du jo 
allerede spøgelser alle steder, ikk osse. Og det mener je altså ikk, man ska. Det er i 
hvert fald min overbevisning. Det syns je ikk, man ska. Så hvordan det slutter, jah, det 
kender ingen. Heldigvis.  

 
I Elvas overvejelser om fremtiden er hendes grænse for den hjælp og støtte, hun kan give 

Hans der, hvor hun ikke længere har kræfterne og/eller ikke kan få den grad af frihed, hun 

ønsker for at kunne bevare sin egen daglige livsførelse. Hun ser ikke et behov for hjælp, som 

de har det nu. 

 

4.5.1.5 Thorsten Mortensen 
I lighed med Karl og Hans tyder det på, at Thorsten har vanskeligt ved at overskue og tænke 

over sin fremtid: 

F Har du overvejelser om fremtiden? Tænker du på den? 
T Nerj, det har je såmænd ikk tænkt, sån ligefrem. Det ææh, nej, det har je såmænd ikk.  
 
At det er vanskeligt for Thorsten at orientere sig mod sin fremtid, bekræftes af Anders, han 

beskriver meget uddybende, hvordan han erfarede det: 

F Tror du Thorsten, han tænker på fremtiden?   
A Nej, det gør han ikk.  
F Hvor lang er hans tidshorisont - fremad?  
A Altså, han tænker mest tilbage, det gør han. Men selvfølgelig ka han da godt øh, tænk 

lidt frem, men det er meget, meget kort tidsinterval der. Det er det altså. Det er helt 
sikkert. Han ska helst ha tingene ordnet her og nu, og så er det det. Hva han. Om han 
tænker på, at øh, det bliver næst år det der, eller et eller andet. Det gør han ikk. Slet, 
slet ikk. Og det, det tror je simpelthen, at øh. Je tror ikk, det er fordi, at han ikk vil tænk 
på fremtiden. Je tror bare, at han ka ikk rum fremtiden. Altså, hvis du forstår, hva je 
mener. Ikk fordi han bekymrer sig om, hvordan han selv ska ende, det tror je ikk på. 
Men æh, han ka bare ikk rum, længere end lige til nu, nuet, egentlig. 

F Fortæl lidt mere. 
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A Jamen, han ka slet ikk klar. Han ka ikk rum det. Det ka han ikk. Han ka da ikk rum, hvis 
je sier, at på lørdag så ska du herop. Det ka han da nærmest heller ikk rum. Og det, så, 
så de store spørgsmål i livet, dem ka han da bestemt slet ikk rum.  

F Hvad kan Thorsten klare? 
A Det er her og nu, det foregår. Det er det altså.  
 

Om sine egen orientering mod fremtiden fortæller Anders i lighed med de øvrige nærstående, 

at hans tidsperspektiv er kort: 

F Fremtiden for dig er uvis på en ekstra måde pga. Thorsten, hvordan orienterer du dig 
mod fremtiden, hvordan? 

A Jamen, je må indrøm, at je tænker simpelthen ikk ret langt frem, det gør je ikk. Fordi det 
ka je slet, slet ikk ha fantasi til at forestille mig, Og je vil heller ikk. Det vil je ikk. Je sier 
nogen gange, og det er ikk fordi, je ønsker, han ska bli dårligere. Je sier bare, noen 
gange, je tror det bliver nemmere, når han bliver dårlige, hvor du simpelthen selv bar 
ka træf beslutninger, uden at det ska igennem hele processen, hvor han selv er med, og 
ikk med alligevel, og alting andet, ikk osse, hvor. Så på den måde så, ja, så tror je da 
måske, det ka bli lidt nemmere på en eller anden måde. Det ved je ikk, om je har ret i, 
men det er da noet, je går og sier til mig selv. Så, selvom fremtiden den ka bli skidt, så 
ka den måske bli godt for noet andet. 

  
Anders udtrykker her, hvad der kan forekomme som en tankevækkende form for motivation 

for at forholde sig til sin fremtid. Det kan forstås som udtryk for, at hvis Thorsten bliver så 

ramt, så han ikke kan deltage i beslutninger, vil det opleves som en lettelse. Denne holdning 

er forståelig set i lyset af den byrde, det er for Anders at klare Thorstens situation. 

 

Anders præciserer i lighed med de øvrige nærstående, at han tager en dag af gangen, fordi det 

i sig selv indebærer meget at skulle forholde sig til: ”Og, og mht. forløbet. Jamen, helt ærligt. 

Je tager sån set en dag af gangen, det gør je. ... Fordi je syns, der er så meget i nuet at 

spekulere på, så at ææh. Så langt, har je simpelthen. Selvfølgelig har det strejfet mig. Det er 

klart”. Denne måde at forholde sig er resultat af en proces – en måde han er kommet frem til:  

F Den afhængighed og bundethed, den forsøger du at skub lidt på afstand? 
A Ja, i hvert fald med tanken om, hva det næst bliver, ka je sie. Det er je blevet rimelig 

bedre, meget bedre til, ligesom at sie: ”Nå, ja, nu tager vi det herfra, så må vi så se”. 
Det syns je. 

 

Det er en erkendelse af, at sådan kan han håndtere situationen. Han kan gøre det komplekse 

forløb med at hjælpe Thorsten mere overskueligt og konkret ved at tage en kort periode af 

gangen. Anders har dog samtidig løse overvejelser, der relaterer sig til en længere periode, 

bl.a. mht. mulige boformer for Thorsten, hvis han på et tidspunkt ikke kan klare sig i sit hjem. 
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4.5.1.6 Sammenfatning 
For personerne selv og deres nærstående blandes det mere generelle spørgsmål - om 

orientering mod fremtiden – med forestillinger, abstrakte prognoser om sygdommen, 

uvisheder, usikkerhed om det konkrete sygdomsforløb og om hvordan de konkrete svækkelser 

griber ind i livsførelsen og - for nogle nærstående – også med mere eksistentielle og moralske 

spørgsmål. 

 

Det tyder på, at for personen, der lider af AS, medfører hans eller hendes aktuelle svækkelser 

af kognitive funktionsevner, i stigende grad vanskeligheder ved at overskue, tænke over og 

forstå noget så omfattende som den nærmeste fremtid – det kommer tydeligst til udtryk hos 

Hans. Han magter ikke at forholde sig til emnet. De kan erfare følelser af usikkerhed og 

uvished mht., hvordan AS fremover kan gribe ind i deres egen – deres nærståendes - og deres 

fælles livsførelse.  

 

Det kan tyde på, at svækkelser af kognitive funktionsevner medfører faldende motivation for 

at gøre sig overvejelser om det dagligliv, der er undervejs. Det kan eksempelvis være 

vanskeligt at fastholde orienteringen, når spændvidden hukommelsesmæssigt blive mindre. 

Dermed kan det måske også være vanskeligt at orientere opfattelser af betydninger for 

handlemuligheder? Manglende håb om, at det bliver bedre, hvilket hver af personerne giver 

eks- eller implicit udtryk for, kan gøre det vanskeligt emotionelt at vurdere 

tilfredsstillelsesmuligheder af de givne handlemuligheder (Dreier 2002). 

 

De giver imidlertid udtryk for håb om, at det ikke bliver værre. – Karl, Hans og Thorsten gør 

det implicit, idet de giver udtryk for, at de har det godt og ikke føler sig syge.  

 

Det tyder på, at dette håb udgør deres motivation for fortsat at forfølge og i stigende grad 

følge det anliggende at bevare den daglige livsførelse. Deres tidshorisont herfor bliver 

gradvist kortere. For Karl, Hans og Thorsten er tidshorisonten overvejende den aktuelle dag. 

Det bliver gradvist vanskeligere for hver af dem at holde sammen på og føre deres dagligliv 

(Dreier 2001). I varierende grader er det kun muligt som følge af deres nærståendes uformelle 

omsorg.  

 

Elva fortæller eksempelvis først Hans om en planlagt ferierejse, få dage inden de skal af sted, 

da det mindsker hans forvirring og usikkerhed. Det er muligt for dem at bevare den daglige 
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livsførelse, fordi nærstående skaber strukturer, forudsigelighed og nye rutiner, som de også 

hjælper dem at opretholde og fordi de har ubetinget tillid til deres nærstående.  

 

Forestillinger kan skabe frygt for meningsløshed med livet, frygt for om relationen til 

nærstående kan bevares. Alle fem giver udtryk for, at relationen til nærstående bliver stadig 

vigtigere. De udtrykker frygt for at handle på måder så nærstående skammer sig over dem, 

frygt for at blive ladt alene – det kommer specielt til udtryk hos Grethe og Ellen. Hver for sig 

og tilsammen martrer disse overvejelser om fremtiden dem. Det er svært for dem at udholde.  

 

Disse former for uvisheder om forløbet, hvilke betydninger har de i forhold til håb/opgivelse? 

Der skal være noget andet at håbe, dvs., sygdommen skal ikke være det vigtigste. Håbet synes 

bevaret så længe den daglige livsførelse - herunder relationer til nærstående – opretholdes. 

Hvorfor er det betydningsfyldt at opretholde en selvstændig daglig livsførelse? De cykliske 

rutiners tidsstrukturering er middel til elementær livssikkerhed, så den daglige livsførelse 

trænger personens egen eksistensangst tilbage (Holzkamp 1998). Tilsløringen af 

forgængelighed lykkes dog aldrig helt og hos disse personer trænger den sig frem i 

bevidstheden på en ekstra måde som følge af variationer og progressioner af svækkelser. En 

konkret variation af en svækkelse kan i situationen være anledning til oplevelser af 

nedslåethed og håbløshed, som ikke kan forklare deres konkrete oplevede tyngde 

tilstrækkeligt (ibid.), bl.a. fordi de i situationen ikke kan skelne, om det er udtryk for 

variation, progression – eller for noget helt andet. 

 

Håbet om at bevare den daglige livsførelse kommer tydeligst til udtryk hos Grethe, hvor hun 

fortæller om de betydninger, hun forestiller sig, det kan have for hende at få skabt struktur, så 

hun kan finde sine ting og derved bevare handleevner. Hun forudser progression, hvordan 

svækkelser kan gribe ind, men også handlemuligheder mhp. selv at kunne kompensere. 

Hvornår disse overvejelser er opstået er ikke afklaret, måske var interviewet første gang hun 

sagde dem højt? Det viser igen eksempler på nogle af hendes bevarede egenskaber – 

handlekraft og vilje.  

 

Det er alene Grethe og Bent, der snakker om fremtiden. Ellen og Kristian er ikke vant med at 

snakke sammen om sådanne emner. Karl, Hans og Thorsten magter det ikke grundet deres 

svækkelser. 
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Grethe og Bent, Elva og Hans, Ellen og Kristian har alene meget vage overvejelser og 

forestillinger om, at det offentlige kan hjælpe. Elva og Hans, Ellen og Kristian undersøger 

ikke mulighederne, for dem står deres forestillingerne uimodsagt, samtidig forholder de sig 

alene til den nærmeste fremtid. Risikoen herved synes at være, at deres situation – i lighed 

med Karls’ og Lis’ – bliver uholdbar, før de søger hjælp. Anderledes er det for Grethe og 

Bent, Thorsten og Anders, som på forskellige måder erfarer, at det offentlige har en rolle at 

spille i forhold til det dagligliv, der er undervejs. Dette bidrager for begge med livsglæde og 

livsmod og giver håb. 
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Kapitel 5 Diskussion. Andres forskningsfund. 
 
5.1 Diskussion af andres fund med fund i denne undersøgelse 
I dette afsnit diskuteres kort fund i andres undersøgelser, afgrænset til kvalitative 

undersøgelser af 1. persons perspektivet på livet med AS122 eller demens (”dementia”), med 

fund i denne undersøgelse.  

 

5.1.1 Afgrænsning af litteratursøgning  
I forhold til andres undersøgelser skelner jeg mellem to typer: 

• Systematiske litteraturoversigter og meta-analyser af tværsnitundersøgelser med fokus 

på ét aspekt eller en tidsperiode i personens sygdomsforløb, i peer-reviewed artikler.  

Resultatet var en undersøgelse. Den er baseret på litteratursøgning i perioden januar 

1990 – oktober 2004. Der indgår 33 artikler forankret i 28 separate undersøgelser og 

21 forskellige forsknings samples, i alt 414 personer. Nogle personer havde kognitive 

svækkelser, men var ikke ramt af demens, andre var ramt af demens, heraf nogle af 

AS. Der var ingen afgræsninger af deltagernes alder. Der indgår to 

forløbsundersøgelser (Steeman, et al. 2006).  

• Systematiske litteraturoversigter og meta-analyser af forløbsundersøgelser omfattende 

personens præ- og postdiagnostiske fase, i peer-reviewed artikler. 

Resultatet var ingen litteraturoversigter eller meta-analyser af forløbsundersøgelser. 

Der var en forløbsundersøgelse (Robinson, et al. 2000). Den indgår også i ovenstående 

undersøgelse (Steeman, et al. 2006).   

• Jeg har dertil valgt at inddrage et nyere dansk forskningsprojekt om patienter ramt af 

AS i mild grad (Sørensen 2007), da der bl.a. indgår undersøgelse af patienternes 

oplevelser. 

 

5.1.2 Beskrivelse af resultaterne af en metaanalyse 
I det følgende beskrives og diskuteres kort resultaterne af meta-analysen, da den omfatter 

både tværsnit- og forløbsundersøgelsen (Steeman, et al. 2006). 

 

De karakteriserer deres arbejde som en integrerende litteraturoversigt123 og metaanalyse af 

udførte kvalitative undersøgelser. De udarbejder en meta-syntese, hvor de ud fra fund i de 

                                                 
122 Kort beskrivelse af litteratursøgningen vedlagt (Bilag 12.1). 
123 Deres litteratursøgning omfattende databaserne: MEDLINE, CINAHL, PsycINFO. Søgeord: ”dement” or 
”Alzheimer*” and ”lived experience” or ”subjective experience”. Afgrænset til videnskabeligt bedømte artikler. 
Baseret på undersøgelser, hvor der var foretaget interview med personer ramt af demens i tidlig fase. Sprog: 
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enkelte kvalitative undersøgelser foretager en integrerende fortolkning og sammenfatter en 

substantiv beskrivelse af fænomenet: At leve med demens (”dementia”) i tidlig fase (ibid.).  

 

Følgende stemte overens på tværs af de 21 samples: erfaring af usikkerhed, vigtigheden af 

autonomi, meningsfuldhed og sikkerhed, kampen mellem selv-beskyttelse (”self-protection”) 

og selv-tilpasning (”self-adjustment”).  

 

De beskriver det at leve med demens i tidlig fase som en overgangs proces (”transitional 

process”), som starter med den præ-diagnostiske fase, fulgt af den diagnostiske – og 

postdiagnostiske fase. Generelt er personen selv aktivt involveret i denne proces, som 

omfatter: at blive opmærksom på forandringer, søge efter mening, forholde sig til hvordan 

aktuelle og fremtidige forandringer håndteres og håndtere disse. Ofte er dette en tavs proces, 

som giver personen selv tid til at tænke tingene igennem, løse problemer og imødegå at tabe 

ansigt. Endvidere er det en cyklisk proces, som følge af progressionen kan nye vanskeligheder 

opstå, hvor alle involverede må revurdere situationen. 

  

For personen er det en kamp mellem selv-beskyttelse (”self-protection”) og selv-tilpasning 

(”self-adjustment”). Svækket hukommelse kan i sig selv gøre det vanskeligt for den enkelte at 

håndtere forandringer, hvilket kan foranledige frustration, usikkerhed og frygt. Svækket 

hukommelse giver også tab bl.a. relateret til identiteten, hvor det at være et menneske med en 

mening (”meaningful”), medlem af samfundet, føle sikkerhed og have autonomi – er truet. 

Denne trussel har dog også sammenhænge med, at de af andre bliver anklaget, begrænset, 

ignoreret eller nedgjort. Et særligt problem opstår for de, som ikke er opmærksomme på, at 

deres hukommelse er svækket, her træder erfaringer af andres vanskeligheder-med-at-forstå 

(”hard-to-comprend”) reaktioner i forgrunden. 

 

Familien må også tilpasse sig personens kognitive tab. Hvordan de mestrer det, kan enten 

støtte eller hindre personen i at håndtere demens med succes. Professionelle omsorgsgiveres 

                                                                                                                                                         
engelsk og hollandsk. Offentliggjort i tidsperioden: Januar 1990-oktober 2004. Dertil har de manuelt undersøgt 
de inkluderede artiklers referencelister, en nyere bog om subjektive erfaringer af demens (Harris,2002), en 
licentiatafhandling (Robinson,2000) og udført søgning i tidsskriftet: Dementia. The International Journal of 
Social Research and Practice, i perioden februar 2002 – oktober 2004. 
Resultat af litteratursøgning: 33 artikler er inkluderet, de repræsenterer 28 separate undersøgelser og 21 samples. 
To er forløbsundersøgelser, en omfatter det præ- og postdiagnostiske forløb, en det post-diagnostiske forløb, de 
øvrige er tværsnitsundersøgelser, karakteriseret ved at fokusere på et aspekt ved demens eller en periode i 
sygdomsforløbet (Steeman, et al. 2006). 
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måder for at interagere med personer ramt af demens og hans eller hendes familie kan 

ligeledes hjælpe eller støtte deres anstrengelser med at håndtere demens. 

 

De fremhæver, at deres fund repræsenterer personer, der var villige til at berette om 

erfaringer, hvorvidt de også repræsenterer, de der ikke var i stand til - eller ikke var 

beredvillige til at berette om deres erfaringer, kan de ikke afgøre (ibid.,s.735). 

 

De konkluderer, at deres analyse giver støtte til, at foregribende (”pro-active”) omsorg 

integreres i den diagnostiske proces, fordi demens i tidlig fase kan udfordre livskvaliteten. Det 

mhp. at reducere overdrevent (”excessive”) svækkelse, afhængighed og lidelse. Samtidig 

pointerer de, at analysen viser, at det at leve med demens i tidlig fase er en meget individuel 

erfaring. At undersøge erfaringerne kan alene bidrage med indsigt i mulige forløb af demens 

over tid, det giver ikke mulighed for at forudsige, hvordan den enkeltes forløb vil være (ibid.).   

 

5.1.3 Diskussion af fund i meta-analyse med fund i denne undersøgelse 
Jeg fandt tilsvarende, at det at leve med AS i tidlig fase kan karakteriseres som en 

overgangsproces. Hvor det dog synes at variere for personerne, hvilken opmærksomhed de 

hver især retter mod deres svækkelser, hvilke betydninger faserne tillægges og i hvilken grad 

de selv deltager aktivt i processen. Der er sammenfald i forhold til to fund: personernes 

erfaringer af usikkerhed og det, at det overvejende er en tavs proces, de ikke/i begrænset grad 

taler med deres nærmeste om. 

 

Det, de i meta-analysen beskriver med begreberne ”self-ajustment” og ”self-protection” 

(ibid.) synes at svare til det, jeg med begreber fra kritisk psykologi beskriver som re-

etablering af livsførelse ved bl.a. at reducere rådighedsrummet for derved at bevare 

rådigheden (ved bl.a. at kompensere, skabe struktur og etablere nye rutiner). Jeg vil dog 

hævde, at begreber om livsførelse måske nok svarer til deres, men peger på andre aspekter og 

fænomener end deres begreber gør og derved muliggør en rigere forståelse af 1. persons 

perspektivet. 

 

Deres analyse viste, at personens svækkede hukommelse og andres anklager af personen 

kunne erfares som en trussel i forhold til at være medlem af samfundet som et menneske med 

en mening (”meaningful”), føle sikkerhed og autonomi. Det har sammenhæng med den i 
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denne analyse viste betydning, det har for personen at få bekræftet sin selvforståelse af 

specielt nærtstående. Det at bevare integriteten er centralt. 

 

Væsentlige ligheder er tydeliggørelsen af personernes bevarede handleevner og det at 

personen skal forstås i forhold til relationer i hans eller hendes handlesammenhænge, specielt 

familie og formelle omsorgspersoner, samt at det at leve med demens i tidlig fase er en meget 

individuel erfaring. 

 

Forskelle i forhold til meta-analysen er, at det tyder på begreberne fra kritisk psykologi kan 

give en mere præcis forståelse af de betydninger følgende har for personen: de forskellige 

handlesammenhænge, han eller hun deltager i og samspillet mellem disse, de relationer han 

eller hun indgår i disse handlesammenhænge. Dermed kan kritisk psykologi give en mere 

præcis forståelse for personens muligheder, dilemmaer, vanskeligheder, etc. 

 

I lighed med meta-analysen viser analyserne, at det at leve med AS i tidlig fase er en meget 

individuel erfaring, og jeg konkluderer på linie med forfatterne, at det er nødvendigt at skabe 

viden om den diagnostiske udredning, om personens oplevelser og erfaringer, for at kunne 

hjælpe ham eller hende. De konkretiserer ikke nærmere, hvordan foregribende (”pro-active”) 

omsorg kan integreres i den diagnostiske proces.  

 

De fremhæver en vigtig pointe, at det at undersøge erfaringer alene bidrager med indsigt i 

mulige forløb af demens over tid. Det giver ikke mulighed for at forudsige, hvordan den 

enkeltes forløb vil være. De konkluderer, at med metaanalysen understreges behovet for at 

udvikle støttende foregribende omsorg for disse personer og deres familier (ibid.).  

 

5.1.4 Beskrivelse af delundersøgelser i et nyere dansk forskningsprojekt  
Jeg vil kort inddrage et nyere dansk forskningsprojekt, da 1. persons perspektivet - personen 

ramt af AS i mild grad - indgår i projektets anden og tredje del. Aldersmæssigt var de 

inkluderede lidt ældre, to var på henholdsvis 65 og 66, 9 fra 71-83 år. Undersøgelsen omfatter 

den postdiagnostiske fase. Fokus er personernes og deres pårørendes hverdagsliv og sociale 

relationer (Sørensen 2007). 

 

Ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen har i sit forskningsprojekt, som udgør en del af 

DAISY-projektet, via tre dele undersøgelser, fokuseret på, hvordan patienter ramt af AS i 
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mild grad oplever sygdommen virker på deres mestring af hverdagslivet og sociale relationer, 

samt hvordan de og deres pårørende oplever virkningen af at deltage i et psykosocialt 

interventionsprogram i DAISY-projektet (Sørensen 2007). I denne sammenhæng er 

Delundersøgelserne II (Sørensen, Waldorff & Waldemar 2007a)og III relevante (Sørensen, 

Waldorff & Waldemar 2007b), da de inddrager 1. persons perspektivet. 

 

Anden del er en tværsnitsundersøgelse af, hvordan patienter bosiddende i eget hjem, mestrede 

(”cope”) forandringer i hverdagslivet og sociale relationer. Metoden var semi-strukturerede 

interviews med 11 patienter. Analyser viste, at det basale psykologiske problem, patienterne 

mødte, var en øget følelse af usikkerhed, som efterhånden førte til bevidsthed (forfatternes 

oversættelse af ”awareness”) om reduktion af personlig værdighed og værdi. 

Analyseresultaterne sammenfattes i det forfatterne karakteriserer som en ”tentative theoery” – 

at patienter beskytter sig selv imod denne bevidsthed om reduktion i værdighed og værdi ved 

at tilpasse sig (forfatternes oversættelse af ”adapting”) konsekvenser af AS. Deres 

mestringsstrategier (”coping strategies”) var aktiv eller passiv tilpasning, med det formål at 

bevare en følelse af velbefindende. I forhold til sociale relationer var de mest bekymrede for 

deres relation til ægtefællen/samlever og nærmeste familie (Sørensen, Waldorff & Waldemar 

2007a). 

 

Tredje del er en kort forløbsundersøgelse af ti samlevende par bosiddende i eget hjem, deres 

oplevelser af mestring (”cope”) i forhold til hverdagslivet og deres sociale relationer før og 

efter deres deltagelse i et intensivt psykosocialt interventionsprogram. Programmet omfattede 

individuel rådgivning, kurser med information og støttegrupper – tidligt i sygdomsfasen. 

Metoden til indsamling af empirisk materiale var semi-strukturerede individuelle interviews, 

før interventionen og 1-3 måneder efter denne var afsluttet.  

 

Analyserne viste, at patienterne oplevede specielt støttegrupperne relevante på følgende 

måder: det var stimulerende at være sammen med patienter i samme situation, det støttede 

deres selvværd og støttede dem i at finde nye måder for at håndtere hverdagslivet og deres 

sociale relationer.  

 

Omsorgsgiverne, dvs., patienternes ægtefæller eller samlever oplevede alle interventionerne 

relevante. De blev under - og efter forløbet med interventioner bedre til at mestre (”cope”) 
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udfordringerne, som fulgte af deres partners sygdom. Bedre til mere afklaret og kompetent at 

håndtere hverdagslivet og sociale relationer.  

 

Alle deltagerne blev mere bevidste (”aware”) om sygdommen (”disease”) og konsekvenserne 

for hverdagslivet og deres sociale relationer. Der var ingen tydelige negative påvirkninger af 

interventionen. Efter interventionen søgte patienter og omsorgsgivere passende støttegrupper, 

de kunne deltage i permanent og omsorgsgivere søgte permanent rådgivning.  

 

Forfatterne fremhæver, at det tyder på, de patienter, som ikke ved 2. interview huskede 

indholdet i interventionsprogrammet, også ændrede holdning til deres sygdom (”disease”) og 

til hvordan den påvirkede deres hverdagsliv og relationer. De konkluderer, at tidlig rådgivning 

og støtte kan forbedre patientens og omsorgsgivers muligheder for at tilpasse sig (”adapt”) 

udfordringer som følger af AS og bevare velbefindende. De påpeger, at de inkluderede var 

ressourcefulde. De rejser spørgsmål ved om deres resultater er anvendelig i forhold til 

patienter og omsorgsgivere som er mindre ressourcefulde (Sørensen, Waldorff & Waldemar 

2007b). 

 

Sørensen konkluderer, at patienternes oplevelser bør medinddrages i forbindelse med 

planlægning af hverdagsliv, psykosocial intervention og omsorg. Samt at tidlig psykosocial 

intervention måske forbedrer patienters og pårørendes mulighed for at mestre hverdagslivet 

og de sociale relationer (Sørensen 2007). 

 

5.1.5 Diskussion af andres forskningsfund med fund i denne undersøgelse 
Der er et vist sammenfald mellem fund i Sørensens, Waldorffs & Waldemars delundersøgelse 

II og fund i min undersøgelse. De finder, at patienter oplever følelser af usikkerhed, hvilket 

svarer til mine fund. De finder, at disse følelser fører til reduktion af personlig værdighed og 

værdi. Det har jeg ikke belæg for. De finder, at patienterne giver udtryk for bekymring for 

relationen til ægtefælle/samlever og familie. Jeg finder i lighed hermed, at nogle, specielt de 

to kvinder, udtrykker en lignende bekymring og denne kan have en vis sammenhæng med 

deres følelse af værdi. 

 

Der er en form for sammenfald i forhold til fund i delundersøgelse III, at det har betydning for 

patienterne at deltage i støttegrupper. Grethe og Thorsten gav udtryk for betydningen af at 

deltage i offentlige tilbud, hvor de mødte andre, hvis situation lignede deres. Hvorvidt de, via 
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deres deltagelse, blev mere bevidste om deres sygdom kan ikke afgøres ud fra det empiriske 

materiale. Ægtefælle/samlever oplevede og erfarede, at de via deltagelse i de forskellige 

interventionstiltag blev bedre til mere afklaret og kompetent at håndtere hverdagslivet og 

sociale relationer. Jeg finder en vis lighed hermed. Specielt Anders giver udtryk for, at det var 

betydningsfyldt at kunne kontakte personalet i det tilbud, Thorsten deltog i. Det, at det gav 

mulighed for at dele konkrete erfaringer af bl.a. Thorstens funktionsevner med personalet, der 

kendte ham og havde praktisk samarbejde med ham. 

 

 Det, Sørensen, Waldorff & Waldemar i deres analyse beskriver med begreberne ”cope” og 

”adapt”, synes også her at svare til det, jeg med begreber fra kritisk psykologi beskriver som 

re-etablering af livsførelse.  Jeg vil også her hævde, at begreber om livsførelse måske nok 

svarer til deres, men peger på andre aspekter og fænomener end deres begreber gør og derved 

muliggør en rigere forståelse af 1. persons perspektivet.  

 

Forfatterne påpeger i Delundersøgelse II (Sørensen, Waldorff & Waldemar 2007a), at deres 

analysemetoder fører til, at den enkelte person sløres i en dekontekstualisering, idet data fra 

alle interview samles i begreber og kategorier. Dertil er sammenhænge den teoretiske ramme 

– mestring – giver mulighed for at tilvejebringe viden om én relevant blandt formentlig 

mange mulige relevante sammenhænge mellem personens følelser og reaktioner.  

 

5.1.6 Sammenfatning 
Ved i den diagnostiske udredning at tage udgangspunkt i en relationel sygdomsforståelse og 

kategorier fra kritisk psykologi er det muligt at få en nuanceret forståelse af 1. persons 

perspektivet. Derved kan udredningen give grundlag for dels at integrere også en foregribende 

omsorg, dels at følge personen og derved til stadighed tilstræbe at tilbyde person-rettet 

foregribende omsorg. Det opløser ikke den problematik, der påpeges, at der er personer, hvis 

erfaringer det af forskellige grunde er vanskeligt at få indblik i.  

 

Jeg vil også her hævde, at begreber om livsførelse måske nok svarer til deres, men peger på 

andre aspekter og fænomener end deres begreber gør, og derved muliggør en rigere forståelse 

af 1. persons perspektivet.   
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Kapitel 6. Diskussion. Aspekter af to sygdomsforståelser 
 

6.1 Aspekter af to perspektiver:  sygdom som øjebliksbillede og sygdom som erfaring  
I dette afsnit vil jeg, ved at trække på analyser af interviewene, sammenfatte, hvordan den 

praktiske duelighed af diagnosen AS erfares fra 1. persons perspektiver. 

  

Efterfølgende undersøges et eksempel på 1. persons perspektivet – Grethes perspektiv, da hun 

var særlig god til at berette om sit sygdoms- og lidelsesforløb. De øvrige 4 1. persons 

perspektiver vil jeg kort kommentere for overensstemmelse med Grethes perspektiv og/eller 

tilføjelser. Først undersøges Grethes perspektiv på den praktiske duelighed af diagnosen AS 

på baggrund af en analyse af hendes medicinske journal – neurologens praktiske 

sygdomsforståelse – 3. persons perspektivet. Hvordan kan Grethes perspektiv forstås vurderet 

på baggrund af dette dokumenterede, reducerede 3. persons perspektiv? Dernæst, ved at 

trække på analyserne af interviewene, uddrages mere systematisk og oversigtligt de fem 

personers 1. persons perspektiv sygdom som erfaring.  

 

På baggrund af 1. persons perspektivet på AS kan rejses en grundlagsdiskussion om 

sygdomsbegrebet med særligt henblik på AS: a) dels vedrørende den biomedicinske 

sygdomsforståelses gyldighed og rækkevidde som grundlag for diagnosen AS samt for 

vurderinger af den medicinske behandling, sygdommens udvikling og prognose b) dels om 

muligheden af at integrere sygdom som erfaring i en sammenhængende sygdomsforståelse af 

AS. Det er formålet at indkredse en relationel sygdomsforståelse specielt sygdom som 

erfaring. Disse diskussioner relateres til det aktuelle politiske formål med sundhedsvæsenet. 

Afsnittet afsluttes med en sammenfatning.  

 

6.1.1 Et 1. persons perspektiv - praktisk duelighed af diagnosen AS  
 Hvordan er den praktiske duelighed af den biomedicinske sygdomsforståelse af AS fra et 1. 

persons perspektiv? I hvilket omfang kan denne forståelse hjælpe personen i hans eller hendes 

sociale praksis i de handlesammenhænge, han eller hun deltager i i forhold til at håndtere 

problemer og udvide handlemuligheder? Disse spørgsmål, som hidtil ikke er undersøgt 

systematisk, søges i det følgende besvaret ud fra analyser af det empiriske materiale. 

 

Analyse af personens eget - og nærståendes perspektiv dokumenterer, at neurologens 

diagnostiske udredningsindsats, som er baseret på en biomedicinsk sygdomsforståelse af AS, 
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implicerer én blandt flere mulige afklaringer af lidelsen. Ud fra 1. persons perspektivet kan 

der så spørges til styrker og svagheder ved netop denne særlige forståelse. 

 

På den ene side er det en styrke ved den biomedicinske sygdomsforståelse, at den giver lægen 

grundlag for at skelne mellem subjektive symptomer, der kan tillægges en særlig mening og 

objektive symptomer. Det er også en styrke, at den stillede diagnose er et objektivt grundlag 

for at tilbyde den enkelte medicinsk behandling, ambulant kontrol af denne behandling samt 

mulighed for selv at kontakte kommunen mhp. at undersøge muligheder for støtte og hjælp. 

 

Det er på den anden side en svaghed, at denne sygdomsforståelse derudover ikke hjælper den 

enkelte i hans eller hendes håndtering af sygdommen. Jeg vil nævne tre eksempler: 1) 

diagnosen stilles bl.a. på baggrund af tests, som er udformet og begrundet ud fra en 

biomedicinsk forståelse af AS. Grethe, Ellen og Karl fortæller om deres vanskeligheder med 

at udføre disse. Betydningerne af deres vanskeligheder med spørgsmål og opgaver 

konkretiseres ikke i forhold til deres respektive livsførelse. Det grundes bl.a. at kendskabet til 

personens livsførelse er begrænset. 2) mere eller mindre klart forstået ved de alle 5, at det er 

en sygdom, der progredierer. De spørger ikke nærmere ind til, hvad det konkret kan indebære 

eller til prognose. Neurologen vil oftest heller ikke kunne konkretisere for hver enkelt 

spørgsmål som: Hvordan progredierer sygdommen? Hvordan varierer symptomerne? Hvad er 

prognosen? Hvordan sygdommen udvikler sig og hvad prognosen er, kan ikke forudsiges for 

den enkelte. Dels grundet manglende viden om sygdommen, dels grundet flere forhold kan 

påvirke udviklingen. Der kan angives statistiske sandsynligheder. 3) de 5 personer takker ja til 

medicinsk behandling med en kolinesterasehæmmer, som følge får de begrebet ”stabiliserer”. 

De får en forståelse af, at medicinen kan stabilisere sygdommen. Hvad stabiliserer konkret 

kan betyde for den enkelte, kan lægen ikke nærmere præcisere. Der kan ikke gives svar på 

eksempelvis: Stabiliserer i forhold til hvad? Hvor længe? Hvordan progredierer sygdommen, 

når en evt. stabiliserende virkning aftager/ophører? Det grundes bl.a. virkningen er individuel 

og som nævnt, at andre forhold har betydning for sygdommens udvikling. 

 

Analyserne viser, at motivationen for at søge udredning er oplevelser og erfaringer af, at den 

daglige livsførelse er under pres – vurderet fra personens eget og/eller nærståendes perspektiv. 

Det tyder på, at så længe livsførelsen kan fungere, så længe den kan opfange svækkelser af 

personens handleevner, er behovet for diagnostisk udredning ikke så stort - hos nogle opstår 
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det alene for den nærstående. Når diagnosen er stillet, har det fra personens perspektiv 

betydning, at den daglige, selvstændige livsførelse kan opretholdes. Hertil hjælper: AS, 

progredierende sygdom og stabiliserer – begrænset. Det er abstrakte ord. 

 

Ud fra personens perspektiv begrænser den praktiske duelighed af den traditionelle 

biomedicinske sygdomsforståelse sig til, at nogle af de erfarede, subjektive symptomer bliver 

forståelige som symptomer på AS. Mere eller mindre klart forstået tilkommer derudover en 

ekstra usikkerhed i forhold til, hvordan sygdommen kan gribe ind i den fremtidige livsførelse.  

 

6.1.1.1 Et 3. persons perspektiv - sygdomsforståelsen af AS i journalen 
Den sygdomsforståelse, der ligger til grund for den diagnostiske udredning i den neurologiske 

handlesammenhæng, kan formodentlig bidrage til en forståelse af 1. persons perspektivet, på 

den praktiske duelighed af diagnosen AS og det givne behandlingstilbud. I det følgende har 

jeg afgrænset analysen af 3. persons perspektivet til at omfatte Grethes journal. 3. persons 

perspektivet i de øvrige personers journaler kommenteres kort for ligheder og forskelle med 

resultaterne af denne analyse.  

 

Journalen skal forstås i forhold til den handlesammenhæng, den relaterer til. Den er et 

skriftligt koncentrat af den diagnostiske udredning ud fra neurologens perspektiv. Lægen 

arbejder i en konkret institutionel, social praksis, hvor der dels er juridiske krav om - og til 

journalføring, dels faglige krav til grundlaget for at stille diagnosen – ICD-10 kriterierne.  

 

I det følgende indledes med at redegøre for overvejelser over at inddrage den medicinske 

journal. I den efterfølgende analyse undersøges dels hvilke formelle juridiske krav, der er til 

journalføring, dels hvordan de diagnostiske kriterier forvaltes i den konkrete neurologiske 

praksis. 

 

6.1.1.2 Overvejelser over at inddrage den medicinske journal som empiri 
Den medicinske journal er et koncentrat af den diagnostiske udredning. Et øjebliksbillede. 

Den giver af en række grunde et reduceret indtryk af udredning. Disse grunde uddybes kort. 

 

Den medicinske journal er lægens dokumentations- og kommunikationsredskab. Den afspejler 

en medicinsk, social position, et ståsted og et perspektiv. Det indebærer, der er en faglig 

kultur og tradition, som formodentlig afspejler sig ved, at der ligger en implicit forståelse i det 
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skrevne journalnotat, jeg ikke har øje for.  Det grundes, at min analyse er baseret på et udefra 

perspektiv (sygeplejerske), funderet i en anden social position og et andet ståsted. To 

eksempler på den formodede, implicitte forståelse: 1) en erkendt manglende viden om 

sygdommen. 2) i udredningen er der, ud over de diagnostiske kriterier, fokus på personens 

situation, som den kommer til udtryk i denne handlesammenhæng. Der indgår bl.a. etiske 

overvejelser og et fagligt skøn i forhold til hvordan og hvor detaljeret hver enkelt patient skal 

vejledes i forhold til at udføre test, informeres om diagnosen og den statistiske prognose for 

AS. Sådanne detaljerede overvejelser over oplysninger fra anamneseoptagelse og andre 

diagnostiske overvejelser dokumenteres ikke. 

 

Den sygdoms-orienterede praksis er underlagt krav om produktivitet. Det indebærer, at tiden 

til hver enkelt patients udredning er begrænset, hvilket formodentligt påvirker, hvad det er 

muligt at fokusere på, samt hvad og hvor meget der dokumenteres. 

 

På den anden side er dokumentationen udgangspunktet for det næste møde mellem patienten 

og en læge. 

 

Hvorfor inddrage den medicinske journal som empiri til trods for, den er et reducerede udtryk 

for anamneseoptagelsen og konklusionen herpå? Det har jeg ud fra overvejelser over, at de 

metodiske styrker, der ligger i at analysen af journalen, kan bidrage til at nuancere og uddybe 

forståelsen af fund i analysen af interviewene.  Interviewene afspejler det, personerne kan 

genkalde, genkende og ønsker at berette om i interviewene. Interviewene udgør også et 

reduceret udtryk for, hvad der foregik ved udredningen. 

 

6.1.1.3 Juridiske krav om - og til lægers journalføring 
Sygehuslæger, der foretager undersøgelser og behandling af patienter, har pligt til at føre 

journaler. På tidspunktet hvor de 5 personers journal blev skrevet, var dette krav beskrevet 

dels i: Lov om udøvelse af lægegerning, i kapitel 2 § 13, stk. 2: ”Sygehuse, klinikker og 

lignende er pligtige til at føre ordnede optegnelser over deres behandling af syge og over, 

hvad der er iagttaget vedrørende de pågældende sygdomstilfælde124” (Ministeriet for sundhed 

                                                 
124

 I den efterfølgende og aktuelt gældende lov: Autorisationsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2007, 

beskrives i Kapitel 6 i §§ 21 og 22, som omhandler patientjournaler, at læger skal føre patientjournaler over 
deres virksomhed. Patientens journal skal indeholde: ”… de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker 
patientbehandling” (Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2006, kap. 6 § 22, stk. 2). - en vag præcisering, 
åben for fortolkning. 
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og forebyggelse. 2001), dels i: Bekendtgørelse om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser 

(journalføring) (Velfærdsministeriet. 2003). I Bekendtgørelsen defineres en journal som: ”… 

ordnede optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, de planlagte og udførte 

undersøgelser og behandlinger og observationer m.v. af patienten, herunder hvilken 

information, der er givet og hvad patienten har tilkendegivet” (ibid.). Det fremgår, at 

journalen bl.a. skulle indeholde125: årsagen til patientens kontakt, en beskrivelse af patientens 

tilstand, oplysninger om sygehistorien, oplysning om aktuel behandling, 

undersøgelsesresultater, diagnose eller lægens skøn angående symptomer, indikation for 

behandling, iværksat behandling, ordination af lægemidler, aftaler om kontrol og konkret 

rådgivning (ibid.). Disse juridiske krav er imødekommet, dog fremgår ikke, hvad patienten 

har tilkendegivet i forhold til den stillede diagnose. 

 

Journalen er et arbejdsredskab, et dokumentations- og kommunikationsredskab for 

sundhedsprofessionelle i den diagnostiske udrednings- og behandlingsproces. Jeg formoder 

derfor, at det, der er dokumenteret, er det, der lægges vægt på i forhold hertil. Måden de 

juridiske krav er imødekommet på og det, der er lagt vægt på at dokumentere, afspejler også 

den sygdomsforståelse, der ligger til grund for praksis.  

 

6.1.1.4 Faglige krav til den diagnostiske udredning 
Patientens erfaringer tillægges betydninger og mening ved at blive relateret til ICD-10 

kriterierne, som anvendes i klinisk praksis. To sæt kriterier ligger til grund for diagnosen AS: 

kriterier for demenssyndromet og kriterier for AS. Kriterierne er tidligere beskrevet 

(afs.1.2.1), de beskrives igen her som grundlag for den efterfølgende analyse af journalerne. 

Diagnosen AS er klinisk, når den stilles ud fra disse kriterier.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
125

 I den efterfølgende og aktuelt gældende Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, 

kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og 
kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 
(Velfærdsministeriet. 2006) 
 



 
 

470 
 

 

Kriterierne for AS indbefatter: 

A: De generelle demenskriterier skal være opfyldte (se nedenfor) 
B: Anden hjerneorganisk eller psykoaktiv stofbetinget ætiologi udelukket 

- for demens ved Alzheimers sygdom med tidlig begyndelse desuden: 
A. Alder < 65 år 
B. > 1 af følgende: 

(3) hurtig indsættelse og progression 
(4) multiple, kortikale forstyrrelser (afasi, agrafi, alexi, akalkuli, apraxi) 

 
- for demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse desuden: 

A. Alder > 65 år 
B. > 1 af følgende 

(3) langsom gradvis indsættende og progression 

(4) hukommelsesforstyrrelser mest fremtrædende 
(WHO 1994). 

 

Kriterier for demenssyndromet omfatter: 

”I (1) Svækkelse af hukommelsen, især for nyere data 
    (2) Svækkelse af andre kognitive funktioner 
      (abstraktion, dømmekraft, tænkning, planlægning) 
  Mild: 
   interfererer med normale dagliglivs aktiviteter 
  Moderat: 
   kan ikke klare sig uden hjælp fra andre 
  Svær: 
   kontinuerlig pleje og overvågning nødvendig 
II Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang tilstrækkelig til at bedømme I 
III Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med > 1af følgende: 
 (1) emotionel labilitet 
 (2) irritabilitet 
 (3) apati 
 (4) forgrovet social adfærd 
IV Varighed > 6 måneder” 

(WHO 1994, s. 41-42). 

 

6.1.1.5 Diagnostisk udredning – som den dokumenteres 
I det følgende refereres, hvad der er dokumenteret i Grethes neurologiske journal. Herefter 

undersøges, hvordan de faglige krav til grundlaget for at stille diagnosen, ICD-10 kriterierne, 

forvaltes? Hvilken sygdomsforståelse baseres 3. persons perspektivet på i praksis? Hvad 

undersøges og hvordan? Hvordan kan Grethes erfaringer af den praktiske duelighed af 

diagnosen AS og det givne behandlingstilbud forstås, vurderet på baggrund af dette 3. persons 

perspektiv? De øvrige fire 1. persons perspektiver vil jeg kort kommentere for 

overensstemmelse med Grethes perspektiv og/eller tilføjelser. 
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Neurologisk journal for Grethe (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen) - et referat 

Marts 2003  

Ikke familiær disposition 
 

Indenfor 1½ år tiltagende hukommelsesproblemer.  

Egen klinik, prøvede at dække over vanskeligheder, til sidst var hun sikker på, kunder kunne se, hun havde svært 

ved at klare det. Er nu stoppet. 

Hjemme - tiltagende vanskeligt v. at huske, må skrive alting ned. Sværere ved at huske navne på børnebørn, 

fødselsdage, som hun ellers tidligere huskede.  

Synes dagligdagen i hjemmet går, som den plejer.  

Ægtefælle synes ikke, der er de store vanskeligheder.  

De deles om madlavning, rengøring, det har de gjort længe af praktiske årsager. Patienten (pt.) kan stadig selv 

lave mad, hvis nødvendigt, det er vanskeligt, hvis det er nye opskrifter. 

Kører bil, ingen vanskeligheder. Ofte svært ved at finde rundt på cykel. 

Tidligere læst bøger, ikke gjort det længe. Følger med i aviser, ugeblade, fjernsyn. Kan koncentrere sig. Oplever 

det er svært at huske det læste 

Ikke følt sig deprimeret. Bliver ofte ked af at erkende, hun ikke kan det samme som tidligere. 

Stille, noget tilbagetrukket, svarer langsomt, tøvende, + head turning. 

CT-skanning: Lidt kortikal atrofi. 

MMSE 23/30. Scorer ujævnt: Fuld point v. orientering. Svært ved at finde ugedage. Ingen point i regneprøve. 

Husker et af tre overindlærte ord. Kan ikke skrive en sætning, kun et ord ”forår”. Pentagontegning er klar 

forkert. 

Urskive test: Får sat 12-tal på nogenlunde rigtigt, klarer ikke at sætte viser på. 

 

Konklusion: 1½ års anamnese, tiltagende hukommelsesvanskeligheder, problemer med overblik og struktur. 

Der findes klare, kognitive vanskeligheder med tegn på demens. 

Scorer lidt ujævnt i forhold til Alzheimers demens, som kan mistænkes. Atypisk, at det er pt. selv, der mest 

registrerer vanskelighederne, mens ægtefælle ikke synes, der er de store problemer. 

Grådlabil, psykomotorisk langsom, mistænker depression.  

Pt. er forklaret: Mistænker, at der er tale om demens, men at der kan være lettere depression oveni, der kan 

forværre billedet. 

 

Indikation for yderligere tests med neuropsykologisk undersøgelse. 

Antidepressiv behandling. 

Efter neuropsykologisk test stilling til acetylcholinestrase-hæmmer. 

Pt. kan ikke beslutte, om hun vil i antidepressiv behandling, taler med egen læge. 

 

April 2004 

Pt. møder sammen med sin ægtefælle. 

De synes, pts. hukommelse er forringet yderligere siden november. 
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Neuropsykologisk undersøgt flere gange: Undersøgelse xx xx 04 måtte opgives, da pt. blev meget præget af 

angst. Betydelig svækket funktion indenfor stort set alle kognitive domæner. Udfaldene peger mest på svækkelse 

frontotemporalt bagtil på venstre side. Tegn på en vis, men ikke helt så udtalt svækkelse også i højre hemisfære. 

I ciraplex behandling mere end en måned før test, usikkert om det har nogen effekt. Føler sig ikke deprimeret. 

Mener hun generelt og i tiltagende grad accepterer sine vanskeligheder. Blot når hun konfronteres med 

problemer i en testsituation, får hun det svært. 

Symptomer og test forenelig med en let demens af Alzheimers type. 

Behandling med aricept. Bivirkninger nævnt. 

Pt. er fortalt, det drejer sig om en demenstilstand. Symptomer ikke helt typiske, mener det er Alzheimer.  

Ambulant kontrol om 3 – 4 måneder. 

Pt. er opfordret til at kontakte afdelingen, hvis tabletter ikke tåles. 

 

November 2004 

Pt. møder sammen med ægtefælle. 

Startet aricept for seks måneder siden. Haft lidt bivirkninger i form af mavesmerter. Tager nu medicinen kort før 

sengetid, sover fra bivirkninger. 

Pt. og ægtefælle har svært ved at se klart, om der har været effekt af medicinen, da de er sammen i det daglige. 

Deres to børn har givet udtryk for, at pt. har fået det bedre siden opstart. Pt. kan klare flere ting. Sprog er bedre, 

leder ikke så meget efter ordene, taler mere flydende. 

Pt. synes alt i alt, hun har det godt. Mange gode dage, også dårlige.  

Virker mere afslappet og accepterende i fht. egen situation end v. første undersøgelse. Ikke grådlabil, eller 

anspændt, hvis der tales specifikt om hendes vanskeligheder. 

Pt. finder situationen god og stabil, er interesseret i at udtrappe cipramil, dosis halveres. Hvis stabil, kontakte 

egen læge efter en måned mhp. at stoppe behandlingen. Fortsætter med aricept. 

Ny kontrol om et år 

 

I det følgende analyseres Grethes journal (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen) i forhold til de 

generelle demenskriterier og kriterierne for AS – i forhold til den diagnostiske udredning. 

Ægtefællen Bent deltog ved denne neurologiske udredning. Der refereres til 

neuropsykologens undersøgelse, da denne indgår i grundlaget for at stille diagnosen. 

 

Ad A: De generelle demenskriterier: 

Det dokumenteres via Grethes oplevelser og erfaringer og MMSE, at hendes hukommelse er 

svækket. Ved at beskrive resultatet af urskive-test dokumenteres, at kognitive, separate 

funktioner er svækkede, eksempelvis: overblik, rum-retningsopfattelse og evnen til at 

konstruere. 
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Det beskrives, at Grethe havde vanskeligt ved at klare arbejdet som fodterapeut og har 

vanskeligt ved at lave mad. Det er eksempler på, hvordan svækkelser griber ind i Grethes 

vante dagliglivs aktiviteter. Hendes perspektiv bidrager her til at dokumentere, at hun er ramt 

af demenssyndrom i let grad. 

 

Det fremgår implicit, at Grethe ikke er bevidsthedsmæssigt påvirket, idet hendes egne 

oplevelser og erfaringer beskrives. 

 

Grethe beskrives som grådlabil. Der rejses spørgsmål ved, hvorvidt det grundes depression. 

Det fremgår ikke tydeligt, om det også forstås som udtryk for svækket, emotionel kontrol.  

Der er ikke beskrevet andre symptomer, som kan relatere til emotionel kontrol, motivation og 

social adfærd. 

 

Varigheden af de subjektive symptomer beskrives til at være 1½ år. Kriteriet er mindst 6 

måneder. 

Ad B: Anden hjerneorganisk eller psykoaktiv stofbetinget ætiologi udelukkes.   

CT-skanning viser atrofi. Det er således udelukket, at der er andre forandringer i hjernen. 

 

I forhold til kriterierne for demens ved Alzheimers sygdom med tidlig begyndelse: 

Ad. A: Grethe er under 65 år. 

 

Ad. B: Hukommelsen forringes ifølge Grethe og ægtefællen i udredningsforløbet, som 

forløber over ca. 5½ måned. Det fremgår ikke eksplicit, om lægen vurderer det som hurtig 

progression. Det beskrives, at Grethe svarer langsomt og tøvende og at lægen observerer head 

turning. Det kan have sammenhænge med grad af afasi, at hun har svært ved at udtrykke sig 

via sproget og som følge ønsker ægtefællens hjælp. Grethes resultater af MMSE beskrives. 

Hun scorer ikke point i regneprøve. Det kan have sammenhænge med vanskeligheder ved at 

regne og ved talbehandling, dvs. grader af akalkuli. Hun kan ikke skrive en sætning. Det kan 

have sammenhænge med grad af agrafi. Via MMSE dokumenteres således eksempler på det, 

der i kriterierne betegnes som kortikale forstyrrelser. Scoren på 23 af 30 mulige points svarer i 

følge kategorisystemet til demenssygdom i let grad. Den måde, Grethe scorer point på i 

sammenhæng med, at hun i forhold til ægtefællen, er den der overvejende har registreret 

vanskelighederne samt mistanken om depression, tyder på at være medvirkende til, at 
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neurologen tilbyder neuropsykologisk undersøgelse, forudgået af medicinsk, antidepressiv 

behandling. 

 

Grethe beslutter først senere sammen med sin egen læge at takke ja til antidepressiv 

behandling. At hun ikke gør det umiddelbart, har formentlig sammenhænge med, at hun ikke 

føler sig deprimeret, men bliver ked af det, når hun må erkende, hun ikke kan det samme som 

tidligere. Grethe er således i medicinsk, antidepressiv behandling mere end en måned forud 

for den første neuropsykologiske undersøgelse. Neuropsykologen skriver, at hun ved 1. 

konsultation får det indtryk, at Grethe ikke er i stand til at samle sig om at udføre tests. De 

vælger som følge at gennemføre disse på et senere tidspunkt. I notaterne efter 2. og 3. 

konsultation skriver neuropsykologen, at hun muligvis fejltolkede Grethes vanskeligheder ved 

1. konsultation som udtryk for nervøsitet og usikkerhed i testsituationen, hvor hun 

efterfølgende vurderer, de havde sammenhænge med, at Grethe var bevidst om sine 

vanskeligheder.  

 

Dokumentationen i journalen afspejler en formodning om, at der opnås objektive resultater 

ved at Grethe: 1) behandles for en mulig depression. 2) udfører en række tests. Test, hvoraf 

nogle er vanskelige, dvs. hun konfronteres med sine svækkelser. Ifølge neuropsykologen 

bliver hun ”pinagtig berørt”, da hun er ”smertelig bevidst” om sine vanskeligheder.  

 

Neuropsykologen skriver på baggrund af resultaterne af en række tests bl.a.:  at Grethe er ramt 

af svækkelser af funktioner indenfor stort set alle kognitive domæner, at hun har en vis indsigt 

i sine vanskeligheder, at hun har udtrykt det, neuropsykologen betegner som ”relevant 

bekymring”, og at hun i betydelig grad bagatelliserer sine vanskeligheder. Det konkluderes, at 

det kan være foreneligt med demens af Alzheimers typen. 

 

I forhold til kriteriet om svækkelse af social adfærd dokumenteres det bl.a., at Grethe har 

vanskeligheder med at klare sit arbejde i klinikken og vanskeligt ved at følge nye 

madopskrifter.  Det kan samtidig være en dokumentation, for hvordan hendes svækkelser 

interfererer med hendes dagliglivs aktiviteter og dermed for graden af sygdommen.  

 

I forhold til kriterier om svækkelse af emotionel kontrol og motivation er der ikke for alle 

personer eksplicit dokumentation herfor med tydelig henvisning til kriterierne. Grethe 
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beskrives som emotionel labil, hvilket ses som sammenhængende med hendes erkendelse af 

og konfrontation med sine vanskeligheder. Thorsten og Ellen beskrives som: ”relevant 

bekymrede” (Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen), (Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen). 

Karl og Hans vurderes som værende ekstremt langsomme (Medicinsk Journal 3 Karl 

Sørensen), (Medicinsk Journal 4 Hans Pedersen). Karls ægtefælle har ved udredningen oplyst, 

at Karl er blevet mere stillestående, at han ikke foretager sig noget som helst ud over at se 

fjernsyn og at han ikke kommer ud af lejligheden, kun ud på deres terrasse (Medicinsk 

Journal 3 Karl Sørensen). At han ikke kommer ud har også sammenhæng med, at han er 

meget besværet af arthrose i sine knæ.  

 

Dokumentationen baseres her på erfaringer, personens egne og nærståendes, samt 

neurologens faglige kliniske skøn (Juul Jensen 1986) i situationen. Det er ikke tydeligt, hvilke 

reaktioner der skønnes at have sammenhænge med: 1) normale reaktioner, 2) kriterierne: 

svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd, 3) følgesygdomme eller 4) 

andre sygdomme. Som eksempel kan nævnes kriteriet om svækket emotionel kontrol. At 

være: ”relevant bekymret” synes at henregnes til normal reaktion, hvorimod ”gråd labil” 

kunne være udtryk for svækket, emotionel kontrol. Eksempelvis beskrives Ellen som lidt 

grådlabil eller neutral, ikke decideret depressiv og som relevant bekymret (Medicinsk Journal 

6 Ellen Hansen). Om end det ikke fremgår af kriterierne, tyder det på, at der for disse fem – i 

den praktiske udredning – har været en hierarkisering af betydningerne af kriterierne, hvor de 

kognitive svækkelser har været de vigtigste at dokumentere.  

 

Den diagnostiske udredning ved neurologen tydeliggør, hvad der indenfor den biomedicinske 

sygdomsforståelse kunne karakteriseres som et metodisk undersøgelsesproblem. Det opstår 

som følge af personens - af formodentlig mange grunde - reducerede beretning om sin 

situation - af livet med sygdommen og af, at nærstående i situationen hos neurologen, sikkert 

også af mange forskellige grunde, har vanskeligt ved at berette om disse svækkelser. Det har 

også betydning – forskellige betydninger - for hver enkelt familie, at personen selv og 

nærstående er til stede og det har betydning, hvis ikke nærstående deltager i den diagnostiske 

udredning.  

 

Den biomedicinske sygdomsforståelse er ikke dækkende i forhold til kriterierne.  Thorstens 

situation viser, at når udredningen alene baseres på de af personens oplevelser og erfaringer, 
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som han eller hun beretter om i handlesammenhængen ved neurologen, kan det føre til én for 

patienten risikabel mangel på tilbud om hjælp i forhold til de behov, hans eller hendes 

svækkelser faktisk foranlediger. Der kan være vanskeligheder med at komme til en forståelse 

af, hvad personens emotionelle reaktioner er udtryk for.  

 

Det er grundet manglende viden ikke muligt at stille en sikker, klinisk diagnose ud fra en 

biomedicinsk sygdomsforståelse. Diagnosen skal sandsynliggøres. Neurologen skriver, at 

symptomer og test er forenelig med let demens af Alzheimers type (Medicinsk Journal 1 

Grethe Nielsen). Grethe tager imod tilbud om medicinsk behandling med acetylcholinestrase-

hæmmer og efterfølgende kontrol. I 4 journaler fremgår eksplicit på følgende måder, at 

diagnosen i en grad er usikker, som følge af den viden det er muligt at trække på: Symptomer 

er ikke helt typiske, mener det er AS (Grethe) (ibid.). Klassificerer sygdommen som mulig 

AS, da der ikke er andre tilfredsstillende forklaringer (Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen). 

Vælger at opfatte tilstanden som atypisk let AS (Medicinsk Journal 4 Hans Pedersen). 

Biokemi og CT-skanning kan ikke forklare patientens symptomer, det er mest sandsynligt, det 

er AS (Medicinsk Journal 6 Ellen Hansen).  

 

Med undtagelse af Thorsten, der ikke havde nærstående med, er det ikke altid tydeligt, om 

oplysningerne om svækkelser kommer fra personen selv og/eller nærstående og/eller egen 

læge. Den situation tydeliggør særlige problemstillinger. Thorsten beskriver bl.a., at han bor 

alene og klarer sig uden hjælp. At han er blevet mere glemsom og må skrive ting ned. Dertil 

beskriver han vanskeligheder, han har erfaret i forbindelse med sit arbejde, bl.a. som 

bestyrelsesformand for borgerforeningen. At han har haft svært ved at overskue og følge 

diskussioner på bestyrelsesmøder, samt vanskeligheder med at forklare tekniske ting, han 

tidligere har kunnet som arkitekt.  Neurologen konkluderer, at han formoder Thorsten som 

arkitekt tidligere har haft et højt kognitivt funktionsniveau og det, at han klarer sig forholdsvis 

godt, har sammenhæng med kapaciteter til at kompensere (Medicinsk Journal 5 Thorsten 

Mortensen). Her trækkes på anerkendt viden om, at personer med højere uddannelsesniveau 

har, hvad der betegnes som større ”kognitiv reserve”. Dette indebærer, de kan kompensere for 

neuropatologiske forandringer, som har sammenhæng med AS, og derved udsætte 

sygdommens kliniske udtryk (Bilag 2.1). Det fremgår ikke af journalen, hvorvidt Thorsten har 

fortalt om, hvordan svækkelser griber ind i de daglige vante rutiner i forhold til eksempelvis 

madlavning, sanering af køleskab for fordærvet mad og rengøring. Det fremgår ikke, om 
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neurologen har rejst spørgsmål til denne del af hans livsførelse. Thorstens fremtræden, han er 

velsoigneret og velformuleret, giver ikke umiddelbart et indtryk af, hvordan sygdommen 

griber ind i hans livsførelse. Dertil antager neurologen, at han har kapaciteter til at 

kompensere, uden nærmere at konkretisere og evt. give belæg herfor ud over henvisning til 

hans tidligere arbejde. Thorstens diagnostiske udredning ved neurologen tydeliggør, hvad der, 

som også nævnt ovenfor, indenfor den biomedicinske sygdomsforståelse kunne karakteriseres 

som et metodisk undersøgelsesproblem, som opstår som følge af, at personens – sandsynligvis 

af mange grunde - reducerede beretning om sin situation, om livet med sygdommen og af, at 

nærstående ikke deltager i den diagnostiske udredning. Thorstens situation viser, at når 

udredningen baseres på en biomedicinsk sygdomsforståelse og ikke følges op af en bredere 

udredning med fokus på livsførelsen, kan det føre til en for patienten risikabel mangel på 

tilbud om hjælp.  

 

Thorstens diagnostiske udredningsforløb tydeliggør også et metodisk undersøgelsesproblem 

relateret til den traditionelle sygdomsforståelse, når nærstående ikke inddrages i udredningen. 

Fra neurologens perspektiv vil denne udredning af Thorsten formodentlig vurderes, som 

værende behæftet med mangler. I Referenceprogrammet (Waldemar 1998) lægges op til, at 

sådanne situationer håndteres ved en undersøgelsesprocedure, hvor nærstående (eller en anden 

der kender personens livsførelse) inddrages. 

 

6.1.1.6 Sammenfatning  
Journalnotaterne afspejler et praksisbegreb, baseret på de formelle kriterier. Hvor der i disse 

ikke er en eksplicit hierarkisering af svækkelser, tyder notaterne på, at der i praksis 

dokumenteres i forhold til en hierarkisering, hvor kognitive svækkelser har været de vigtigste 

at dokumentere. Som følge afspejler notaterne de pågældende neurologers erfaringer i praksis 

af, hvad der vurderes nødvendigt og tilstrækkeligt – deres praksisbegreb. Denne implicitte 

forståelse medfører som nævnt begrænsninger ved mine analyser, da jeg ikke har adgang til 

den forståelse.  

 

I journalen fokuseres på at dokumentere kognitive svækkelser, der svarer til de, der er 

beskrevet i kriterierne. Grundlaget er personens egne - og for fire personer deres nærståendes 

oplevelser og erfaringer. Dertil undersøgelser bl.a. CT-skanning og screeningtests, der 

afspejler en formodning om, at der via disse metoder kan opnås objektive resultater.  
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Enkelte kognitive funktionsevner beskrives som svækkede, det konkretiseres via få 

eksempler, hvordan disse svækkelser griber ind i personens livsførelse. Det er generelt for de 

fem personers udredning, at det, der lægges vægt på, er at dokumentere kognitive svækkelser. 

Dokumentationen for andre svækkelser er mere vag. Eksempelvis fremgår det ikke eksplicit, 

hvordan der skelnes mellem: ”Relevant bekymring”, emotionel labilitet og depression. Dette 

kan også have sammenhænge med vanskeligheder med at skelne. Gulmann peger på, at 

ændringer i personens følelsesliv kan forstås som udtryk for personens psykologiske 

reaktioner på demenshandicappet, men også kan være et biologisk udtryk for AS (Gulmann 

2001). 

 

I de 4 journaler er ikke beskrevet subjektive – og/eller objektive symptomer som formodes at 

kunne have sammenhænge med AS, men ikke indgår i ICD-10 kriterierne. Det kan (forsigtigt) 

betvivles, om der fokuseres på symptomer, som ikke er beskrevet i kriterierne. Et eksempel: 

forskning tyder, at vægttab kan være et første symptom på AS, før kognitive symptomer 

(Bilag 2.1). To personer, Thorsten og Hans, har i forløbet forud for udredningen haft 

betydelige vægttab på ca. 10 kg. (Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen) og ca. 20 kg. 

(Medicinsk Journal 4 Hans Pedersen). Hvorvidt disse vægttab er startet før de kognitive 

svækkelser, kan ikke afgøres ud fra det empiriske materiale. Thorstens praktiserende læge har 

beskrevet vægttabet i sin henvisning. Neurologerne beskriver ikke disse vægttab. Det kan 

udgøre et problem inden for den biomedicinske forståelse, bl.a. set ud fra, at det formodes, der 

er noget, vi aktuelt ikke ved om AS. For Thorsten kunne vægttabet også afspejle, at hans 

svækkelser griber ind på måder, så han ikke formår at dække sit behov for mad. Upåagtet af 

neurologen (og af praktiserende læge), kunne det have betydet yderligere vægttab, hvis ikke 

familien havde etableret hjælp i form af levering af færdigretter.  

  

Fra neurologens perspektiv er personens og nærståendes erfaringer primært adgangsbillet til 

en diagnostisk udredning, evt. til tilbud om medicinsk behandling. Journalerne giver indsigt i, 

hvad der fokuseres på og hvordan det undersøges. Dette synes at svare til Sabats karakteristik 

af den diagnostiske udredning af personer ramt af AS i USA. Fokus er her:  ”… how the 

disease affects a series of ”functions” as opposed to how it affects persons living in the world. 

Persons cannot be understood simply as being the sum total of an arbitrary list of measured 

cognitive functions ...” (Sabat 2001, s. 10-11).  
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Gulmann har betragtninger, der synes at være i overensstemmelse med Sabats på dette punkt. 

Han understreger, at demenssymptomer ikke kan anskues i et socialt tomrum og at 

symptomerne netop er det unikke individs reaktion på demenshandicappet (Gulmann 2001). 

 

Der er enkelte – overordnede – eksempler på, hvordan svækkelser griber ind i Grethes 

livsførelse. Ét eksempel: Grethe og Bent deles om madlavning og rengøring, det har de gjort 

længe af praktiske årsager. Grethe kan stadig selv lave mad hvis nødvendigt. Det er 

vanskeligt, hvis det er nye opskrifter (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen). Det konkretiseres 

ikke: Hvorfor deles de om at lave mad? Hvorfor har Grethe vanskeligt ved at lave mad efter 

nye opskrifter? Eksemplet bidrager i journalen til at dokumentere, at Grethe er ramt af 

demenssyndrom i let grad, eftersom hendes daglige aktiviteter er påvirket. Dermed bidrager 

det til at bekræfte de diagnostiske kriterier.  

 

Grethes velbevarede funktionsevner skildres, men overvejende relateret til beskrivelser af 

svækkelser og altså primært som led i at tydeliggøre disse. To eksempler: 1) i journalen 

beskrives, at Grethe tidligere læste bøger, men nu ikke har gjort det længe, hun følger med i 

aviser, ugeblade, fjernsyn. At hun kan koncentrere sig, men oplever, det er svært at huske det 

læste (ibid.). De velbevarede funktionsevner, at Grethe er interesseret i verden omkring sig, 

følger med, at hun kan koncentrere sig, bidrager her bl.a. til at tydeliggøre graden af 

hukommelsessvækkelse og svækkelse af evne til læring. Et andet eksempel. Grethe beskrives 

som grådlabil og psykomotorisk langsom. Det kan indgå i de diagnostiske overvejelser, men 

der rejses spørgsmål ved, om hun lider af depression. Der rejses ikke eksplicit spørgsmål ved, 

om det evt. kunne være udtryk for en naturlig reaktion, grundet den situation hun befinder sig 

i. En situation, der er kulminationen på lang tids usikkerhed, hvor hun har erkendt risikoen 

for, at hun kan få stillet diagnosen: en demenssygdom. Nu konfronteres hun med sine 

svækkelser – i lægens og ægtefællens nærvær. 

 

Vurderet ud fra det, der er dokumenteret i journalerne, tyder det på, at neurologens indsigt i 

hver enkeltes livsførelse er reduceret til aspekter, der skønnes at være nødvendige og 

tilstrækkelige til at bekræfte de diagnostiske kriterier. Hver enkelt person omformes, via 

lægens perspektiv, til det Juul Jensen karakteriserer som en journalperson. Det følger af, at 

sygehistorien for neurologen udgør midlet til at afsløre en bagvedliggende objektiv sygdom. 

Grundlaget herfor er den sygdoms- og sundhedsforståelse, der udtrykkes i journalen. Den er 
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på linie med den Juul Jensen sammenfatter som standpunkt 1, dvs. baseret på et 3. persons 

standpunkt - en biomedicinsk og behandlingsorienteret sygdomsforståelse (Juul Jensen 2006). 

 

Denne forståelse kan problematiseres yderligere ved at trække på resultaterne af Kitwoods og 

Sabats forskning. Kitwood redegør for, at hvor sygdommens progression indenfor standard-

paradigmet kan give indtryk af neurologisk determinisme, så kan socialpsykologiske 

påvirkninger henholdsvis udvikle og ødelægge nervevæv. Han viser, der er sammenhænge, 

mennesker kan kontrollere, som har betydninger for sygdommens progression. Baseret på 

empirisk materiale udvikler Kitwood teorien om demensens dialektik (Kitwood 1990), en 

teori om demensprocessen (Kitwood 1997). Han undersøger og redegør for, at det fortløbende 

samspil mellem faktorer, der vedrører henholdsvis neuropatologi og socialpsykologi, er af 

dialektisk natur. Dvs. kan beskrives som tese – antitese – syntese i en fortløbende proces, hvor 

der aldrig nås et stabilt niveau og ingen monokausalteori kan forudsige en senere tingenes 

tilstand (ibid.). Den ene form for socialpsykologi er positiv og mulighedsskabende126, 

Kitwood karakteriserer denne som: ”… dialectic in the stronger sense, for the two main 

tendencies are mutually opposed” (ibid., s. 67). Neuropatologiske svækkelser søges 

kompenseret for ved positivt personarbejde (”positive person work”127) i form af 

socialpsykologiske tiltag, interaktioner, der imødekommer psykologiske behov (ibid.). 

Neuropatologi og socialpsykologi er i indbyrdes opposition. Den anden form for 

socialpsykologisk påvirkning kommer fra det, Kitwood betegner som: ”A malignant social-

psychological environment” (ibid., s. 51). Et sådant miljø kan forsinke udviklingen af et nyt 

kredsløbssystem i hjernen eller fremskynde neurologisk degeneration. Her virker neurologisk 

svækkelse og socialpsykologi sammen i forhold til at underminere personlig integritet og 

status. Trods de virker sammen, og dermed ikke indgår i en dialektisk proces i Kitwoods 

forståelse af dialektik, betegner han processen dialektisk (ibid.). Med Kitwoods terminologi 

kan den karakteriseres dialektisk i en svagere betydning. Med ondartet (”malignant”) – om 

den er aktiv eller udtryk for forsømmelse - antydes ikke onde hensigter, oftest udføres 

omsorgen med venlighed og gode hensigter. Ondartetheden relaterer Kitwood til et 

                                                 
126 Tidligere brugte Kitwood begrebet ”benign social psychology” herom (Kitwood 1990). 
127 Kitwood bruger begreberne: ”positive person work” om interaktioner. Det tyder på at være ét aspekt af det 
bredere begreb ”person-centred care” (Kitwood 1997). Kitwood har skrevet følgende om ”person-centred-care”: 
”As I understand it, there are two main ingredients, intimately mixed together: an ethic and a social psychology. 
... The ethic, asserts, as a statement that is beyond challenge, that all human beings have absolute value, 
regardless of how “good” or “bad”, how able or disabled, they may be. We thus have an obligation to treat each 
other with deep respect: as ends, and never as means to some other end. ... the social psychology – is a body of 
knowledge which shows in detail how people with dementia can live out their lives in the most fulfilling way 
(maintaining relationships, exercising choice, experiencing satisfaction, and so on)” (Kitwood 1995, s. 12). 
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samfundsniveau, til den kulturelle arv (ibid.). – den kan bl.a. være udtryk for former for 

manglende indsigt i demenssygdomme hos plejepersonalet. 

 

På linie med Kitwood er Sabat interesseret i specielt at undersøge betydninger af det, Kitwood 

betegner: ”malignant social-psychology”. Til forskel fra Kitwood forholder Sabat sig ikke til, 

hvorvidt socialpsykologiske påvirkninger kan skade personens nervevæv. Sabat synes at 

forstå Kitwoods forsøg på at sandsynliggøre, at psykologiske faktorer kan indgå i ætiologien 

for demenssyndrom, som én mulighed. Sabat fastholder dog en forståelse af AS baseret på 

Classical Science, som sit udgangspunkt, men bruger Kitwoods forståelse i sin argumentation 

for, at psykologiske faktorer kan bidrage til den fortsatte og endog eskalerende svækkelse af 

personens evner. Sabat identificerer således problemer, personen konfronterer, hvis oprindelse 

ikke er sygdommen, men har sammenhænge med ikke-velfungerende (”dysfunctional”) 

sociale interaktioner, næret af ikke-korrekte formodninger om personen ramt af AS. De 

potentielle indvirkninger, som andre i personens sociale verden kan have, karakteriserer Sabat 

med reference til (Brody,1971) ”excess disability”:  “... ”the discrepancy that exists when a 

person’s functional incapacity is greater than that warranted by the actual impairment”” 

(Sabat 2001, s. 93). Sabat mener ”excess disability128” er rodfæstet i personens sociale verden, 

og ser det som en mulig følge af, hvad Kitwood har beskrevet som ”malignant social 

psychology”. Som beskrevet ovenfor, omfatter begrebet en række måder for behandling af 

personen, som ikke er gunstige for hans eller hendes fungeren (ibid.).  

 

Ét eksempel. Sabat beskriver, hvordan fru M. blev stigmatiseret af ægtefællen. Fru M. blev 

bl.a. frataget sin bemyndigelse og positioneret som værende ikke-kapabel på en række 

områder i sit hjem. I det dagcenter, hvor hun gik, var hun en social person, som nød de varme 

interaktioner med de øvrige. Mange af hendes bevarede evner kom til udtryk i dagcentret, 

men ikke hjemme. Den adfærd, som ægtefællen beskrev som problematisk hjemme, kom ikke 

til udtryk i dagcentret. Det ser Sabat som udtryk for, at hendes ”excess disability” kan spores 

til måder, hvorpå hun blev positioneret og reageret på af henholdsvis sin ægtefælle og 

personalet i dagcentret. Sabat konkluderer, at: ”Neither neuropathology nor random 

variability in the expression of symptoms can account for such consistent and obvious 

differences ...” (ibid., s. 108). Familien forstod udelukkende fru Ms ikke-forventede måder at 

handle på som symptomer på AS, hvor det i nogle tilfælde kunne være symptomer på den 

                                                 
128 Jeg har valgt ikke at oversætte Sabats begreb ”excess disability”, da jeg ikke har fundet et dansk begreb herfor 
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måde, de var sammen med hende på. Som Sabat understreger, så er handlinger som af andre 

kan tolkes som afvigende, måske ikke symptomer på AS, men kan faktisk forstås som 

passende og meningsfyldte - givet personens liv og erfaringer - før og nu (ibid.). Positionering 

– afhænger i en grad af de sociale omgivelser, hvor personen observeres og bl.a. af, om der 

her gives personen muligheder; eller med Sabats egne ord: ”Realistic, accurate positioning 

would require healthy others to take into account the effects not only of the disease itself, and 

the afflicted person’s reactions to the effects of the disease, but also the effects of the social 

environment on the afflicted person’s behavior” (Sabat 2001, s. 111). 

 

Fund i analyserne i dette projekt støtter Kitwoods og Sabats fund og tolkninger. To korte 

eksempler på henholdsvis et positivt – og et ondartet socialpsykologisk miljø. ”Ondartet” 

anvendes i den forståelse Kitwood anvender begrebet ”malignant” – som beskrevet ovenfor.   

 

Elva er til stadighed opmærksom på, hvordan Hans klarer sine vante rutiner. Når de bliver 

vanskelige for ham at opretholde, tager hun nænsomt selv initiativ til at støtte på måder, det 

tyder på, han erfarer som hjælpsomme. Hun trækker til dels på sin generelle faglige viden fra 

sit arbejde som fysioterapeut, som ikke er ajourført i forhold til demenssygdomme. 

 

Lis begrunder, at Karl selv skal finde tilbage fra toilet til soveværelse om natten, med, at han 

skal gøre det, han kan. Det indebærer, at Karl bliver mere forvirret og ked af det. Lis vil 

grundlæggende gerne hjælpe. Hun ved, han har vanskeligt ved at orientere sig, men mangler 

viden dels om hvordan det kan komme til udtryk, dels om hvordan hun evt. kan hjælpe Karl 

ved delvist eller helt at kompensere herfor. Denne mangel på viden er hun ikke selv 

opmærksom på.  Hun trækker på sine erfaringer fra arbejdet som dagplejer.  

  

Analyse af journalnotaterne giver ikke grundlag for at vurdere, hvorvidt indsigt i - og 

forståelse af - personens socialpsykologiske miljø kunne have haft betydninger i den 

diagnostiske udredning. Det tyder på, det kunne have haft betydninger i forhold til 

vurderinger af dels den medicinske behandling med acetylcholinestrase-hæmmer, dels 

sygdommens progression og prognose. 

 

6.1.1.7 Analyse af journal i forhold til ambulant kontrol ved neurologen 
Ved den ambulante kontrol fokuseres primært på mulige bivirkninger og virkninger af den 

medicinske behandling med acetylcholinestrase-hæmmer. Ud over Grethe har Karl haft 
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bivirkninger af behandlingen. De håndterer selv disse. Neurologen orienteres på måder, som 

har karakter af efterretning. Grethe har med hjælp fra sin familie fundet måder for at mindske 

sine bivirkninger. For Karl har de betydet, at han er stoppet med medicinen. Af et notat i 

journalen fremgår, at Lis har ringet og fortalt dette, samt at de ikke ønsker yderligere kontrol 

(Medicinsk Journal 3 Karl Sørensen).  

 

Virkninger af medicinen beskriver Grethe og Bent ved at referere til, at deres børn har 

beskrevet: at Grethe har fået det bedre, klarer flere ting, at sproget er bedre, at hun ikke leder 

så meget efter ordene og taler mere flydende (Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen). Hans 

ledsages af Elva til kontrollen. Her fremgår det ikke, hvem der har oplyst, at Hans’ 

funktionsniveau og hukommelse er stabil (Medicinsk Journal 4 Hans Pedersen). I Thorstens 

journal er notater fra 2 kontroller, ved begge har stedsøn deltaget. Thorsten oplyser selv, at 

han har fået mere overskud og klarer sig fint og hans stedsøn, at Thorsten er roligere, 

nemmere at tale med. Det fremgår også, at Thorsten gradvist har fået mere hjælp i hjemmet, 

og at han deltager i forskellige aktiviteter. Neurologen konkluderer, at han har indtryk af, at 

Thorsten har gavn af medicinen (Medicinsk Journal 5 Thorsten Mortensen). Ellen ledsages af 

Kristian, begge oplyser ved kontrollen efter tre måneder, at Ellen har fået mere overskud. Ved 

den efterfølgende kontrol ca. otte måneder senere beskriver begge, at Ellen får hjælp af 

Kristian ved indkøb og bagning, samt at Ellen er mere grådlabil (Medicinsk Journal 6 Ellen 

Hansen). Disse forskellige forandringer synes neurologen at tilskrive virkninger af medicinen. 

Det fremgår ikke, om det er undersøgt, hvorvidt de også kunne forklares på anden måde. 

Eksempelvis: at diagnosen i sig selv kan have betydninger, at den kan påvirke personen selv, 

nærstående og deres indbyrdes relationer, hvilket eksempelvis alle fem nærstående beskriver.  

 

I forhold til Grethe vurderer neurologen ved den første ambulante kontrol efter ca. 5 måneder, 

at det er usikkert, om den antidepressive behandling har haft virkning. Grethe føler sig ikke 

deprimeret, men har det svært, når hun konfronteres med sine vanskeligheder i test-

situationer. Hun mener, hun generelt og i tiltagende grad accepterer sine vanskeligheder 

(Medicinsk Journal 1 Grethe Nielsen). Ved den ambulante kontrol efter yderligere ca. 6 

måneder, skriver neurologen, at hun virker mere afslappet og accepterende i forhold til sin 

situation, at hun ikke er grådlabil, hvis de snakker om hendes vanskeligheder. Hun er 

interesseret i at udtrappe den antidepressive behandling, hvilket påbegyndes (ibid.). Grethes 

forløb synes at være et eksempel på, at det kan være vanskeligt ud fra de oplysninger 
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neurologen har, ud fra et fagligt klinisk skøn entydigt at skelne mellem: relevant bekymring, 

emotionel ændring, der kan have sammenhæng med AS og depression.  

 

De eventuelle virkninger, som medicinen i sig selv har for den enkelte, kan være vanskelige at 

konkretisere. Manglende virkning beskrives som sygdomsprogression til et niveau, der svarer 

til en patient, der ikke behandles (Bilag 2.1). Dertil kan begrænset indsigt i personens 

livsførelse yderligere komplicere en konkretisering. Kitwoods og Sabats fund og fund i 

nærværende projekt viser, at personens relationer kan forbedre og/eller forværre hans eller 

hendes situation. På denne baggrund forekommer det sandsynligt, at en yderligere nuancering, 

af om - og i givet fald hvordan - den medicinske behandling virker, kan uddrages af, hvad 

personen og nærstående beretter om livsførelsen – specielt om kvaliteten af de relationer, 

personen indgår i. Interviewene tyder på, at det er vanskeligt for både personen selv og 

nærstående at fortælle om disse. Det var det endog i de individuelle interview. Dertil er de 

ikke altid selv opmærksomme på betydningerne af deres socialpsykologiske miljø.  

 

Indenfor den biomedicinske forståelse er det vanskeligt at forudsige progression og prognose 

for AS. Det følger af Kitwoods og Sabats fund og fund i dette projekt, at relationer, og i det 

hele taget det socialpsykologiske miljø i de handlesammenhænge personen deltager i, kan 

påvirke, mindske eller øge, dels betydninger han eller hun tillægger svækkelser, dels hans 

eller hendes reaktioner på svækkelser, dermed på nogle måder påvirke progression og 

prognose. Kendskab til personens livsførelse kunne formodentlig i en vis grad kvalificere, 

hvad det er muligt at sige. – og (formodentlig?) vigtigere - gøre det muligt at mindske de 

negative - og øge de positive, socialpsykologiske påvirkninger, personen konfronterer.                      

 

Kitwoods, Sabats og mine fund støtter en væsentlig pointe, som Dreier tydeliggør, i forhold til 

behandling generelt, at den skal vise sine virkninger i personens daglige handlesammenhænge 

(Dreier 1995). For deltagere i dette projekt udgør behandlingen personens brug af den 

diagnostiske udredning, dvs., at han eller hun har fået stillet diagnosen AS, har fået medicinsk 

behandling, kan komme til ambulant kontrol og kan kontakte kommunen. Da den 

diagnostiske udredning og den efterfølgende kontrol baseres på en biomedicinsk 

sygdomsforståelse, er de oplysninger, vurderingen baseres på, afgrænset til at relatere til 

kriterierne for AS. Det tyder på, at det altså bl.a. er væsentligt for, at læger og evt. andre 

sundhedsprofessionelle kan vurdere behandlingen, at de opnår en forståelse af, hvordan han 
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eller hun påvirkes af sit socialpsykologiske miljø. Formentlig vil det være vanskeligt at skelne 

entydigt mellem virkning af medicin og påvirkninger af det socialpsykologiske miljø. 

 

Hvordan kan personens erfaringer af den praktiske duelighed af diagnosen AS forstås, - 

vurderet på baggrund af dette dokumenterede – reducerede – 3. persons perspektiv? For 

personen selv og de nærstående er det personens livsførelse med sygdommen, der er vigtig. 

Den biomedicinske sygdomsforståelse er utilstrækkelig, da den i begrænset grad bidrager til 

måder for, hvordan personen kan bevare sin livsførelse. Til hvordan han eller hun kan 

håndtere sit liv med sygdommen og hvordan nærstående kan støtte. Den diagnostiske 

udredning giver abstrakte begreber, ikke konkrete, situerede implikationer for den enkelte i 

forhold til hans eller hendes livsførelse. 

 

6.1.2 Et 1. persons perspektiv - personens sygdomsforståelse af AS 
I det følgende sammenfattes på baggrund af analyserne 1. persons perspektivet på AS – 

sygdom som erfaring – en oversigt over svækkelser, som havde haft betydninger for personen 

i hans eller hendes dagligliv (Skema 6). Det er svækkelser, som personen og/eller nærstående 

berettede om, som de formodede havde sammenhænge med AS. Det er en oversigt og ikke 

udtømmende beskrivelse af personens svækkelser. Det har bl.a. sammenhæng med: 

personerne selv og nærstående havde svært ved at genkalde evt. genkende svækkelser i 

interviewsituationen, bl.a. fordi disse har sammenhænge med konkrete situationer. De kan 

have haft et ønske om ikke at fortælle om disse. De havde ikke et fuldt overblik, bl.a. fordi 

personen var ramt af svækkelser, som ikke greb ind i de handleevner, han eller hun havde 

brug for i dagliglivet. Efterfølgende en oversigt over eksempler på reaktioner på svækkelser, 

som personen selv og/eller nærstående tillagde stor betydning (Skema 7). 
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Skema 6 Oversigt over svækkelser personen og/eller nærstående (angivet i parentes) berettede om, som de formodede havde sammenhæng med AS. Svækkelser, som havde størst betydning for 

personen på interviewtidspunktet, som jeg forstod det udtrykte, er markeret med fed skrifttype. 

Nr. Vanskeligheder  
relateret til: 

Ellen (Kristian)  Hans (Elva)  Grethe (Bent)  Karl (Lis)  Thorsten (Anders)  

1 Arbejdslivet   Fodterapeut: bliver i tvivl, om 
hun kan gøre ting, hun plejer 
eks.: give kunder den vante 
fodpleje. 
 

 (Formandspost: får ingenting fra 
hånden, han snakker meget om 
arbejdet, der ligger papirer over 
hele huset).  
 

2 
 
 
 
 
 

Rutiner der 
brydes 

Usikker og bekymret når der 
kommer gæster, eks.: datter 
og svigersøn, gamle venner, 
bl.a. svært ved at beslutte 
hvad de skal have at spise. 

(Det render rundt for ham, 
hvis ægtefælle fortæller om 
ændringer lang tid i forvejen).  

   (Ændringer af aftaler). 

3 Udførelse af 
rutineopgaver 

 Vedligeholde hus (rense 
tagrender) , have og bil  
(Bruge viskestykke – krøller 
det til en bold). (Låse 
hoveddør). (Personlig pleje 
eks.: bad) , (børste tænder, 
brug af deodorant, tage tøj 
af/på, skifte tøj der er snavset). 
(Bruge lommetørklæde. 
Sidder med det, putter det ikke 
i lommen). 

Arb. fodterapeut: i tvivl om 
kundernes fodpleje.  
Privat: finde sit tøj, kan ikke 
sætte sit tøj sammen, synes 
det ser forfærdeligt ud. Tage 
tøj på.Finde sin morgenmad. 

Roder, synes ikke hun har 
tjek på de ting hun er vant 
til i sit hus. Lave mad, der 
kræver hun skal huske, regne. 
 

(At sætte sig i sengen så 
hovedet lander på 
hovedpuden). (Selv trække i 
tøjet). 
 

Opgaver relateret til 
formandspost eks. tage imod 
telefonbeskeder. (Varetage egen 
økonomi). Vedligeholde hus og 
have).  (Holde orden i ersonlige 
papirer, tage vare på personlige 
forhold eks.: dagpenge, ension). 
(Tage tøj på der passer til 
årstiden). (Lave ordentlig mad), 
(gøre ordentligt rent), sanere sit 
køleskab for uspiselig mad. 
(Hente breve i sin postkasse, 
åbne, læse, forstå og handle på 
indholdet). (Pakke kuffert til få 
dage, når tøjet ligger fremme og 
der er en seddel over det, der 
skal pakkes). (Småting bliver 
store projekter, eks. ordne post).  
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Nr. Vanskeligheder  
relateret til: 

Ellen (Kristian)  Hans (Elva)  Grethe (Bent)  Karl (Lis)  Thorsten (Anders)  

4 Brug af 
apparater, 
maskiner, bil  
og genstande. 
 
 

 (Bil: hastigheden varierer på 
motorvej fra 50-100 
km./timen. Opdager ikke lys i 
instrumentbræt indikerer, han 
ikke har lukket bildør). 
(Betjene kaffemaskine). 
(Betjene: plæneklipper, radio, 
cd) . (Tænde sengelampe). 
 

Pludselig i tvivl om hvordan 
hun skal holde på en kniv. 
 

(Bil: kører for langsomt i). Bil: kunne blive meget mere 
interesseret i at kigge på fugle 
og skyer, end at køre, (kører 
over for rødt lys).. Savner at 
køre bil. (Brødrister står på 
komfur, Thorsten mener ikke, 
den kan flyttes, så han kan 
bruge komfur). 

5 At forholde sig 
til noget nyt og 
til ændringer af 
aftaler 

(Usikkerhed v. noget nyt eks. 
nyanskaffelser eks. køre en 
anden traktor end vanligt), (ny 
stol). 

   (V bilkøb, prisen på bilen viser 
sig at være en anden, end det 
beløb han har fået udstedt en 
check på. (Uforudsete 
situationer. 
 

6 At huske  Bliver glemsom: navne, datoer, 

mad- og bageopskrifter. 
 

(Nyere begivenheder eks. 
ferier). (I det hele taget huske 
(genkalde og også i en vis 
grad genkende). 
 

Hvad hun leder efter. 

Hvad hun læser. 
(Hvis i gang m at støve af, går 
så efter en ting, glemmer så at 
hun var i gang m at støve af). 
 

(Begivenheder). 
(ugedag, tidspunkt på 
dagen). (Stoppet med at læse 
og skrive). 
 

(Huske i det hele taget).  
(Hvad nærstående har hjulpet 
ham med). 
 

7 At skrive, regne, 
læse, samt til at 
koncentrere sig 

(Beregne ingredienser til 
madlavning). (Nægter at 
skrive julekort). 

(Få PBS-oversigt og 
kontoudtog til at stemme). 
 

Fodterapeut: tvivl om kunder 
får rigtige beløb tilbage. 
Koncentrere sig. Genkalde 
bogstaver. Håndskrift 
varierer fra flot til at se ud 
ad helvede til. Beregne 
ingredienser til madlavning . 
 

  

8 At finde rundt – 
i eget hjem 
 

   I lejligheden, specielt om 
natten. Senere på 
plejehjemmet. 
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Nr. Vanskeligheder  
relateret til: 

Ellen (Kristian)  Hans (Elva)  Grethe (Bent)  Karl (Lis)  Thorsten (Anders)  

9 At finde vej – i 
kendte udendørs 
omgivelser 
 
 

 (I bil i den by han bor i).  (I bil i den by han bor i, 
bliver han i tvivl om, hvilken 
vej han skal) . (Kunne ikke 
finde hjem efter indkøb v 
lokal købmand (til fods)). 

(I bil i en landsdel han kender ). 
 

10 At holde rede på 
datoer og aftaler 

  (Huske aftaler). 
Tager ikke telefonen, undgår 
herved at skulle lave aftaler. 

 Borgerforeningen: svært v at 
skelne imellem aftaler han 
indgår. 

11 At føre samtaler  
 

 (Snakker gradvist mindre m 
naboer. Hans begrunder:”… 
der var ikk noet ved det, de 
snakked om, det blev man ikk 
klogere af ”). (Taleproblemer). 
(Siger ikke ret meget. Svært 
ved at finde ordene. Når han 
har fundet ordene kan det, 
at han udtrykke dem med 
meget høj lyd, opfattes som 
han er vred), (bræger). 

Bange for ikke at kunne 
huske, hvad hun vil sige, om 
hun kan få ordene frem,. 
mangler nogle gange lige et 
ord. Synes hun nogle gange 
snubler over ordene. Kan 
have svært ved at udtrykke 
sig som intenderet. 

  

12 Forholde sig til 
fremtiden, til 
livet 

    (Kan ikke rumme at forholde sig 
til noget, der skal ske om nogle 
dage. De store spørgsmål i livet 
kan han slet ikke rumme). 

13 At vurdere og 
forholde sig til 
fysiske 
forandringer af 
kroppen 

Er mere træt. 
 
 
 
 
 

(Vægttab på ca. 20 kg., 
reagerer ikke selv herpå). 
(Usikker v gang). (Mere træt). 

Synes hun ind imellem læspe. 
Er mere træt. Kan blive bange 
for om andre kan se og høre 
på hende, at noget ikke er, 
som det plejer. 

Er mere træt. (Vægttab - reagerer ikke selv 
herpå). 

14 At graden af 
svækkelse 
varierer  

  Om morgenen går der 20 
min - ½ time, før hun føler, 
hun fungerer. Hvordan hun 
fungerer, varierer over 
dagen og fra dag til dag. 
Variationerne opleves 
mærkelige. 
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Nr. Vanskeligheder  
relateret til: 

Ellen (Kristian)  Hans (Elva)  Grethe (Bent)  Karl (Lis)  Thorsten (Anders)  

15 At tage 
beslutninger 

    (Om at stoppe m bijob og som 
formand). 

16 At udtrykke 
følelser og ved 
at modtage 

Bliver mere blød – kommer 
nemt til at græde, 
 

(Blevet mere stille). 
Bliver kun engang imellem 
glad. (Lettere til tårer og til at 
blive berørt). (Udtrykke 
kærlige følelser overfor 
ægtefælle). 

  (Spørger aldrig til hvordan 
familien har det. (Usikker på om 
det har sammenhæng med AS)). 

17 At få ting gjort, 
ting foregår 
langsomt 
 
 
 

(Tager meget lidt initiativ). 
 

(Mere sløv). (Tager ikke 
initiativ, passiv næsten med 
alting, interesserer sig ikke for 
ret meget). (Er meget meget 
langsom. Skal have god tid 
til at udføre handlinger. Kan 
ikke skynde sig). 

  (Gået helt i stå). (Kan ikke selv 
tage initiativ til at handle)  

18 At håndtere sit 
temperament 

(Når der noget hun ikke kan 
finde ud af). Når hun siges 
imod). 
 

(Bliver irriteret, vred, hvis der 
skyndes på ham). 
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Skema 7 Oversigt – eksempler på reaktioner udtrykt af de 5 personer, som personen og/eller nærstående (angivet i parentes) berettede om, som de formodede havde sammenhæng med AS. 

Reaktioner, som havde størst betydning for personen på interviewtidspunktet, som jeg forstod det udtrykte, er markeret med fed skrifttype. 

 

 Reaktioner - 
sammenhæng 
m svækkelser 

Ellen (Kristian)  Hans (Elva)  Grethe (Bent)  Karl (Lis)  Thorsten (Anders)  

19 Risikoen - at 
æf bliver træt 
af ham eller 
hende  

Tænker over det, snakker 
ikke m Kristian om det. 

 Håber ikke æf bliver for 
træt af hende. 

Tænker over det, snakker 
ikke m Lis om det. 

 

20 Relationer til 
nærstående får 
gradvist større 
betydninger 

  
 

(På rejser, bliver forvirret, når 
han ikke kan se sin æf.. 
Hjemme, følger æf m øjnene, 
sikre sig han ved hvor æf er). 
(Kan være alene få timer).  

Kan nogen gange være 
bange for at der sker 
ægtefælle noget, i så fald vil 
hun synes, hun er på’en. 

Oplever at være meget 
afhængig af hjælp, herunder 
fra æf.  (Da han boede 
hjemme kunne han gradvist 
være kortere tid alene). 

Nær kontakt til andre 
betyder meget. Kan slet ikke 
beskrive den betydning 
stedsøns hjælp har. (Ringer 
ofte til stedsøn om, hvad 
sønnen opfatter som 
uvæsentlige detaljer bl.a. om 
sine indkøb). 

21 Tavs om nogle 
af egne 
svækkelser 

 

(Fortæller ikke æf hun har 
vanskeligt ved at køre en 
anden end den vante traktor), 
(ved at skrive julekort), (ved 
at bage), (om sin usikkerhed 
når de skal have gæster). 

 

(Fortæller ikke æf at han har 
vanskeligt ved at køre bil), (at 
tage bad, børste tænder, skifte 
til rent tøj). 

  (Fortæller ikke sine nærmeste 
at han har vanskeligt ved at 
klare: et bijob på en fabrik, et 
arbejde som formand, at køre 
bil, styre sin økonomi). Pakke 
kuffert ), (skelne hvad der 
skal/ikke skal i køleskab, at 
sanere køleskab for madvarer, 
der er for gamle). 
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Oversigt: sygdommen som erfaring af livet med AS. Forskellighederne har sammenhænge 

med bl.a.: 

• De er forskellige personer, har forskellig livsførelse (herunder: de indgår i forskellige 

handlesammenhænge, forskellige relationer, kvaliteten af relationer varierer, de har 

forskellige deltagerbaner og forskellige livsbaner. De følger og forfølger samme 

overordnede anliggende at bevare livsførelsen, men har forskellige underordnede 

anliggender)  

• De er ramt forskelligt af AS. 

• Svækkelser griber ind i deres livsførelse på forskellige måder. 

• Det har forskellige betydninger og konsekvenser for hver enkelt, at svækkelserne 

griber ind. 

• Deres bevarede handleevner er forskellige og det varierer i hvilken grad, de er 

opmærksomme på disse og bruger dem, herunder bruger dem på ny og andre måder. 

• Det varierer om - , i hvilken grad - og på hvilke måder de selv og/eller nærstående er 

opmærksomme på og bidrager til at kompensere for svækkelser. 

• Det varierer i hvilken grad, de er opmærksomme på deres velbevarede handleevner – 

aktuelle som potentielle og i hvilket omfang de bruger -, værdsætter og modtager 

anerkendelse for disse. 

• Den medicinske behandling med acetylcholinestrase-hæmmer er symptomatisk og 

virker forskelligt. Det kan ikke forudsiges, om - og evt. hvordan den konkret virker i 

forhold til hver enkelt. 

• Det er forskelligt, hvordan sygdommen progredierer – og det kan ikke forudsiges, 

hvordan den konkret progredierer i forhold til hver enkelt. 

 
6.1.2.1 Om dette indblik i - og overblik over eksempler på sygdom som erfaring 
På baggrund af analyserne er personernes erfaringer af livet med AS – af deres svækkelser -

kategoriseret og sammenfattet på et lavt abstraktionsniveau, der relaterer til deres respektive 

livsførelse. Det er dog nødvendigt at situere og konkretisere hver enkeltes erfaringer 

yderligere. Viden dels om den enkeltes erfaringer, herunder hvilke meninger, betydninger, 

konsekvenser etc. svækkelserne har for ham eller hende, dels om kvaliteten af de relationer 

personen indgår i, er afgørende for, at sundhedsprofessionelle kan tilbyde en støtte, der 

opleves relevant og meningsfuld.  
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Via analyse af eksisterende - samt kommende forskning kan oversigten ovenfor udvides, uden 

at blive endelig. Spørgsmålet er, om den kan udgøre en hjælp. Om den kan bidrage til at 

inspirere til mulige retninger for opmærksomheden. Om den evt. kan være vejledende i 

forhold til at rette sundhedsprofessionelles opmærksomhed – give et indblik i - og overblik 

over mulige svækkelser, der kan gribe ind i personens livsførelse? I givet fald vil den 

formentlig ud i fremtiden blive overflødig, som følge af, at sundhedsprofessionelles viden og 

erfaring til stadighed øges. 

 

Fra personens eget - og fra nærståendes perspektiv peges således på et alternativ til den 

diagnostiske udredning. En forudsætning for, at den diagnostiske udredning skal udgøre en 

hjælp, være praktisk duelig, er, at fokus også rettes mod personens daglige livsførelse. 

Eksempelvis: Hvordan sygdommen griber ind i den daglige livsførelse, hvilke betydninger det 

har og hvordan de selv evt. med hjælp fra nærstående eller sundhedsprofessionelle kan 

kompensere delvist eller helt for svækkelser bl.a. via velbevarede evner – for en tid.  Dermed 

rettes også fokus på personens velbevarede evner. 

 

De forståelser af sygdom og sundhed, som kan uddrages af 1. persons perspektivet, er på linje 

med de Juul Jensen karakteriserer som værende det andet standpunkt, hvorfra der kan tænkes 

sygdom og sundhed (Juul Jensen 2006). Eksempel. Grethe fortæller om sine erfaringer som 

følger af sygdommen, sin indsigt i sine begrænsninger og i sine muligheder for at kontrollere 

sin omverden og sit eget liv og i sin formåen i forhold til at håndtere livets udfordringer og 

muligheder. Hun beretter om den omsorg – primært fra ægtefællen, veninder og venner, i 2. 

interview også fra fagpersoner og andre ramt af demenssygdom - hun erfarer, for sine 

forudsætninger for at deltage i fælles liv trods sine begrænsninger i muligheder for kontrol og 

autonomi. Hun beretter om, hvordan hun drager omsorg for andre. 

 

Ud fra en biomedicinsk sygdomsforståelse er de fem ramt af samme sygdom, det empiriske 

materiale tydeliggør, at ud fra en forståelse af sygdom som erfaring, er de meget forskelligt 

stillet. Det varierer, hvor indgribende sygdommen erfares at være i forhold til livsførelsen. På 

grundlag af deres erfaringer kan de næsten siges at være ramt af forskellige sygdomme – eller 

mere konkret, at de med samme diagnose er meget forskelligt stillet som følge af meget 

forskellige erfaringer. 
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De fem personer får stillet samme kliniske diagnose, med den sikkerhed det aktuelt er muligt, 

og de tilbydes medicinsk, symptomatisk behandling. Fra et 1. persons perspektiv, er, som 

beskrevet ovenfor, den praktiske duelighed af den diagnostiske udredning og af behandlingen 

begrænset. Analyserne har vist, at for de, der får stillet diagnosen, er et centralt anliggende at 

bevare den daglige, selvstændige livsførelse. De har derfor brug for støtte og hjælp hertil. Det 

er andet og mere end det, der er indbefattet i den diagnostiske udredning og det medicinske 

behandlingstilbud bidrager til. Som følge kan den diagnostiske udredning baseret på en 

biomedicinsk sygdomsforståelse ikke stå alene – ud fra 1. persons perspektivet.  

 

Neurologen 

Neurolog og patient lægger noget forskelligt i det, der for personen er et subjektivt symptom 

og for neurologen et objektivt symptom. Neurologen selekterer symptomer, som svarer til de 

diagnostiske kriterier som udgangspunkt for sin udredning. Skadernes omfang, graden af 

demenssygdom dokumenteres ved at beskrive eksempler på bevarede funktionsevner, samt 

hvordan hans eller hendes svækkelser griber ind i livsførelsen. Neurologen registrerer mhp. at 

diagnosticere og tilbyde en behandling. I forhold til hver enkeltes konkrete tilfælde uddrager 

lægen det almene, der kan siges at udgøre eksempler på en ”biologisk type” (”disease 

entities”).  

 

Patienten bruger erfaringer af subjektive symptomer, svækkelsers indgriben i livsførelsen, 

betydningerne heraf og de bevarede evner til at reetablere sin livsførelse. Et eksempel på de to 

perspektiver. Af journalen fremgår, at Grethe stoppede med at arbejde som fodterapeut. 

Implicit fremgår, at det havde sammenhænge med hendes vanskeligheder med at regne og 

huske. Det tydeliggøres ikke, at det også havde sammenhænge med hendes ansvarlighed. Det 

er ikke tydeligt, hvilke betydninger det havde, at hendes selvforståelse som værende et 

hæderligt menneske var på spil. Hvilket i tilbageblikket var meget afgørende for Grethes 

beslutning om at afvikle sin klinik. Det er erfaringer af sygdommen, som har belært Grethe 

om grænserne for hendes livskontrol – jf (ibid.).   

 

Det som neurolog at inddrage andres observationer i den diagnostiske udredning – her 

personens egen og nærståendes - forudsætter således i den her sammenhæng en vis indsigt i 

personens livsførelse, hvilket afspejler et (generelt) metodeproblem ved brugen af andres 

observationer.   
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I forhold til den biomedicinske sygdomsforståelse og det, der er centralt ud fra denne, viser 

analyserne, at indsigt i personens livsførelse og erfaringer kan bidrage til:  

• forståelsen af hvordan den diagnostiske udredning bruges af personen i hans eller 

hendes handlesammenhænge.  

• grundlaget for - om muligt - at skelne socialpsykologiske påvirkninger fra virkninger 

af  medicinsk behandling med acetylcholinestrase-hæmmer.  

• grundlaget for at vurdere progression og prognose. Neurologen kan ved alene at tage 

udgangspunkt i den biomedicinske, essentialistiske sygdomsforståelse ikke nå det mål, 

som er intenderet i denne sygdomsforståelse: At vurdere virkning af den medicinske 

behandling og vurdere progression og prognose - eftersom han har begrænset indsigt i 

personens livsførelse og erfaringer.   

 

Som tidligere beskrevet har læger selv rejst kritik af den biomedicinske sygdomsforståelse 

(afs. 1.3.3). Via 1. persons perspektivet tydeliggøres, at der yderligere kan rejses kritik i 

forhold til det grundlag, den biomedicinske forståelse tilvejebringer for at vurdere dels 

virkninger af den medicinske behandling med acetylcholinestrase-hæmmer dels progression 

og prognose.  

 

Ud fra 1. persons perspektivet bliver det endvidere tydeligt, at den biomedicinske forståelse af 

AS er utilstrækkelig, idet det, der er centralt fra dette perspektiv, er at bevare livsførelsen. De 

personer, der indgår i denne undersøgelse, henvendte sig oprindeligt til deres praktiserende 

læge – på eget initiativ eller tilskyndet af nærstående - som følge af, at det var vanskeligt for 

dem selv og/eller deres nærstående at få livsførelsen til at hænge sammen – personens egen 

og/eller nærståendes og/eller deres fælles. Analyse af interviewene har vist, at det at få stillet 

diagnosen og få tilbudt en medicinsk behandling, i varierende grad har betydninger for hver af 

de 5 personer. Det har dog betydninger for alle nærstående, for det anliggende personen selv 

og hans eller hendes nærstående følger og forfølger - at få livsførelsen til at hænge sammen. 

Analyse af journaler viser, at lægens anliggende er at stille/(sandsynliggøre) en klinisk 

diagnose med udgangspunkt i ICD-10 kriterierne. Når den diagnostiske udredning baseres på 

en forståelse af sygdom og sundhed som individuelle, legemlige tilstande og personlige 

egenskaber, følger, som Dreier pointerer, at den enkeltes konkrete muligheder for at udvikle 
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sine personlige forudsætninger og potentialer står hen i det uvisse. Udredningen giver ikke 

personen grundlag for en selvforandrende praksis (Dreier 1995). 1. persons perspektivet 

bekræfter, at det faktisk er et sådant grundlag, der kunne hjælpe, øge den praktiske duelighed 

af den diagnostiske udredning. 

 

6.1.3 Et 1. persons perspektiv -  bidrag til grundlagsdiskussion om sygdomsforståelse 
Den viden om sygdommen AS, om betydninger af den diagnostiske udredning og af den 

medicinske behandling, der kan tilvejebringes via 1. persons perspektivet, viser, at den 

biomedicinske sygdomsforståelse er utilstrækkelig, som følge kan der på baggrund af dette 

perspektiv lægges op til en grundlagsdiskussion om sygdomsforståelsen og om 

sygdomsbegreber. 

 

Det relationelle sygdomsbegreb, hvor det biomedicinske sygdomsbegreb udgør ét aspekt, kan 

udgøre en sygdomsforståelse, som kan øge den praktiske duelighed af den diagnostiske 

udredning.  

 

Det tyder på, at forståelse af personens oplevelser og erfaringer fra livet med sygdommen, 

herunder af betydningerne af hans eller hendes socialpsykologiske miljø, kan kvalificere den 

biomedicinske forståelse og dermed den diagnostiske udredning: 

• kvalificere at skelne mellem svækkelse af emotionel kontrol, motivation, social 

adfærd – som følge af sygdom henholdsvis som følge af personens livsførelse 

og/eller socialpsykologiske miljø. 

• kvalificere at skelne mellem virkning af den medicinske behandling med 

acetylcholinestrase-hæmmer og påvirkninger, som har sammenhænge med 

personens livsførelse og socialpsykologiske miljø. 

• kvalificere hvad der kan siges om sygdommens progression og om prognose – da 

personens livsførelse og socialpsykologiske miljø kan have betydninger herfor. 

Ud fra 1. persons perspektivet bidrager den biomedicinske essentialistiske sygdomsforståelse 

kun begrænset til at bevare det, der fra hans eller hendes perspektiv er sundhed – bevare 

livsførelsen. Den forståelse af sundhed synes sammenfaldene med den Juul Jensen 

argumenterer for – sundhed som personens forudsætninger for at kunne deltage i et fælles liv 

trods begrænsninger i egne individuelle muligheder for kontrol og autonomi (Juul Jensen 

2006). Den biomedicinske tilgang mangler noget, den kan ikke stå alene. Ud fra 1. persons 

perspektivet bidrager forståelsen kun begrænset til, at personen bevarer evt. øger sine 
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handlemuligheder, eksempelvis ved at forebygge funktionsbegrænsninger på grundlag af 

respekt for den enkeltes integritet og selvbestemmelse. Dermed er sygdomsforståelsen også 

utilstrækkelig vurderet i forhold til det politiske formål med sundhedsvæsenet, som dette 

konkretiseres i Sundhedsloven:  

”§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og 
behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. 
§ 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det 
enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse … 
§ 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, 
fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i 
forhold til den enkelte patient” (Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2008). 

 

Forvaltningen af de forpligtelser, der beskrives i Sundhedsloven afhænger af 

sundhedsprofessionelles forståelse af begrebet ”sundhed”. Begrebet er ikke defineret i loven. 

 

Hvordan kan diagnostisk udredning bidrage til personens sundhed - i overensstemmelse med 

de politiske intentioner med sundhedsvæsenet? Fund i dette projekt viser, at et relationelt 

sygdomsbegreb – dimensionen: sygdommen anskuet i et 1. persons perspektiv, sygdommen 

som erfaring - i forhold til nogle personer ramt af AS, kunne være grundlaget herfor. Hvor det 

at tilvejebringe viden om sygdom som erfaring kunne baseres på det, Juul Jensen har 

beskrevet som en hermeneutisk holdning, der indebærer, patientens reaktioner og 

handlemønstre har en mening, hvis de forstås på baggrund af hele hans eller hendes 

livssammenhænge (Juul Jensen 1986). Sabat har med sin forskning vist, at personer ramt af 

AS i moderat til svær grad er semiotiske subjekter, dvs. handler intentionelt givet deres 

fortolkninger af omstændighederne, hvori de befinder sig, og evaluerer egen handlen og 

andres i forhold til socialt accepterede standarder for konventioner og fornuft (Sabat 2001). I 

stedet for at vurdere om personens handlinger er hensigtsmæssige, undersøges, hvorfor 

personen selv mener, handlingen er hensigtsmæssig. Vi er nødt til skabe viden om personens 

oplevelser og erfaringer, for at kunne hjælpe ham eller hende at følge og forfølge de 

anliggender der er vigtige for ham eller hende.  

 

Fundene viser også, at sygdom som erfaring ikke kan stå alene i forhold til personer, der 

udredes for AS. I varierende grad kan de selv have vanskeligt ved at berette om deres 

erfaringer. Det kan bl.a. have sammenhænge med, at de har svært ved at skelne, hvilke 

svækkelser, der kan have sammenhænge med AS, hvilke der kan have sammenhænge med 

andet, eksempelvis deres socialpsykologiske miljø, med aldring, med andre sygdomme og 
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have svært ved at have et samlet overblik over svækkelser. De kan i varierede grad ønske at 

fortælle om svækkelser, endelig kan de have vanskeligt ved at genkalde deres svækkelser i en 

anden handlesammenhæng, end den hvor de viser sig.  

 

Ved undersøgelsesprocedurer, hvor nærståendes perspektiv inddrages, kan disse 

begrænsninger i en vis udstrækning imødegås. Nærståendes perspektiv er dog også i 

varierende, men mindre grad præget af tilsvarende begrænsninger.  

 

Relationer mellem personen og nærstående er afhængige af handlesammenhængene, er 

situerede. Der kan være en sårbarhed i relationen, som også påvirker, hvad personen og 

nærstående fortæller, når de er sammen ved udredningen. Etc. 
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Kapitel 7 Diskussion. Projektforløbet  
 
7.1 Projektforløbet - kritiske eftertanker  
I dette afsnit redegøres for udvalgte aspekter af – og valg i arbejdsprocessen, som vurderes at 

have betydninger dels for de fund, der fremlægges, dels for fremtidig forskning, eftersom der 

aktuelt er begrænset viden om det at tilvejebringe viden om yngre ramt af AS – om deres og 

nærståendes erfaringer af sygdommen over tid. 

 
7.1.1 Afgrænsning af forskningsspørgsmålene 
I arbejdsprocessen blev det nødvendigt at afgrænse forskningsspørgsmålene. De tre primære 

grunde herfor var: 1) et tidskrævende arbejde med at komme til en forståelse af kritisk 

psykologi, der havde et tilstrækkeligt og nødvendigt niveau. 2) det tog længere tid end 

beregnet at inkludere personer ramt af AS, da der af uforklarlige grunde var relativt få 

patienter, der fik stillet diagnosen i den periode. 3) den beskrevne ændring af fokus fra 

sygdom i retning mod dagligliv førte til, jeg stod over for nye udfordringer i forhold til empiri 

og analyse. Herunder, i respekt for de interviewedes beretninger, et ønske om at nå en dybere 

forståelse af deres situation. Et ønske om at tydeliggøre den enkeltes – og hans eller hendes 

nærmestes situation samt ligheder og forskelle mellem de 5 familier i forhold til, hvordan AS 

kan gribe ind i personens egen -, nærståendes - og deres fælles daglige livsførelse. Et 

omfattende arbejde. 

 

Ud fra projektets oprindelige forskningsspørgsmål skulle forståelsen af begrebet for 

demenssyndromet have været udfoldet via: 1) en historisk analyse af demensbegrebet. 2) en 

analyse af de aktuelle hypoteser og teorier om demenssyndromet baseret på forskellige 

videnskabsteoretiske og teoretiske tilgange. 3) en analyse af hvordan AS kan gribe ind i 

personens egen -, nærståendes - og deres fælles daglige livsførelse. 4) en analyse af 2 

fokusgruppeinterview med repræsentanter fra sundhedsprofessionelle – henholdsvis en 

gruppe med læger og neuropsykologer og en gruppe med demenskoordinatorer med ansvar 

for plejen af personer ramt af AS – om deres respektive praksisser. Intentionen var på denne 

baggrund bl.a. at diskutere: Hvilke problemstillinger ved sygdomsbegrebet for AS 

tydeliggøres? Hvilke betydninger kan disse problemstillinger have for praksisformen, den 

konkrete behandling og pleje af demenslidende? Hvilke aspekter af AS er belyst/ikke-belyst? 

Hensigten var at undersøge, om det var muligt og ønskeligt at formulere aspekter til et 

sygdomsbegreb AS, som afspejlede respekt for demenslidendes anliggender, 

sundhedsprofessionelles viden og erfaring samt aktuelle hypoteser og teorier baseret på 
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forskellige videnskabsteoretiske tilgange og teorier. Ville det indebære en risiko for, at 

præciseringen gik tabt, eller kunne denne syntese i bedste fald føre til mere præcise 

formuleringer af aspekter til begrebet? 

 

Forskningsspørgsmålene blev i processen afgrænset til at analysere personen ramt af AS og 

hans eller hendes nærståendes oplevelser og erfaringer af, hvordan AS kan gribe ind i 

personens egen -, nærståendes - og deres fælles daglige livsførelse. Det med henblik på at 

undersøge om det er muligt at udvide den biomedicinske sygdomsforståelse, som den 

kommer til udtryk i de diagnostiske kriterier for AS. Udvidelsen skal omfatte personen, der 

nyligt har fået stillet diagnosen AS - hans eller hendes perspektiv på muligheder, 

begrænsninger og dilemmaer i forhold til bestandigt at skulle give retning til personlige 

anliggender, når sygdommen som følge af progression og variationer til stadighed på ny og 

anderledes måder griber ind i personens egen -, nærståendes - og deres fælles livsførelse.  

 

Det er en undersøgelse af, hvorvidt der er muligt at udvide den biomedicinske essentialistiske 

sygdomsforståelse af AS med personens erfaringer. Da der i projektforløbet tilkom en artikel 

af Juul Jensen om et relationelt sygdomsbegreb (Juul Jensen 2006), var det med til at styrke 

troen på, at det var realistisk, samtidig med at jeg måtte erkende, der ikke var noget nyt i min 

tanke. Det blev derfor vigtigt at arbejde mere med sygdomsbegrebet, herunder den kritik 

anerkendte læger selv har rejst af det biomedicinske sygdomsbegreb-  

 

Grundet disse ændringer ville det have været nærliggende at undersøge neurologers 

perspektiver på et relationelt sygdomsbegreb, specielt på muligheder og barrierer i forhold til 

at inddrage sygdom som erfaring i deres diagnostiske udredning – vurderet ud fra mine fund.  

 

7.1.2 Kvalitative interview som metode til indsamling af empirisk materiale 
Der er centrale metodiske begrænsninger ved anvendelse af det kvalitative interview til 

indsamling af empirisk materiale. Eksempel. De interviewede havde ikke i 

interviewsituationen et klart overblik over de svækkelser af funktionsevner, der var relateret 

til AS og ej heller over, hvordan disse greb ind i deres respektive og fælles livsførelse. Det er 

eksempler på betydninger af måden personen var ramt af AS, og af et generelt metodeproblem 

ved interviewet. Interviewet tilvejebringer retrospektiv viden om aspekter af det oplevede og 

erfarede. Om det personen kan genkalde, genkende og ønsker at formidle i 
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interviewsituationen. Det berettede liv. Interviewsituationen er ikke er analog en situation i 

dagliglivet.  

 

7.1.2.1 Inkludering af interviewpersoner 
Der var 2 personer ramt af AS, som ikke magtede at deltage, 1 takkede nej efter lægens 

forespørgsel, 1 efter orienteringsmødet. Deres bevæggrunde er af moralske grunde ikke søgt 

afklaret, om end det videnskabeligt har betydning at få viden om, hvad der karakteriserer 

personer, der ikke ønsker at deltage. 

 

Hvorvidt de øvrige har oplevet lægen som en autoritet og som følge sagt ja til at deltage, er en 

mulighed. Vurderet ud fra hver enkeltes engagement ved orienteringsmødet samt i 2. 

interview, forekommer det sandsynligt, at de (også) oprigtigt ønskede at deltage.  

 

En anden problematik ved at inddrage lægen i udvælgelsen af deltagere – er, at det, at fokus 

rettes mod noget, her personer der gennemgår et diagnostisk udredningsforløb, i sig selv kan 

medvirke til ændringer – fænomenet kaldes Hawthorne effekten129.  Om undersøgelsen har 

påvirket neurologers og neuropsykologers praksis, er ikke undersøgt.  

Det var et inkluderingskriterium for de nærstående, at de havde kendt personen mindst fem år. 

Kriteriet gav sikkerhed for, at de havde kendt hinanden, før de blev opmærksomme på de 

første forandringer, som de retrospektiv vurderer som værende objektive symptomer på AS. 

For de inkluderede var kendskabet baseret på minimum 35 år. Nogle af interviewene viste, at 

fem år havde været for kort en periode, eftersom det var vanskeligt for nærstående at 

tidsfæste, hvornår de blev opmærksomme på de første tegn. Kriteriet skulle snarere have 

været 10 - måske 15 år.  

 

7.1.2.2 Orienteringsmøder 
Orienteringsmøderne varede en til to timer. Dertil kom min transporttid. De var således 

tidskrævende for alle parter. Jeg vurderer, at møderne var betydningsfulde for alle for det 

videre samarbejde: Der blev opbygget en gensidig tillid og det viste sig, at møderne også 

                                                 
129 Elton Mayo, en amerikansk social videnskabsmand, foretog i perioden 1927-32 undersøgelser vedrørende 
ansattes arbejde på ”the Hawthorne Works factory of the Western Electric Company”, i Cicero, Illinois, USA. 
Han fandt, at alene det at bede arbejderne om at samarbejde i forhold til en test stimulerede dem til en ny 
holdning. Det fik dem til at føle sig som part i en vigtig gruppe, hvis hjælp og råd virksomheden efterspurgte. Et 
væsentligt resultat var således at sociale og psykologiske påvirkninger havde større betydning for ændringer i 
produktionen end løn og arbejdstimer.  Hidtil havde bl.a. økonomer haft en formodning om at arbejde alene var 
en vare der skulle sælges og købes (. The New Encyclopædia Britannica. Vol 51994, s. 766) Denne gavnlige 
ændring i arbejdernes indstilling blev kaldt ”Hawthorne effekt”. 
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kunne bruges til at konkretisere for interviewpersonerne hvilken form for hjælp, jeg ønskede 

af dem, eftersom de allerede her fortalte om deres erfaringer. Denne konkretisering har 

formodentlig bidraget til deres tryghed i interviewsituationerne. 

 

Møderne gav mig et første indtryk af deres respektive og fælles livsførelse, af deres relation, 

stemningen, tonen, arbejdsdelinger, hjemmets fungeren, etc. og af evnerne til samtale. 

Feltnoter fra møderne dannede grundlag for bearbejdelse af en standard interviewguide i 

forhold til hver enkelt deltager, samt for overvejelser over måder for at hjælpe personen til at 

udtrykke sin mening under hensyn til de svækkelser, jeg havde erfaret. Ingen af de ti deltagere 

trak sig ud i undersøgelsesforløbet.  

 

7.1.2.3 Antal interviewpersoner 
I undersøgelsen indgår fem familier. Tre forhold blev afgørende for det antal: 1) tidsrammen, 

2) færre end forventet opfyldte inkluderingskriterierne i den pågældende periode, og 3) en 

vurdering af kvaliteten af de udførte interview, er hvorvidt de gav mulighed for at bearbejde 

problemformuleringen. Et ideelt kriterium for antal deltagere havde været overflødighed, at 

indsamlingen af empiri var stoppet, når nye interviewpersoner ikke bibragte ny information 

(Patton 1990, Lincoln & Guba 1985, Kvale 1997). 

 

7.1.2.4 Interviewtidspunkter og – steder 
Interviewtidspunktet skulle tidligst være tre måneder efter, at personen havde fået stillet 

diagnosen. Grethe, som beskriver, at hun gik i sort efter diagnosen, havde på 

interviewtidspunktet tre måneder efter nået den erkendelse, at hun måtte forsøge at reetablere 

sin livsførelse. I hendes situation var 1. interviewtidspunkt passende, eftersom hun magtede at 

fortælle om sin livsførelse. For de øvrige lå interviewtidspunktet fra 9 – 16 måneder efter 

deres diagnose var stillet. De havde reetableret deres livsførelse, men for dem var det 

vanskeligt eller ikke muligt at genkalde/genkende hændelser fra tiden forud for - og fra selve 

udredningsforløbet. Det tyder på 1. interview burde have været afviklet ca. tre måneder efter, 

at diagnosen var stillet. Hvorvidt den enkelte her kan genkalde/genkende hændelser fra 

udredningsforløbet vil dog være afhængig af, hvilke kognitive funktionsevner der er svækket, 

personens evner (evt. nærståendes evner) til at kompensere herfor samt paratheden til at 

fortælle.  
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Orienteringsmødet og interviewene blev efter interviewpersonernes ønske afviklet i deres 

hjem. Mine erfaringer af betydningerne heraf bekræfter de refererede argumenter herfor (afs. 

2.1.1.10). Det betød også, at de synliggjorde deres livsførelse, f.eks. hvordan svækkelser greb 

ind i deres egen -, pårørendes – og deres fælles livsførelse, men det tydede ikke på, at de 

oplevede denne synlighed ubekvem. Måske et evt. ubehag ved at blive synlig blev opvejet af 

et ønske om gerne at ville fortælle.  

 

7.1.2.5 Interviewene 
Kvaliteten af interviewene er et resultat af følgende: 1) mine evner som interviewer. 2) min 

teoretiske viden om AS. 3) mit begrænsede kendskab til den enkelte person, specielt personen 

ramt af AS. 4) den interviewedes forståelse af interviewsituationen og evner til at udtrykke sig 

og vores relation. 5) teoretisk og praktisk viden om at interviewe specielt personer ramt af AS 

og især færdigheder i selve interviewsituationen, eksempelvis i forhold til at være 

opmærksom på de af personens svækkelser som kunne havde betydninger for hans eller 

hendes deltagelse i interviewet og for måder hvorpå jeg evt. kunne kompensere. 6) at være 

nærværende, lytte og formulere gensvar. 7) bevare overblikket over forholdet mellem 

interviewpersonens beretninger og spørgsmål i interviewguiden, mhp. at lade personens 

beretning have primat og guide ham eller hende så interviewspørgsmålene blev besvaret. 8) 

endelig at holde et tempo svarende til interviewpersonens. Der udførtes to test-interview. 

Vejledning på baggrund af transskriberingen af disse tydeliggjorde, hvordan den 

sygdomsorienterede praksis slog igennem. Det kan her have haft en vis betydning, at 

interviewpersonerne vidste, jeg var sygeplejerske, og som følge har prioriteret at fortælle, 

hvad de formodede, jeg gerne vil høre om. Den væsentligste grund var dog interviewguiderne, 

som derfor blev gennemarbejdet igen i forhold til forskningsspørgsmålene og analyserammen. 

 

Det kunne have været relevant også at have bedt om vejledning baseret på brudstykker af 

lydfilerne fra et interview, da disse i forhold til transskriptionerne giver et mindre, reduceret 

indtryk af interviewsituationen. 

 

Ved orienteringsmødet og i interviewsituationerne blev det lidt efter lidt tydeligt, hvordan 

personen ramt af AS - hans eller hendes svækkelser af kognitive funktionsevner greb ind i 

evnerne til at udtrykke sig. Disse svækkelser var individuelle og viste sig som et kontinuum 

hos de fem personer. Fra næsten ikke at påvirke evnen til samtale til at gøre den meget 

vanskelig. Vanskelighederne var forskellige og varierede i grader f.eks. med at: 
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genkalde/genkende, finde ord, forstå abstrakte ord, bevare koncentrationen, holde fokus. 

Thorsten associerede eksempelvis på mange ord. Hver enkelt blev i varierende grad i forhold 

til forskellige emner på tidspunkter berørt ved at fortælle. 

 

I interviewsituationen kunne det undertiden være vanskeligt at fange meningen i det sagte i 

øjeblikket. Handletvangen – at tage vare på interviewpersonerne, guide interviewets retning 

og uddybingsgrad, herunder formulere spørgsmål under hensyntagen til den enkeltes 

svækkelser, etc. – svækkede undertiden min koncentration i forhold til at forstå det sagte i 

sammenhænge med personens livsførelse. Som følge blev disse sammenhænge først 

tydeligere i analysen. Her spiller også min begrænsede erfaring som interviewer ind. Om end 

jeg lavede to interview med hver og dermed havde mulighed for at følge op på 1. interview, så 

står der spørgsmål tilbage, som ikke blev uddybet. Et andet forhold er, at betydninger af det, 

de fortalte, ændredes – fra interview- til analysesituation. Det havde bl.a. sammenhæng med, 

at jeg i analysen havde to perspektiver, samt nogle og til slut alle de øvrige deltageres – som 

følge rejste der sig andre og nye spørgsmål. De forståelser af interviewpersonerne, som er vist 

i analyserne, er således ufuldstændige øjebliksbilleder fra to tidspunkter i deres livsløb – 

baseret på min forståelse. 

 

Der er 2 lange interview med Anders, stedsøn til Thorsten. Det kan ses som udtryk for 

eklatant mangel på guidning, men er udtryk for et bevidst valg. Det var krævende som 

interviewer at være koncentreret over flere timer. Det særlige var, at Anders havde mange 

oplevelser og erfaringer. Han havde i sygdomsforløbet forholdt sig til disse og genkaldte 

adskillige eksempler, og det havde betydning for ham at fortælle disse. Han ønskede ikke at 

stoppe. Interviewet foregik i hans hjem. Han havde god tid og var kun i meget begrænset grad 

vant til at snakke med andre om forløbet. Hans beretninger giver et nuanceret grundlag for at 

forstå hans situation med at tage og forvalte sit ansvar for at hjælpe Thorsten. 

 

Hvordan var det at få interviewpersonerne, specielt de der var ramt af AS, til at fortælle om 

den situation de var i, - om hvad der var vanskeligt for dem? – emner som berørte deres 

selvforståelse? Hvad havde betydning for, hvordan interviewene forløb? Flere forhold. En 

generel viden om måder AS kan svække de for samtalen nødvendige kognitive 

funktionsevner. En holdning til – jf. Sabat (Sabat 2001) – at den enkelte kunne udtrykke sin 

mening. En bestræbelse på at få den enkelte til at fortælle om sin livsførelse, herunder om 
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hvordan sygdommen greb ind i den og om hvilke handleevner, der var bevaret. Undertiden 

gjorde jeg den enkelte opmærksom på hans eller hendes aktuelle og potentielle ressourcer, 

udtrykte ankerkendelse for måder at håndtere situationer på. I situationer, hvor 

interviewpersonen blev berørt på måder, som gjorde det svært for ham eller hende at fortælle, 

tog jeg det op. Enkelte gange var ønsket at forlade emnet, andre gange at fortælle om, hvorfor 

emnet berørte følelsesmæssigt. Ingen ønskede at afbryde interviewet. 

 

Flere interviewpersoner rejste spørgsmål ved, hvorvidt de havde noget at bidrage med. Om 

jeg ville kunne bruge det, de fortalte. De havde alle en høj grad af ydmyghed for de mulige 

betydninger af deres beretninger. Et spørgsmål er, om det afspejler, at det i udredningsforløbet 

ikke er tydeliggjort, at deres oplevelser og erfaringer er centrale for behandlingen(?) 

 

I forhold til nærstående var det, der havde særlig betydning, at være opmærksom på, at emner 

og problemer var svære at fortælle om, hvor han eller hun blev berørt, eksempelvis fordi det 

næsten var tabubelagte emner for dem selv og som følge (måske) ikke i-tale-sat før. Sådanne 

situationer blev håndteret på samme måde, som når personen blev berørt. Heller ingen af de 

nærstående ønskede at afbryde interviewet. 

 

Interviewpersonernes engagement, tydede på, at emnerne blev oplevet som vigtige. Ofte tog 

interviewpersonen ordet, før jeg fik formuleret spørgsmålet færdigt (markeret i citaterne). 

Også interviewets åbenhed for de emner, de bragte op, var med til at øge engagementet og de 

havde meget at fortælle. Deres beredvillighed til at fortælle tages også som udtryk for, at 

interviewet er et redskab, der kan fremme den enkeltes involvering.  

 

Det var et slående fællestræk, at interviewet på den ene side havde betydning. De havde sat 

tid af, lavet kaffe, ville gerne fortælle, etc. På den anden side tog de sig også tid til at forholde 

sig til, hvad der for dem var vanlige hændelser den dag: - en telefon ringede, naboer der 

kiggede forbi, en skulle lige købe æg, en anden lave en aftale, etc. Disse korte, for mig 

uforudsete ”forstyrrelser” var med til at give et yderligere indtryk af deres livsførelse. For 

deltagerne syntes disse hændelser ikke mærkbart at virke distraherende, formodentlig grundet, 

at det dels var ”forventede” hændelser for dem, i vante omgivelser, dels den på en gang 

seriøse og uformelle stemning som prægede interviewsituationerne. 
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7.1.2.6 Sundhedsprofessionel og interviewer – tvetydigt for interviewpersonen? 
Interviewpersonernes begrundelse for at deltage var, at de gerne ville hjælpe andre i 

tilsvarende situation. Samtidig gav flere udtryk for at opleve det som en sjælden mulighed for 

at formulere de tanker og overvejelser højt, som de gik med. Her har det formodentlig haft 

betydning, at det var for en anden, end dem de var tæt på og en i forhold til hvem, de ikke 

havde noget i klemme. Samtidig mindede jeg dem om noget, om AS og alt det, der var svært. 

Ved at blive sprogliggjort og intellektualiseret i interviewsituationen fik det måske en anden 

betydning(?) Det følger af det at være sundhedsprofessionel og interviewer, at 

interviewpersonerne kan opleve en sådan dilemmafyldt dobbelthed i interviewsituationen. 

 

7.1.2.7 Betydninger af interview med nærstående 
Hvordan AS påvirker personens livsførelse, beskrives forskelligt – fra de to positioner -  

personens og nærståendes. Deres beretninger er ikke sammenfaldende, der er overlap. Hver 

bidrager med sine oplevelser og erfaringer af situationer. Et gennemgående mønster er, at 

nærstående fortæller andet og mere om personens svækkelser. Kildetrianguleringen har været 

afgørende for at nå en bredere, mere nuanceret og sammenhængende indsigt i personens og 

den nærmeste families situation og dermed for pålideligheden og gyldigheden af fund. 

Nærståendes perspektiv har således haft betydninger for at få uddybende viden om: Hvilke 

funktionsevner, der er svækket – herunder progressionen i perioden fra 1. til 2. interview. 

Hvordan personen giver udtryk for, at svækkelser griber ind i hans eller hendes livsførelse og 

for hvilke betydninger det har. Om - og i givet fald hvordan han eller hun kompenserer. 

Hvordan de griber ind i nærståendes egen - og deres fælles livsførelse. Hvordan disse 

påvirkninger håndteres. Grethe kunne som den eneste fortælle uddybende om sit forløb. For 

de øvrige var nærståendes beretninger afgørende for at få viden herom. Generelt var det kun 

de nærstående, der fortalte om, hvilken indsats de ydede, for at få personens –, deres egen – 

og deres fælles livsførelse til at hænge sammen. Relationens - ikke udelukkende positive - 

betydninger for personen ramt af AS for hans eller hendes livsførelse, blev også tydelig. Det 

blev tydeligt, at nærståendes interesse blev en anden end personens, hvis de erfarede deres 

egen livsførelse komme under pres og måske truet. Så fik det at sikre egen livsførelse primat.  
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Det var også tydeligt, at nærstående oplevede det relevant og betydningsfuldt, at deres viden 

blev efterspurgt. De havde meget på hjertet også de som ikke var vant til at berette om deres 

situation130. 

 

7.1.2.8 Interview - individuelt eller sammen – tilvejebringer forskellige erfaringer 
De individuelle interview var, som beskrevet ikke optimale, men dog hensigtsmæssige i 

forhold til at spørge ind til og komme nærmere en forståelse af den enkeltes oplevelser og 

erfaringer. 

 

Deres relation havde betydning for, hvorvidt de valgte at blive interviewet sammen eller hver 

for sig. Grethe og Bent var vant til at snakke meget sammen, men ikke om alt, viste det sig, 

om end Bent gav udtryk for, at de ikke havde hemmeligheder for hinanden. De valgte at blive 

interviewet sammen. Her fik jeg deres accept til inden interviewet at stille spørgsmål direkte 

til en af dem om erfaringer af den andens situation.  

 

Interviewene er et mellemmenneskeligt – og dermed et moralsk forhold (Fog 2004). Ved 

virkelig at lytte fokuseret og fornemme, forsøgte jeg at tage vare på - og ansvar for de 

interviewedes grænser, for balancen åbenhed – urørlighedszone. Det var specielt vanskeligt 

for mig at interviewe personen og nærstående sammen, om til tider følsomme emner, fordi det 

ikke altid var tydeligt, hvad de var vant til at snakke om og jeg ønskede ikke at bringe dem i 

en forlegen situation. Dertil havde jeg begrænset erfaring med at interviewe to personer 

samtidig – om følsomme emner. Det var krævende i situationen at håndtere og tage vare på to 

personer, hvis situationer var meget forskellige samtidig med, at de havde et fælles liv, fælles 

erfaringer. Som følge af disse hensyn, blev Bents perspektiv ikke belyst uddybende. 

 

De øvrige var ikke i samme udstrækning vant til at dele erfaringer relateret til følsomme 

emner.  I forhold til dem rejser sig et andet spørgsmål: Hvilke betydninger kan det have for 

relationen mellem personen og nærstående, at de interviewes hver for sig? Et spørgsmål som 

nogle havde stillet sig selv. Elva havde understreget for Hans, at hun ikke ville sige noget i 

                                                 
130 Tilsvarende er fundet via analyse af kvalitative interview med samlevende med demente. Interviewene 

varede en til to timer, hvilket var længere end forventet. Forskerne formoder det grundes to forhold. 1) at 
interviewpersonerne havde et stærkt ønske om, at deres erfaringer skal komme andre i samme situation til gavn. 
2) at nogle var meget berørte af samtalen. De fortalte om mere personlige oplevelser end forventet og det tydede 
på, nogle blev videregivet for første gang. Forskerne formoder, at interviewpersonernes åbenhed og dybtfølte 
reaktioner under interviewene kan tyde på, at deres oplysninger er personligt ubearbejdede (Horsted, Stenstrøm 

Rasmussen & Holmgaard Kristiansen 2007a). 
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interviewet, hun ikke ville sige til ham. Dette afspejler, at det for de nærstående var vigtigt, at 

vise respekt for personen – også selv om han eller hun ikke var til stede, samtidig med at de 

gerne ville give et indtryk af deres situation. Det blev et dilemma for eksempelvis Elva. 

Enkelte gang hviskede hun, fordi det var vigtigt for hende at berette om, men på grænsen af, 

hvad hun ville sige til Hans selv. 

 

Interviewet med personen og nærstående sammen gav vigtig viden om: Hvordan deres 

relation fungerede, emner de var vant til at diskutere - overvejelser, indstillinger og hvordan 

nærstående støttede – her blev interviewet også et konkret udtryk for relationens muligheder 

og begrænsninger, i form af mange eksempler.  

 

Det tyder på, at om end relationerne mellem personerne og deres nærstående er kvalitativt 

forskellige, så er et fællestræk, at der er forskel på, hvad der berettes om i et individuelt – og 

et interview sammen med nærstående. Begge former for interview bibringer væsentlig viden. 

Det kunne som følge også have været relevant at supplere individuelle interview i de tre 

familier med interview af personen og nærstående sammen, bl.a. mhp. at få konkret viden om 

relationens fungeren.  

 

Om og i givet fald hvilke betydninger, det kan have for relationen mellem personen og 

nærstående, at de blev interviewet hver for sig, er ikke undersøgt. 

 

7.1.2.9 Opfølgende interview 
Jeg kunne ikke vide, hvor meget det ville bibringe af ny viden at udføre det 2. interview. Jeg 

var optaget af at få viden om, hvordan deres situation var og hvilke betydninger det havde for 

deres fokus og deres forståelse af situationen. Dette valg implicerede, at analysearbejdet - at 

sammenligne personen med sig selv og de øvrige - blev mere tidskrævende end forventet. I 

forhold til projektets tidsramme, burde de enten ikke være udført, eller ikke udført med alle, 

men i forhold til den yderligere viden de bibragte, var de væsentlige.  

 

Som ved 1. interview var der en række spørgsmål, som havde betydning for afviklingen af 2. 

interview, som ikke kunne besvares, før jeg var i situationen: Var sygdommen progredieret? – 

i givet fald hvordan kom det til udtryk? Ville personen ramt af AS genkalde/genkende sit 

tilsagn om deltagelse i projektet?  

 



 

508 
 

 

Tidsperioden mellem 1. og 2. interview var den i forhold til arbejdsprocessen i undersøgelsen 

længst mulige - fra 7 til 16 måneder. Interviewene begyndte, da jeg havde foretaget en første 

analyse af alle de 1. interview.  

 

Alle personer ramt af AS kunne genkende mig og vidste, hvorfor jeg kom. I forhold til Hans 

var det formentlig grundet, at Elva havde snakket med ham om det aftenen forinden. For hver 

enkelt var sygdommen i perioden progredieret i varierende og forskellige grader, men ikke 

markant.  

 

Via 2. interview blev det tydeligere, at deres vægtning af de oplevelser og erfaringer de 

berettede om og måden de forholdt sig til dem på, var afhængig af sygdomsforløbet og af 

deres aktuelle situation. Det er derfor nødvendigt med flere og længerevarende 

forløbsundersøgelser, eksempelvis i form af aktionsforskning. Det mhp. at tilvejebringe viden 

om, hvordan personen og nærstående erfarer og håndterer sygdommens progression. Hvilke 

former for hjælp de forventer. Hvilke former for hjælp de har brug for – set fra deres 

respektive perspektiver og fra et fagligt perspektiv. Hvordan de bruger de aktuelle tilbud og 

hvordan de oplever disse. 

 

7.1.2.10 Interviewpersonerne. Betydningen af at deltage  
For interviewpersonerne var en vigtig begrundelse for at deltage, at de gerne ville bidrage til 

at hjælpe andre i tilsvarende situation. En begrundelse der er på linie med den Elaine 

Robinson fra Skotland beskriver. Robinson fik stillet diagnosen AS, da hun var i begyndelsen 

af 40’erne. Om betydningen af sin deltagelse i et forskningsprojekt skriver hun:  

”Talking to the researcher was giving me a chance to say exactly what it was like for me, not 
just the good points but the bad ones too. Knowing that the results might help a wide range of 
people understand more about what it’s like to receive a diagnosis of this horrible disease made 
me feel like I was doing something really worthwhile” (Robinson 2002, s. 102). 

 

Ellen og Grethe gav også udtryk for, at interviewet var en hjælp for dem selv, om end de blev 

berørte flere gange, når de fortalte om deres oplevelser og erfaringer. Grethe beskriver på 

følgende måde sin situation og det at berette om den: 

F Du må sige til, hvis du bliver for ked af det, hvis du syns du ikke kan holde ud at snakke 
om det. 

G Ja, ja, det gør vi så. Ja. Men altså det vil jo altid være sådan. Fordi, aah. Jamen, det er 
jo en stor del af mit liv, ikk. Med børn og det hele. Venner og bekendte. 

F Ja. 
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G Ja. Det er noet djævelskab. Det vil je vove at påstå. Ja. Og pludselig ikk. Jah, noen 
gange, så ka man ikk engang stå, find et eller andet. Det er rædselsfuldt. [berørt]. Det 
syns je [sænker stemmen]. Je ve ikk, hva der ku være værre. Det gør je virkelig ikk.  

F  Je ka se det berører[at fortælle om situationen]. 
G Jamen, je tror såmænd, jo, des man fortæller,_. altså des mer, hva ska man sige_. des _ 

mindre bliver, nej. Hvordan ska je nu formulere det? _ des mer man_ fortæller om det, 
des bedre bliver det, ikk os. Fordi, på et tidspunkt, så, så øøh, så har I, så stopper I med 
at osse med ligesom selv, _ så er man _ hvad hedder så noget [ser på Bent]. 

B Jamen, je tror da, du bedre ka snakke om det nu. 
G Ja, [eftertryk]. 
B - end før. 
F Det du sagde på et tidspunkt, at hvis man ku snakke om det, så vil du anbefale det? 
G Ja, det, syns je, er godt. Og så at man får det ud, ja. Det er meget nødvendigt, tror je, at 

man får sån nogen ting væk. Og ud.  
 
Karl, som ellers ikke var vant til at berette om sine oplevelser og erfaringer, fremhæver også, 

at interviewet kan have betydning for ham: 

F Hvordan har det været at fortælle om dit liv lige nu, hvordan du har det? 
K Jamen det gør mig sån set ikk noet, dersom det ka hjælp dig og måske på lang sig 

andre, så vil je gerne hjælpe. Dersom det ka hjælpe, så syns je da ikk. Altså. Je får 
måske osse luft for nogle tanker, ikk. Når vi sidder og snakker om det. Det skader i 
hvert fald ikk. 

 
I den læste litteratur er ikke beskrevet eksempler på, at personer ramt af AS eller nærstående 

har fundet det belastende at deltage i kvalitative interview.  

 

Det var forunderligt og berigende at opleve alle fem familiers imødekommenhed, 

åbenhjertighed og beredvillighed til at fortælle personlige oplevelser og erfaringer - til en 

fremmed. Swane skrev for år tilbage, at det er: “... vigtigt og moralsk rigtigt at interviewe 

personer med demens, når de selv indvilliger - fordi de ofte har meget på hjertet, men kun få 

at fortælle det til” (Swane 1998, s. 162). Denne væsentlige pointe støttes fuldt af mine 

erfaringer og af interviewpersonernes tilkendegivelser.  

 

7.1.2.11 Tilbagemeldinger på analyserne til interviewpersonerne – revidering af plan 
I forløbet er projektet som beskrevet afgrænset og tidsplan revideret - flere gange. Oprindeligt 

havde jeg planlagt, som det fremgår af informationer til interviewpersonerne (Bilag 4.3 og 

4.4), at kontakte dem efter analysearbejdet mhp., om de var interesserede i at høre om de 

vigtigste resultater. Da analysearbejdet var mere tidskrævende end forventet på tidspunktet, 

hvor informationerne blev udarbejdet, ændrede jeg denne plan. Jeg valgte i forbindelse med 

afrundingen efter 2. interview dels at informere om, at projektet var afgrænset, dvs., at det 

ikke ville omfatte interview med fagpersoner, dels at fortælle om resultaterne af analyse af 1. 
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interview – i den grad de havde interesse herfor.  Specielt andre personers - og nærståendes 

erfaringer i forhold til at håndtere livet med sygdommen i hverdagen, havde deres interesse.  

 

7.1.3 Analysen af kvalitative interview 
Analysen varede som nævnt ca. 1 år. En relevant kritik – inspireret af kandidat i 

socialvidenskab Peter Dahler-Larsen (Dahler-Larsen 2002) – er, om det er udtryk for 

manglende metodisk kyndighed, at jeg burde have valgt den bedst mulige fremgangsmåde 

givet bl.a. de tidsmæssige begrænsninger, der traditionelt er for et ph.d.-projekt.  

 

Analysen har været kompleks og tidskrævende grundet: 1) inddragelsen af tre positioner 

(personen ramt af AS, hans eller hendes nærståendes og neurologens, sidstnævnte dog 

reduceret til det, der er formidlet skriftligt i personens journal). 2) hver enkeltes forløb over 

tid er analyseret. 3) ligheder og forskelle på tværs af de fem familier er analyseret. Dvs. 

mellem personer ramt af AS – mellem deres - og de nærståendes - og deres respektive fælles 

livsførelse er sammenlignet. 

 

De enkelte personer er ramt forskelligt af AS. Jævnfør journalerne har fire af de fem en 

atypisk variant af AS. Deres livsførelse er forskellig, som følge griber deres svækkelser 

forskelligt ind - og har forskellige betydninger i deres daglige livsførelse.  De forholder sig i 

varierende grad til deres svækkelser. Som interviewer fordrede disse former for 

forskelligheder åbenhed i interviewsituationen bl.a. for: Hvordan sygdommen blev forstået af 

den enkelte. Hvordan den kunne gribe ind i hver enkeltes livsførelse. Hvordan denne 

indgriben blev håndteret. Hvilke betydninger den enkelte tillagde sine svækkelser. 

 

Disse variationer i erfaringer ud fra personen ramt af AS – fra hans eller hendes position, men 

også fra hans eller hendes nærståendes, samt lægens position har været centrale at få frem. 

Det har herved været muligt at uddybe og nuancere forståelsen af det at leve med en 

demenssygdom, Dvs., forståelse for den enkeltes egen livsførelse, nærståendes og deres fælles 

livsførelse. Herunder en uddybende forståelse af personens situation, af bl.a. hans eller hendes 

handleevner, handlemuligheder og handlegrunde.  

 

Fra ét subjekt-perspektiv, personen ramt af AS, kan der peges på, at der er sider af det at være 

ramt af AS, som aktuelt kun i meget begrænset grad tænkes ind i den medicinske praksis, den 

sygdoms-orienterede praksis. Dels hans eller hendes oplevelser og erfaringer af den 
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diagnostiske udredning og dels den sygdoms-orienterede praksis’ betydninger for livsførelsen. 

Erfaringer som formodes at kunne bidrage til at udvikle denne praksis. 

 

Det empiriske materiale er brugt, idet det i analysen er forsøgt at vise forskelle og ligheder 

mellem de forskellige interviewpersoner og mellem familier. Der er med ander ord ikke et 

”hvileløst” empirisk materiale – et materiale, som ikke passer ind i analysen, nogle få sider 

indgår som nævnt alene som baggrund. 

 

7.1.3.1 Anvendelse af computerprogram  
Vurderet ud fra erfaringer fra tidligere analysearbejder, hvor jeg anvendte manuelle metoder i 

analysearbejdet, betød det at arbejde med kodninger/omkodninger i et elektronisk program, at 

det var et langt mindre trættende arbejde. Det var nemmere at gøre arbejdet overskueligt, 

systematisk, stringent og sjovt. 

 
7.1.4 Analyse af medicinske journaler 
Analyse af journalen bidrog til at konkretisere den biomedicinske sygdomsforståelse, der 

ligger til grund for hver enkeltes diagnostiske udredning, samt til at uddybe forståelsen af 

interviewpersonernes beretninger om den praktiske duelighed af den medicinske 

sygdomsforståelse. Analysen blev foretaget efter 1. interview. Den gav ikke et grundlag, som 

kunne have kvalificeret interviewene, eftersom den enkeltes svækkelser ikke eller kun 

begrænset var konkretiseret.  

 

7.1.5 Moralske dilemmaer 
Grundet det er et praksisforskningsprojekt, afgrænset til det forstående niveau, opstod i 

processen forskellige moralske dilemmaer. Jeg blev eksempelvis opmærksom på: 1) hvordan 

personen blev påvirket af relationen til nærstående, i situationer, hvor nærståendes manglede 

viden om personens svækkelser. 2) hvordan nærståendes livsførelse var under pres, som følge 

af den støtte de ydede til personen. 3) Fagpersoner – på forskellige niveauer - deres 

mangelfulde støtte i forhold til personens svækkelser. 4) Den manglende synlighed af 

kommunens tilbud. 5) At kommunens tilbud var betinget af, at personen (nærstående) selv 

henvendte sig. I begrænset grad kunne jeg inden for projektets rammer og herunder inden for 

rammerne af min kontrakt med deltagerne yde støtte. 
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7.1.6 Sammenfatning 
Det er udfordrende med-menneskeligt, videnskabeligt, metodisk og moralsk at tilvejebringe 

viden om sygdom som erfaring. I forhold til, at vi som med-mennesker og som 

sundhedsprofessionelle kan blive klogere på sygdom som erfaring og de relevante 

videnskabelige og metodiske tilgange for at tilvejebringe denne viden, er det afgørende med 

yderligere national - og international forskning. 
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Kapitel 8 Diskussion. Troværdighed af fund  
 
8.1 Diskussion af troværdighed af fund  
Dette projekts videnskabelighed vurderes på: hvorvidt der anvendes passende metoder, dvs., 

at der er sammenhæng mellem forskningsspørgsmålene, videnskabsteoretisk tilgang, 

analyseredskab og metoder til indsamling af empirisk materiale. Hvorvidt det empiriske 

materiale bearbejdes stringent, kritisk og objektivt. En vurdering af arbejdets troværdighed 

baseres på en diskussion af pålidelighed og gyldighed.  

 

Jeg har tidligere argumenteret for (kap. 1), at den videnskabsteoretiske tilgang, humanistisk 

sundhedsforskning og analytiske redskaber baseret på videnskabelige begreber om 

sygdomsbegreber samt fra kritisk psykologi, kunne udgøre en hensigtsmæssig måde til at 

bearbejde forskningsspørgsmålene - givet den indfaldsvinkel, jeg har valgt. Jeg har 

argumenteret for, at de valgte metoder til indsamling af empirisk materiale: kvalitative 

interview, observation i forbindelse hermed samt dokumenter i form af medicinske journaler, 

var hensigtsmæssige qua forskningsspørgsmålene og de analytiske redskaber (afs. 2.3). Det er 

nødvendigt at forholde sig til pålidelighed og gyldighed i hele forskningsprocessen for at 

kunne vurdere resultaternes pålidelighed og gyldighed – undersøgelsens troværdighed. Jeg har 

redegjort for overordnede, principielle overvejelser og valg rettet mod at optimere 

undersøgelsens pålidelighed og gyldighed (afs. 3.4). I det følgende vil jeg på baggrund af 

erfaringer fra forskningsprocessen kritisk forholde mig til disse argumenter. Afsnittet sluttes 

med en vurdering af resultaternes pålidelighed og gyldighed - troværdighed. 

 

8.1.1 Humanistisk sundhedsforskning - en hensigtsmæssig tilgang? 
Det dialektiske perspektiv, refleksioner over forholdet mellem den generelle, abstrakte 

biomedicinske forståelse af AS og subjekt-perspektivet, den enkeltes oplevelser og erfaringer, 

har været nødvendig for at tydeliggøre betydningerne af en anden forståelse af sygdom – 

sygdom som erfaring og sygdom som ”Vorgang”. Den biomedicinske forståelse har haft 

afgørende betydning, dels som grundlag for at kvalificere forståelsen af personer ramt af AS – 

deres situation og hver enkeltes beretning, sygdom som erfaring, dels for at forstå 

begrænsninger ved denne sygdomsforståelse. Det dialektiske perspektiv har gjort det muligt at 

tydeliggøre, at det fra et 1. persons perspektiv har betydning, at sundhedsprofessionelle 

arbejder ud fra en sygdomsforståelse baseret på sygdom som erfaring (og sygdom som 

”Vorgang”). Herved kan sundhedsprofessionelle uddybe og nuancere forståelsen af forholdet 
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mellem deres egen behandlingskontekst og personens dagligliv, hvor den praktiske duelighed 

af den diagnostiske udredning viser sig. 

 

8.1.2 En relationel sygdomsforståelse – en hensigtsmæssig sygdomsforståelse? 
Analyserne viser, at i forhold til yngre ramt af AS i let til moderat grad, er der situationer, 

hvor 1. persons perspektivet ikke kan stå alene. En relationel person-orienteret 

sygdomsforståelse kan her omfatte en nærståendes 3. persons perspektiv. Det er nødvendigt 

med undersøgelsesmetoder, der giver mulighed for at vurdere kvaliteten af henholdsvis 1. 

persons perspektivet og nærståendes 3. persons perspektiv. Afhængig af disse vurderinger kan 

det evt. være relevant med undersøgelsesmetoder, der gør det muligt for 

sundhedsprofessionelle at vurdere kvaliteten af personens relationer til andre personer og til 

omgivelser. 

 

8.1.3 Kritisk psykologi – en hensigtsmæssig analyseramme? 
Hvilke muligheder og begrænsninger har der været i forhold til at anvende kritisk psykologi? 

I denne vurdering indgår fire aspekter, jeg kort vil kommentere: 

1. Hvad kunne belyses med analytiske redskaber baseret på kritisk psykologi?  

2. Hvorvidt har det været relevante, analytiske redskaber – vurderet ud fra om 

forskningsspørgsmålene er bearbejdet konstruktivt? 

3. Analyserammens abstraktionsniveau 

4. Overvejelser relateret til den fortsatte begrebsudvikling inden for kritisk psykologi.  

 

8.1.3.1 Hvad kan belyses med analytiske redskaber baseret på kritisk psykologi?  
I en vurdering af de analytiske redskaber baseret på kritisk psykologi vil jeg trække fire 

afgørende karakteristika frem om denne begrebsramme:  

1. Der tages udgangspunkt i subjekt-perspektivet, hvor subjektet forstås som pro-aktivt 

handlende i forhold til den samfundsmæssige struktur 

2. Den giver mulighed for at anvende metoder til indsamling af empirisk materiale, som 

ikke er fuldt afhængig af personens evner til at udtrykke sig via det verbale sprog. 

3. Den gør det muligt at undersøge subjektets handlen, bevarede og svækkede 

handleevner og handlegrunde til dels at overvinde besvær, som har sammenhænge 

med AS, dels at fremme sin sundhed. Dette i forhold til relationer, råderum, 

handlesammenhænge i hans eller hendes deltagerbane, i hans eller hendes sociale 

praksis, i den sociale struktur. 
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4. Den gør det muligt – i en vis grad - at hjælpe personen til at erkende, at der kan være 

andre måder at fungere på, muligheder for at kompensere for svækkelser.  

 

8.1.3.2 Analytiske redskaber – er  forskningsspørgsmålene bearbejdet konstruktivt? 
Via de analytiske redskaber har det været muligt at belyse personens bevarede og svækkede 

handleevner, betydningerne heraf, handlemuligheder, handlegrunde, rådighed - i forhold til 

handlesammenhænge i hans eller hendes deltagerbane og i forhold til hans eller hendes 

anliggender, orientering. Belyse, at personers selvforståelser, standpunkter og forståelser af 

sociale praksisser bliver forståelig ved at tilvejebringe viden om aspekter af: personens 

livsbane og livsførelse tidligere og aktuelt, hans eller hendes orientering mod fremtiden – i og 

på tværs af handlesammenhænge, de anliggender han eller hun følger og forfølger. Det giver 

en nuanceret og dybere forståelse af personens situation.  

 

Det gør også analysen kompleks. Ét eksempel på hvordan kompleksiteten viste sig i 

analyseprocessen. Det blev her tydeligt, at jeg primært betonede sygdommen, hvilket stod i 

modsætning til de analytiske redskaber, hvor livsførelsen med sygdommen betones. For at 

komme nærmere en forståelse af en persons aktuelle handlegrunde i forhold til hans eller 

hendes livsførelse og orientering mod fremtiden, blev det nødvendigt at forsøge at forstå hans 

eller hendes erfaringer fra de første tegn på forandringer samt handlegrunde forud for -, i – og 

efter udredningsforløbet. Det blev tydeligt, at det var afgørende at kunne analysere 

sammenhænge i og imellem de handlesammenhænge, hvor interviewperson deltog, for at 

komme nærmere en forståelse af hans eller hendes situation. 

 

Der er begreber i kritisk psykologi for personens frigørelse, hvilket kan synes at stå i 

modsætning til, at personen rammes af stadig flere svækkelser af deres kognitive 

funktionsevner og der kan forekomme svækkelser af deres emotionelle kontrol, motivation 

eller social adfærd. To eksempler. I kritisk psykologi baseres en forståelse af, at personens 

rådighed øges, på, at hans eller hendes handlerum øges. Begrebet rådighed kan dog også, som 

i dette empiriske materiale, pege på fænomener – at personen kan bevare og i nogle tilfælde 

øge sin rådighed – for en tid – ved selv evt. med støtte fra nærstående gradvist at reducere sit 

handlerum i forhold til hvordan handleevnerne svækkes. Hvor den øgede rådighed beror på, at 

som følge af, at handlerummet reduceres, konfronteres personen mindre med sine svækkelser. 
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Det andet eksempel relaterer til begreber for læring i kritisk psykologi. At retningen for 

modifikation af de personlige forudsætninger går mod det, personen finder er en relevant 

udvidelse af muligheder for at deltage, en udvidelse af rådigheden. Begreberne er ikke 

nuancerede i en grad, så opmærksomheden kan rettes mod, hvad der kan forstås som læring, 

når personen er ramt af AS i mild til moderat grad. Hertil må begreberne udvikles yderligere. 

Begrebernes utilstrækkelighed har sammenhænge med, at den form for læring, personen 

foretager, kan karakteriseres som en variant af den form for læring personen ud fra en kritisk 

psykologisk tilgang foretager for at følge med forandringerne i de praksisser, han eller hun 

deltager i (Dreier 2001, Dreier 1999a). At jeg karakteriserer det som en variant har 

sammenhænge med følgende to forhold: For det første, at jeg har fokus primært på de 

forandringer af praksis, som har sammenhænge med, at personen er ramt af AS og hans eller 

hendes handleevner svækkes uforudsigeligt og progressivt. Det er som følge af disse 

forandringer han eller hun foretager læring – medlæring og/eller intenderet læring. For det 

andet: Personernes neurologiske grundlag er svækket i varierende - og forskellige grader, når 

de er ramt af AS. For den enkelte reducerer det på varierende måder mulighederne for at 

modificere de personlige forudsætninger, hans eller hendes muligheder for læring - intenderet 

læring og medlæring. I kritisk psykologi er det implicitte udgangspunkt, at personens 

neurologiske grundlag ikke er svækket.  

 

Analyserne viser, at det, personen må lære, afhænger af, som også indeholdt i forståelsen i 

kritisk psykologi: 

• den konkrete handlesammenhæng  

• de øvrige deltageres position – oftest nærstående – og deres handlespillerum 

 

Det personen må lære, afhænger også af personens neurologiske grundlag. Den kritisk 

psykologiske forståelse af læring må omfatte begreber, der graduerer personens muligheder 

for modificering af sine personlige forudsætninger, af handleevnerne. Disse muligheder har 

sammenhænge med:  

• om handlemulighederne kan optimeres under hensyn til de muligheder og 

begrænsninger, personen har for læring i forhold til:   

� hvordan AS har ramt. 

� hvilke handleevner der er bevaret.  
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� at justere sine handlesammenhænge mhp. at bevare den subjektive 

forståelse af disse. 

• om handlemulighederne kan optimeres, dvs.: reduceres, forenkles og/eller rutiniseres. 

Da personen bliver gradvist mere afhængig af andre deltagere i sine handlesammenhænge, er 

det også centralt, at det fremgår, at følgende forhold har betydning for, om det, der må læres, 

kan læres: 

• kvaliteten af relationen til øvrige deltagere i de handlesammenhænge personen 

deltager i. 

• de øvrige deltageres læring og at med sygdommens progression bliver personen 

gradvist mere afhængig heraf. 

 

• at retningen kan være usikker, da AS progredierer og på uforudsigelige måder kan 

gribe ind i personens muligheder for læring. 

• at medlæring kan henholdsvis mindske og forværre personens svækkelser af 

handleevner. 

• hvad personen eller personen og nærstående vurderer har betydning at lære.  

• at mulighedsbetingelserne for læring har sammenhænge med, at sygdommen 

progredierer. 

Tidsperioden, hvor personen kan profitere af læringen i andre situationer, kan være 

begrænset bl.a. grundet vanskeligheder ved at genkalde ny læring. 

 

I forhold til modificering af personlige forudsætninger, af handleevner, viser analyserne, at 

der kan skelnes mellem:  

1. Modificering af forudsætninger for at bevare handleevner, hvor personen selv kan 

kompensere ved at bruge bevarede handleevner.  

2. Modificering af forudsætninger for at bevare dele af handleevner, hvor personen selv 

delvist kan kompensere ved at bruge bevarede handleevner, dertil tager han eller hun 

imod hjælp, en social kompensering. 

 

I disse 2 former for modificeringer af forudsætninger kan indgå: 

At udnytte erhvervede bevarede, handleevner som personen enten ikke tidligere har været 

opmærksom på, eller tidligere har anvendt på en anden måde. 
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At hvor personens svækkelser griber ind i hans eller hendes subjektive forståelse af 

handlesammenhængen, kan personen eller personen og nærstående/andre deltagere arbejde 

med at justere handlesammenhængen mhp. at bevare personens subjektive forståelse af denne. 

 

8.1.3.3 Analyserammens abstraktionsniveau 
Analyserammen fordrer en ydmyghed i analyseprocessen som ”tvinger” til at fokusere på at få 

personens grunde frem. Analyserammens lave abstraktionsniveau gør det muligt at føre 

analysen tilbage til subjektets erfaringer. Fundene i undersøgelsen er formidlet på en måde, så 

det er muligt for andre at forholde sig til pålideligheden og gyldigheden. Dermed gives også 

et grundlag for at vurdere betydninger af fundene og muligheden for en evt. generalisering - i 

form af en tankemulighed.  

 

Refleksionen i analyseprocessen er søgt nuanceret og uddybet, ved i begrænset omfang og 

mindre end ønsket at inddrage relevante andre som led i kontrollen af processen. I lighed med 

at deltagere i praksisforskning kan have blinde pletter for bestemte sider af problemer og for 

bestemte muligheder, hvor forskning kan yde ét bidrag ved at afdække disse (Dreier 1996), 

kan jeg som forsker ud fra min sundhedsfaglige position og mit perspektiv have blinde pletter, 

som relevante andre kan udpege. Mhp. på bl.a. at afdække disse har jeg fremlagt nogle af 

analyseresultaterne på et ph.d.-seminar. Her deltog ph.d.-studerende, nationale og 

internationale forskere. Gennem ca. 4½ år har jeg deltaget i månedlige møder med 2 andre 

ph.d.-studerende, som er/var indskrevet ved andre institutter (1 har nu erhvervet ph.d.-

graden). Vi har fra hver vores faglige position kritisk diskuteret vores respektive 

arbejdspapirer, hvilket har været meget konstruktivt – det har også bidraget til at bevare 

inspirationen i et tidsmæssigt langt analysearbejde! 

 

8.1.3.4 Overvejelser om den fortsatte begrebsudvikling inden for kritisk psykologi 
I forhold til Holzkamps begreb livsførelse viser analysen, at det kan være relevant at skelne 

mellem livsførelsen relateret til dels arbejdsmarkedet dels privatlivet. Herved kan 

tydeliggøres, at der er forskelle på, hvornår personen erfarer de to former for livsførelse 

respektivt kommer under pres.  

 

I kritisk psykologi baseres en forståelse af, at personens rådighed indenfor et handlerum øges 

på, at hans eller hendes handlerum øges. Denne forståelse kan nuanceres yderligere, så den 

også omfatter, at rådighed indenfor et handlerum kan øges, hvis personens handlerum 
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reduceres i forhold til, hvordan handleevnerne svækkes. Den øgede rådighed beror på, at som 

følge af, at handlerummet reduceres, konfronteres personen mindre med sine svækkelser. 

 

I sig selv kan det forekomme moralsk rigtigt med udgangspunkt i subjekt-perspektivet at 

hjælpe personen ramt af AS at bevare evt. øge rådigheden inden for et mindre handlerum – en 

stund. Analyserne viser, at måden hvorpå rådigheden indenfor et handlerum reduceres har 

betydning for og indvirker på personens oplevelse. Eksempel: Den nænsomhed hvormed 

Elva, på baggrund af sin stadige opmærksomhed på Hans’ handleevner, tilbyder ham sin 

hjælp, hvorved hun kompenserer for de svækkede handleevner. Den har en positiv betydning 

for Hans’ mere eller mindre klart forståede valg: at tage imod denne hjælp, dvs. for hans 

erfaringer af livet med AS. 

 

Holzkamp beskriver det at komme til en selvforståelse som værende sprogligt baseret 

(Holzkamp 1998). Denne beskrivelse kan udvides, idet analyserne viser, at det overvejende er 

baseret på praktisk handlen, altså ikke-sprogligt.  

 

I kritisk psykologi er en form for læring, den læring personen foretager for at følge med i de 

forandringer i praksisser, han eller hun deltager i. Læring forstås som modificering af de 

personlige forudsætninger, handleevnerne, mhp. at udvide mulighederne for at deltage, udvide 

rådigheden (Dreier 1999a). Denne form for læring kan nuanceres yderligere, så den også 

omfatter, at personens læring kan føre til modifikation af forudsætningerne, af handleevnerne, 

ved at hans eller hendes handlemuligheder for fortsat at deltage optimeres – for en tid, herved 

kan personens rådighed optimeres – ligeledes for en tid. 

 

Der er fænomener i det empiriske materiale: sorg, skyld og skam, som jeg ikke har kunnet 

finde tilsvarende begreber for i dansk og engelsk litteratur om kritisk psykologi. De kan 

findes i den tyske litteratur, der ikke er inddraget i dette projekt. Som følge er anvendt 

konventionelle betydninger af disse begreber.  

 

8.1.4 Kvalitative interview og observation - hensigtsmæssige valg? 
Metodisk har interviewet begrænsninger, fordi det, der kan tilvejebringes viden om, primært 

er retrospektive erfaringer fra livsførelsen i forskellige handlesammenhænge – det erfarede 

liv. For personen ramt af AS viste det sig eksempelvis, at det kunne være vanskeligt at 

genkalde svækkelser af handleevner i interviewsituationen. Det kan have sammenhæng med, 
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at hans eller hendes tænkning var svækket, at den i en eller anden grad var feltafhængig, 

knyttet til nu’et, til den konkrete situation (Gulmann 2001). Han eller hun havde ikke et klart 

overblik over sine svækkelser, hvordan de greb ind i og påvirkede livsførelsen og hvilke 

betydninger de havde. Som følge ikke overblik over hvilke svækkelser AS havde ført med, 

bl.a. også fordi han eller hun ikke entydigt kunne henføre disse til AS. Endvidere kan 

svækkelser af forskellige kognitive funktionsevner have gjort det vanskeligt at udtrykke 

erfaringer. I øvrigt var det karakteristisk, at for flere af de, der var ramt af AS, forekom det 

vigtigere at berette om bevarede handleevner - måske ét udtryk for en almen menneskelig 

tilbøjelighed – en måde for at fastholde sin selvforståelse(?) Af bl.a. disse grunde kan der 

være forskel på det levede liv – i den konkrete situation og det erfarede liv - det liv, personen 

fortæller om i interviewsituationen. 

 

Interviewmetoden gav personen mulighed for at kompensere for eventuelle svækkelser mht. 

at udtrykke sig via det verbale sprog og sammen med observationer under interviewet gav 

metoden mig mulighed for at bidrage til kompenseringer, som nævnt alene indenfor min 

begrænsede indsigt i personens situation. En af personerne – Hans - var ramt af AS på måder, 

så jeg havde svært ved at forstå ham. Hans’ ægtefælle Elva var tilstede under interviewet, hun 

var til dels en hjælp. Hun havde viden om hans livsløb, til dels om hans bevarede evner, men 

kun begrænset viden om måder for at kompensere for hans svækkelser, som også syntes at 

udgøre en hjælp for ham. Elva brugte eksempelvis cues og svargenkendelse, hvilket var en 

hjælp for Hans, men der var også noget han forsøgte at udtrykke, hvor det ikke var muligt for 

Elva at kompensere på måder, så det var muligt at forstå den mening, han ville udtrykke. Der 

er grund til at rejse spørgsmål dels ved, om interviewet giver et indtryk af Hans, som den han 

er, dels ved om han fik optimale muligheder for at fortælle det, han gerne ville, dvs. rejse 

spørgsmål ved pålideligheden og gyldigheden af det empiriske materiale Hans bidrog til at 

skabe. 

 

Metoderne tilvejebragte viden om personen, i den handlesammenhæng interviewet udgjorde 

baseret på, hvad han eller hun genkaldte og genkendte og om personens måder at fungere på i 

den handlesammenhæng. I de 2 interview, hvor ægtefæller blev interviewet sammen, Hans og 

Elva samt Grethe og Bent, har bl.a. gensidige hensyn påvirket, hvad de valgte at fortælle. Elva 

blev efterfølgende interviewet alene, hun fortalte en del om Hans’ situation og sin egen, som 

hun ikke ville have fortalt i et fælles interview, hvor Hans var tilstede. Formodentlig ville 
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både Grethe og Bent have fortalt mere nuanceret og også andre erfaringer, hvis de også var 

interviewet hver for sig.  Pålideligheden og gyldigheden af det empiriske materiale, de bidrog 

til at skabe, kunne formentlig være øget via individuelle interview. 

 

Det 2. interview blev udført for at undersøge 3 spørgsmål. For det første ville jeg undersøge, 

hvilke betydningerne det kunne have at belyse flere øjebliksbilleder og herunder 

betydningerne af at sikre – og uddybe den forståelse, der blev opnået i 1. interview.  

Personen og nærstående berettede om flere og andre eksempler på deres erfaringer af livet 

med AS. Herunder eksempler på, hvordan de selv og/eller nærstående blev opmærksom på 

progression af svækkelser, de betydninger det respektivt havde for dem, deres respektive 

handlen. Dette kom tydeligst frem hos Hans og Elva, Karl og Elva. To – Grethe og Thorsten – 

berettede om dels overvejelser over at tage imod tilbud fra kommunen og erfaringer med at 

deltage i disse, dels erfaringer med at modtage nye yderligere tilbud fra kommunen.  

 

For det andet ville jeg undersøge, hvorvidt personen ramt af AS – hans eller hendes sygdom 

var progredieret – om det overhovedet var muligt at lave et opfølgende interview? Havde han 

eller hun skiftet fokus, ændret forståelse? Alle ramt af AS kunne genkalde, at de deltog i dette 

projekt og hvad formålet var med interviewet. Hans og Karl havde dog fået hjælp hertil af 

deres ægtefæller. Hver enkeltes svækkelser var progredieret, men ikke på måder som i forhold 

til 1. interview greb yderligere ind i deres deltagelse. Deres overordnede fokus var fortsat at 

bevare en daglig livsførelse, men de havde nu yderligere fokus på betydningen af relationer til 

deres nærstående. I interviewet var der spørgsmål om deres overvejelser om den nærmeste 

fremtid. For især nærstående bidrog disse spørgsmål samtidig med deres erfaringer, af at 

personens sygdom progredierede, til at berette om deres fokus på muligheden for at bevare 

livsførelsen i eget hjem. Dette var specielt tydeligt i interviewene med Lis, Elva og Anders. 

De berettede om forskellige måder at håndtere denne situation på, herunder overvejelser om 

og erfaringer med at inddrage sundhedsprofessionelle. 

 

Det tredje, jeg vil undersøge, var, om der var tilkommet forandringer af deres respektive - og 

fælles livsførelse over den korte tidsperiode? Karl berettede om markante forandringer i sin 

livsførelse, da han primært grundet forværring af anden sygdom var flyttet på plejehjem.  

De nærstående havde yderligere fokus på betydningen af at bevare deres egen livsførelse. 

Dette var specielt tydeligt i Lis’ beretning. Hun fortalte om forløbet forud for sit initiativ til, at 
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hun og Karl besluttede, at han skulle flytte alene på plejehjem, samt Karls og hendes egen 

efterfølgende situation. Hendes erfaringer er ét eksempel på, at nærstående nogle gange 

oplever deres egen livsførelse være under foruroligende stort pres, før de kan tage initiativ til 

at bede om hjælp.  

 

Sammenfattende om det 2. interview. I første interview blev der opbygget en gensidig tillid. 

Om end nogle personer ved 2. interview især Hans og Karl havde vanskeligt ved at genkalde, 

at jeg tidligere havde interviewet dem, nærede de en umiddelbar tillid. Hvilket i høj grad 

havde sammenhænge med deres nærståendes positive indstilling. Dette interview og den 

gensidige tillid har bidraget til at øge pålideligheden af fund. Det har øget muligheden for at 

give et indtryk af hver enkelt interviewperson, som han eller hun var. Herved styrkes også 

gyldigheden af fund, da det har øget muligheden for at undersøge den enkeltes livsførelse af 

livet med AS.  

 

Ved orienteringsmødet udleverede jeg en oversigt med emner for interviewene mhp. at 

tydeliggøre, hvad jeg gerne ville bede om deres hjælp til (Bilag 4.6-4.7). Nogle personer 

havde gennemgået emnerne sammen med deres nærmeste. Det tyder ikke på, at det har 

påvirket pålideligheden og gyldigheden af deres svar. Flere rejste spørgsmål ved, om deres 

beretninger bidrog til projektet, hvilket kan have sammenhænge med en ydmyghed overfor 

betydningen af at fortælle om sit eget dagligliv. 

 

Jeg vurderer, at de metodiske valg af interviewet og observationer under dette var relevante 

og de bedst mulige også vurderet i forhold til rammerne for projektet. Disse valg har 

betydning for pålideligheden og gyldigheden af resultaterne. Pålideligheden reduceres, idet 

det via interviewet og observationer under dette kun til dels har været muligt at beskrive 

personen og hans eller hendes situation, som han eller hun - og den i hovedsagen var. Der er 

former for forvrængninger, som relaterer til mig som interviewer. Disse grundes to forhold. 

Mine kompetencer som interviewer, som til stadighed var under udvikling. Mit begrænsede 

kendskab til hver enkelt person ramt af AS og dermed til hvordan svækkelser af kognitive 

funktionsevner greb ind i hans eller hendes evne til at formidle sine erfaringer og hvordan jeg 

evt. kunne hjælpe med at kompensere herfor. I de interview, hvor personen og nærstående 

begge var tilstede, kan dette have påvirket hvad det respektivt ville berette. Også ægtefælles 

brug af cues og genkendelse kan udgøre forvrængninger. Derfor giver det empirisk materiale 
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et afgrænset indtryk af personen, af hans eller hendes oplevelser og erfaringer af livet med 

AS, samt af nærståendes liv, hvilket er en begrænsning af pålideligheden og gyldigheden. De 

valgte metoder til indsamling af empiri kunne således blot til dels indstilles på det undersøgte 

fænomens særegenhed – personens og nærståendes respektive oplevelser og erfaringer 

relateret til AS.  

 

Et relevant metodisk valg, men ikke foreneligt med rammerne for projektet, havde været åben 

deltager observation, hvor personen blev fulgt i forskellige handlesammenhænge i sin 

deltagerbane over en længere periode. Efter konkrete situationer kunne der være lavet kortere 

interview med personen. Herved kunne der være skabt viden om det levede liv. I de 

opfølgende interview ville han eller hun formentlig bedre kunne berette om erfaringer i 

forhold til den konkrete situation - erfaringer af svækkelser, håndteringen af dem og deres 

betydninger.  

 

Det at tilvejebringe 1. persons perspektivet i forløbsundersøgelser af personer ramt af AS – af 

deres oplevelser og erfaringer af livet med AS, fordrer til stadighed metodiske overvejelser. 

Da det generelt bliver vanskeligere for personen at formidle sine erfaringer via det verbale 

sprog, er det også et argument for at lave observationsstudier. Det kunne eksempelvis være 

åben, deltager observation af personen i hans eller hendes vante handlesammenhænge. Det at 

bruge observationsmoden i forhold til personer, som bor i eget hjem og ikke deltager i 

handlesammenhænge baseret på kommunale tilbud, rejser moralske og videnskabelige 

spørgsmål. Det kan opleves belastende for personerne at blive observeret i eget hjem. Det 

fordrer en lang tidsperiode for at imødegå, dels at det kan opleves som observation, dels at det 

griber meget forstyrrende ind, fordi en observatør ikke indgår som en ”naturlig” person – 

dermed påvirkes pålideligheden og gyldigheden af det empiriske materiale. Pålidelighed og 

gyldigheden påvirkes også efterhånden som sygdommen progredierer og det bliver 

vanskeligere at opnå en forståelse af personens udtryk. Uanset hvor godt et kendskab 

nærstående og evt. forsker kan have til personen, vil der være risiko for fejltolkninger. 

Personens situation ændres til stadighed, så det bliver vanskeligere at trække på erfaringer af, 

hvordan personen tidligere har erfaret sin situation i forhold til at forstå hans eller hendes 

aktuelle situation. Dertil er det en tidskrævende og dermed kostbar metode.  
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8.1.4.1 Transskribering af interviewene 
Transskriberingen tydeliggjorde – nådeløst og sagligt! - at det var en stadig øvelse at håndtere 

det enkelte møde. Arbejdet var med til udvikle det at være interviewer. Det var med til skærpe 

opmærksomheden for interviewformen og hvordan denne til stadighed kunne optimeres og på 

om interviewene bibragte ny viden. Transskriberingsarbejdet var dertil yderst værdifuldt i 

processen mod at opnå det helhedsindtryk af hvert interview, som har været grundlag for 

analysen. Det bidrog dels til vurdering af pålideligheden, dvs., til at være opmærksom på, om 

den interviewede var konsistent (Fog 2004) og til en vurdering – nu i den tilbagetrukne 

situation - af gyldighed, f.eks. om spørgsmålene blev forstået som intenderet. Ca. 1 time af et 

interview med Anders er ikke udskrevet. Her beretter han om erfaringer med at hjælpe andre i 

sin familie. Det tydeliggør, at det for Anders er vigtigt at hjælpe de i familien, som har brug 

for det. Jeg har lyttet til denne del flere gange og beretningen indgår i grundlaget for analysen. 

 

Disse metodiske – og dermed videnskabelige fordele opvejer transskriberingens betydelige 

tidsforbrug. 

 

8.1.4.2 Anvendelse af computerprogram i interviewanalysen 
Det at anvende et computerprogram til kodninger/omkodninger medførte, at analysen blev 

overskuelig, systematisk, stringent og til stadighed interessant. Vurderet ud fra mine 

erfaringer med manuelle analysemetoder. Det havde en afgørende betydning for, at jeg kunne 

fortsætte kodningsprocessen, indtil jeg fornemmede at være færdig. Et arbejde der er baseret 

på adskillige bearbejdelser af hvert enkelt interview og af interviewene på tværs. Programmet 

har således bidraget til at øge pålideligheden – give indtryk af hver enkelt deltager - og 

gyldigheden – få det ud af materialet som kunne bidrage til at give en forståelse af hver 

enkeltes erfaringer. 

 

Der kan rejses en central kritik af, at jeg ikke i større omfang har diskuteret kodningerne med 

andre eller ladet andre kontrollere dem, dvs. anvendt former for observatørtrianguleringer 

(Holstein 1995), hvilket kunne have styrket gyldigheden. I princippet er det muligt for andre 

at kontrollere det færdige arbejde via bilagsmaterialet på vedlagt cd. 

 

8.1.4.3 Overvejelser vedrørende grundlaget for at sikre gyldighed og pålidelighed  
Kvale redegør for en postmoderne forståelse af gyldig viden, idet korrespondenskriteriet, hvor 

validitetsbegrebet begrundes i korrespondance med en objektiv virkelighed, er opløst og 
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erstattet af en opfattelse af viden som en social virkelighedskonstruktion, hvor 

validitetsbegrebet er en opfattelse af, om det er forsvarlige vidneudsagn. Som følge afhænger 

validiteten af den håndværksmæssige kvalitet i forskningsprocessen, hvilket implicerer tre 

aspekter: at kontrollere -, at stille spørgsmål til - og at teoretisere om den producerede viden 

(Kvale 1997). Dette er måder for at styrke den indre validitet (Holstein 1995). 

 

I forhold til at kontrollere den producerede viden har jeg ovenfor redegjort for, at humanistisk 

sundhedsforskning og kritisk psykologi har været relevante tilgange til at bearbejde 

forskningsspørgsmålene. Og at de valgte metoder til indsamling af empirisk materiale, 

interview og observationer, har været hensigtsmæssige, om end ikke optimale. Jeg har: 

forholdt mig til forskereffekt, anvendt former for trianguleringer, i analysen søgt ligheder og 

forskelle, diskuteret de empiriske belæg for og imod fortolkninger, sammenlignet den relative 

plausibilitet af forskellige fortolkninger af samme handlinger og hvor det var muligt peget på 

den mest sandsynlige.  

 

At stille spørgsmål til den producerede viden. Der er anvendt to måder for at læse 

interviewene. Den verdikale læsning, hvor der fokuseres på personens observationer og 

erfaringer (Kvale 1997), er anvendt i forhold til komme nærmere en forståelse af 1. persons 

perspektivet. Den symptomatiske læsning, hvor der fokuseres på interviewpersonens eget 

forhold til de fænomener, han eller hun beskriver (ibid.), er anvendt i forsøg på at komme 

nærmere en forståelse af den enkeltes handlegrunde. Gyldighedsformer for disse spørgsmål 

er:  

1. Opfølgende spørgsmål i interviewsituationen mhp. at sikre min forståelse, samt et 

opfølgende interview. Her fulgte jeg op på deres beretninger i 1. interview. På trods af 

disse tiltag vedblev der at opstå spørgsmål i analyseprocessen. Spørgsmål jeg af 

tidsmæssige grunde valgte ikke at forfølge og få uddybet ved yderligere et interview. 

Et andet forhold, der her spillede ind, var, at betydningen af det de fortalte ændredes – 

fra interviewsituation til analyse, bl.a. fordi jeg i analysesituationen til slut havde to 

perspektiver i to interview, samt de øvrige deltageres interview. Derfor rejste der sig 

andre og nye spørgsmål. De forståelser af interviewpersonerne, som er vist i 

analyserne, er således ufuldstændige øjebliksbilleder fra to tidspunkter i hver enkeltes 

livsløb – baseret på min forståelse! 
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2. Triangulering. Den indre gyldighed er søgt styrket via metodetriangulering i form af 

kvalitative interview med personen ramt af AS og dokumentanalyse af hans eller 

hendes medicinske journal og kildetriangulering i form af kvalitative interview med 

personen ramt af AS og en af hans eller hendes nærmeste. Disse former for 

triangulering har jeg foretaget mhp. at undersøge, dels om resultaterne støtter hinanden 

eller er kongruente, dels opnå en øget og mere nuanceret indsigt af livet med 

sygdommen, af sygdommen samt af hvordan nærstående familie beskriver forløbet, 

samt af relationernes betydninger. Trianguleringerne er således anvendt ud fra en 

forståelse af, at det herved er muligt at nå en dybere, mere nuanceret og partiel 

forståelse, ikke ud fra en forståelse af, at det herved er muligt at afdække en sandhed, 

ud fra en forståelse af sandhed som et fast punkt, der kan trianguleres.  

 

Hvordan AS påvirker personens livsførelse, beskrives forskelligt – fra de to positioner. 

Personens eget - og nærståendes perspektiv er ikke kongruente, de støtter hinanden. Hver 

bidrager med deres erfaringer af situationer. Personens erfaringer er gyldige, det er hans 

erfaringer, men det er et gennemgående mønster, at nærstående fortæller andet og mere om 

personens svækkelser.  De to perspektiver har gensidigt støttet gyldigheden. Nærståendes 

perspektiv har således haft betydninger for at få uddybende viden om: hvilke funktionsevner 

der er svækket – herunder progressionen i perioden fra 1. til 2. interview. Hvordan personen 

oplever, at svækkelser griber ind i hans eller hendes livsførelse og hvilke betydninger det har. 

Hvordan de griber ind i deres fælles – og nærståendes egen livsførelse. Hvordan disse 

påvirkninger håndteres. Grethe kunne som den eneste fortælle uddybende om sit forløb, for de 

øvrige var deres nærståendes beretninger afgørende for at få viden herom. Generelt var det 

kun de nærstående, der fortalte om, hvilken indsats de ydede for at få personens – deres fælles 

– og deres egen livsførelse til at hænge sammen. Relationens - ikke udelukkende positive - 

betydninger for personen ramt af AS - for hans eller hendes livsførelse, overvejende grundet 

nærstående manglende erfaringer og viden, blev også tydelig. 

 

At teoretisere. Den teoretiske opfattelse af det, der undersøges i projektet, er, at personen ramt 

af AS hans eller hendes erfaringer kan bidrage til en sygdomsforståelse.  Jeg vurderer, som 

tidligere beskrevet (Kap. 6), at denne undersøgelse viser, at personens erfaringer kan bidrage 

til sygdomsforståelsen af AS. Dvs. 1. persons perspektivet kan være ét aspekt af en relationel 

sygdomsforståelse. Denne vurdering – at den valgte metode undersøger, det den har til formål 
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at undersøge – er baseret på den beskrevne, teoretiske forståelse af sygdomsforståelse (afs. 

1.9).  

 

Pålideligheden er søgt styrket ved at præsentere interviewpersoner. Det er tilstræbt, at 

analyserne er på et lavt abstraktionsniveau og at vise belæg for analyserne med mange ofte 

længere citater. Dette arbejde med pålidelighed udgør også aspekter af arbejdet med 

gyldighed. Idet det giver mulighed for, at en læser, som anlægger samme perspektiv, kan se, 

hvad jeg har set, ikke nødvendigvis være enig, men se analysen som én acceptabel og mulig 

blandt adskillige. Mit kriterium er konkret at imødekomme kravet om, at den viden der 

præsenteres er intersubjektiv acceptabel (Fog 2004). - og et udtryk for, at jeg står til ansvar for 

mine synspunkter.  

 

8.1.4.4 Analyse af medicinske journaler  
Analyse af journalen har bidraget til en forståelse af det diagnostiske udredningsforløb, 

specielt set fra et medicinsk perspektiv – neurologisk perspektiv. Analysen har bidraget til at 

støtte dels pålideligheden, dvs. til at give et indtryk af personen, som han eller hun er, dels 

gyldigheden af interviewpersonernes beretninger – undersøgelser af, hvordan hver enkelt 

lever med AS. Analysen bidrog ikke med viden om, hvordan interviewene kunne udføres. Det 

var ikke muligt at danne sig et indtryk af patientens svækkelser og af hvordan disse greb ind i 

hans eller hendes livsførelse, specielt evnen til at føre en samtale. Betydninger af at møde 

hver enkelt uden kendskab til den medicinske beskrivelse opvejes af de begrænsede 

betydninger, det kunne have haft, at jeg havde analyseret journalen forud for 1. interview. 

 

8.1.4.5 Sammenfatning 
Inden for de begrænsninger interviewet sætter for at tilvejebringe viden om personens 

erfaringer, når han eller hun er ramt af AS, vurderer jeg resultaterne af analyserne som 

troværdige. Observationsstudier over længere tid fulgt op af kvalitative interview i forhold til 

konkrete situationer kunne formodentlig have bidraget til at øge pålideligheden og 

gyldigheden – og dermed troværdigheden af fund. 

 

8.1.5 Analytisk generalisering af fund – en hypotetisk mulighed 
Udgangspunktet for at analysen var at vise brugbarheden af videnskabelige begreber – 

kategorier – som analytiske redskaber. Dette i en analyse af hvordan der i den diagnostiske 

udredningspraksis, med den biomedicinske sygdomsforstålese for AS, sker en spaltning 
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mellem sygdommen og personens liv med sygdommen, og hvilke konsekvenser det kan have 

fra 1. persons perspektivet. I analysen indgår samtidig om 1. persons perspektivet kan være ét 

aspekt af en relationel sygdomsforståelse. Via analysen er tydeliggjort, hvilke sider, ved 

problemer, muligheder og dilemmaer i de handlesammenhænge interviewpersonerne beretter 

om, der kan peges ud og hvilke aspekter til tankemuligheder der står frem. Denne udpegning 

er ét led af generaliseringen, eftersom generaliseringer i praksisforskning, som beskrevet, 

skabes sammen med og for deltagerne i og med, de deltager som medforskere.  

 

Med den begrebsmæssige forudsætning for den diagnostiske udredningspraksis for AS, det 

biomedicinske sygdomsbegreb, sker der en spaltning mellem sygdom og personens liv med 

sygdommen. Fra et 1. persons perspektiv har det som konsekvens, at den diagnostiske 

udredning giver mulighed for afklaring. For de 5 personer i form af: diagnosen AS, tilbud om 

medicinsk behandling og mulighed for at kontakte kommunen. En anden konsekvens er, at 

denne praksis har begrænset betydning i forhold til det overordnede anliggende, hver person 

følger og forfølger - at bevare en selvstændig livsførelse. Dermed er den biomedicinske 

sygdomsforståelsen utilstrækkelig også vurderet i forhold til det overordnede politiske formål 

med sundhedsvæsenet – at fremme sundhed og forebygge lidelse i respekt for den enkeltes 

integritet og selvbestemmelse. Analysen viser, at beskrives AS på anden måde ud fra en – 

multifaktoriel – relationel sygdomsforståelse, kan det bidrage til, at sundhedsprofessionelles 

sygdomsforståelse og dermed tilbud om behandling, pleje og rehabilitering ændres. En 

multifaktoriel, relationel sygdomsforståelse afspejler respekt for - og anerkendelse af 1. - og 

3. persons perspektiverne, for at et dialog baseret samarbejde kan forbedre grundlaget for, at 

lægen kan nå sit mål og at personen ramt af AS kan få en situeret form for rehabilitering 

herunder anerkendelse for bevarede handleevner. Analyserne viser, at en sådan form for 

rehabilitering kan bidrage yderligere til at stabilisere sygdommen, en stabilisering udefra. For 

en periode. Periodens længde kan ikke nærmere præciseres ud fra det empiriske materiale. 

Den relationelle sygdomsforståelse kan således også bidrage til, at det overordnede formål 

med sundhedsvæsenet kan nås. 

 

At generalisere typiske muligheder, problemer og dilemmaer, her: at personen ved den 

diagnostiske udredning får en afklaring, får stillet en diagnose, får tilbud om medicinsk 

behandling og mulighed for at kontakte sin kommune, men kun i begrænset grad får hjælp til 

at bevare sin selvstændige livsførelse, vil sige at generalisere om konkrete strukturer i tid og 
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rum. Generaliseringer er en hypotetisk påstand, der hævdes at gælde altid, når disse strukturer 

foreligger.  

 

Baseret på 1. persons perspektivet – og nærståendes perspektiv kan jeg pege på betydningen 

af at basere den diagnostiske udredningspraksis på et relationelt sydomsbegreb. Dette er en 

analytisk udpegning af en praktisk mulighed - en tankemulighed. Den gør en, hidtil overset, 

mulighed tænkelig for os. 

 

Hvorvidt en sådan handlemulighed kan udgøre fælles handlemulighed vil være hypotetisk, 

som Dreier påpeger. Også hypotetisk i den forståelse, at det er en generalisering, som alene 

beror på min analyse. Som følge er den ikke nødvendigvis relevant for: interviewpersonerne. 

En sådan form for intersubjektivitet – det at skabe almengørelse sammen med og for 

interviewpersonerne – ligger, som beskrevet (se afs. 8.1.5) ud over dette projekt. Den ligger i 

dialogen fremover f.eks. med andre yngre personer ramt af AS og ved at 

sundhedsprofessionelle og sundhedspolitikere forholder sig til dette skrevne projekt.  

 

Denne generalisering er det Dreier betegner som en rent analytisk generalisering, som 

forbliver hypotetisk indtil resultaterne reproduceres – eksempelvis i et 

praksisforskningsprojekt. Frembringes resultaterne igen bliver den hypotetiske generalisering 

dermed mindre hypotetisk. 

 

En sådan handlemulighed kunne relateres til en generaliseret handleevne. Generaliseret 

eftersom den eksisterer for den enkelte som for alle. Den kan fremkomme ved at inddrage 1. 

persons perspektivet i udredningen – og nærståendes perspektiv. 
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Kapitel 9 Konklusion   
 
9.1 Indledning 
Jeg vil indlede dette afsnit med kort at sammenfatte resultater af analysen af det empiriske 

materiale. Jeg vil fremhæve, hvad analysen indebærer med henblik på spørgsmålet, hvad vi 

som sundhedsprofessionelle kan gøre i forhold til den diagnostiske udredning, behandling, 

pleje samt rehabilitering. Efterfølgende konkluderes på forskningsspørgsmålene. Jeg vil også 

sammenfatte konklusioner, hvad angår projektets formål: gennem analysen at fremkomme 

med begrundede forslag til, hvorledes sundhedsprofessionelle bedre kan bidrage til at bevare 

den enkeltes sundhed. Effekten af initiativer baseret på disse konklusioner nedenfor ligger dog 

uden for projektet.  

 

9.1.1 Sammenfatning på analysen 
Almene træk ved måder at håndtere livsførelse på i livet med AS: 

Overordnet: 

• Personens og nærståendes oplevelser af sygdom og sundhed har sammenhænge med 

deres begrænsede kendskab til måder for, hvordan personens lidelse kan lindres. 

• Personens og nærståendes selvforståelser og vurderinger har sammenhænge med deres 

levede liv, med sociale værdier og relationer i de handlesammenhænge, de deltager i. 

Konkret: 

• Når personens egen og/eller nærståendes livsførelse er under pres, kontaktes lægen, 

mhp. udredning og dermed en afklaring.  

• Den medicinske diagnose er afgørende. Den giver afklaring og mulighed for 

medicinsk behandling, der kan stabilisere sygdommen - indefra, samt mulighed for at 

kontakte kommunen.  

• Den medicinske diagnose er utilstrækkelig, hvad angår personens ønske om at bevare 

en selvstændig livsførelse.  

 

• Sygdommen progredierer. I denne proces arbejder personen selv og hans eller hendes 

nærstående på at reetablere deres respektive - og fælles livsførelse.  

• Mulighederne herfor ligger i, at de møder forståelse blandt familie, venner og gode 

naboer.  

• Grundlaget er implicitte dagligdags degenerations- og rehabiliteringsteorier om AS 

med udgangspunkt i hverdagslivet.  
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• Disse relationer til andre og til omgivelser bidrager for personen oftest til en form for 

stabilisering af sygdommen – udefra, men kan også bidrage til, at personens 

svækkelser forværres - udefra. Med ”udefra” menes bl.a. hvordan det 

socialpsykologiske miljø, i de handlesammenhænge personen deltager i, påvirker 

personen. 

 

• Det, der har betydning for personens egen - og nærståendes selvforståelse, er at holde 

sig i gang, klare det vante – selv, at de kan bevare deres respektive og fælles 

livsførelse. 

• Deres respektive og fælles arbejde hermed er også forbundet med en vis sårbarhed, da 

der er andet og mere på spil end sygdommen – bl.a. gensidig respekt og en 

følelsesmæssig involvering. 

• At bevare en selvstændig livsførelse holder angsten i skak, implicerer en form for håb, 

det er til at bære.  

 

• Personen ramt af AS og ofte også hans eller hendes nærstående har ikke en forestilling 

om offentlig hjælp.  

• De mulige betydninger af sundhedsprofessionel støtte/råd/vejledning/etc. er ikke 

synlige for dem.  

 

• Personen selv og/eller nærstående henvender sig ikke selv til kommunen mhp. dels at 

undersøge om – og i givet fald hvilke tilbud der er etableret, dels bede om hjælp.   

• Nogle magter ikke selv at være rationelle og opsøgende. 

 

• Nærstående henvender sig til kommunen, hvis personens og/eller deres egen og/eller 

deres fælles livsførelse er under markant pres. 

• En person og nærstående henvendte sig til kommunen på foranledning af egen læge, 

denne havde en særlig interesse for patienter ramt af demenssyndrom. 

 

• De personer, ramt af AS, der tager imod kommunale tilbud, som indebærer at deltage i 

nye handlesammenhænge sammen med andre, der er ramt af demenssyndrom – er 

først forbeholdene og meget sårbare - de påvirkes af de øvrige deltageres svækkelser. 
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Hvis de oplever og vurderer, at de øvrige deltageres svækkelser er af tilsvarende grad 

som deres egne, har tilbuddene væsentlige betydninger. De erfarer bl.a., at fokus i 

disse handlesammenhænge helt overvejende er på deres bevarede ressourcer og på det 

sociale samvær med andre.  

• Det at modtage en sådan form for hjælp tyder ikke på at føre til angst.  

• Samvær med personer, som er ramt i sværere grad end personen selv, kan personen 

opleve vanskelig. 

 

Hvorfor er den sygdomsorienterede praksis’ biomedicinske sygdomsbegreb for AS 

utilstrækkeligt – fra 1. persons perspektivet? På et abstrakt plan er der ligheder mellem de 5 

personer. Alle er, på baggrund af diagnostisk udredning, kategoriseret under diagnosen AS på 

baggrund af ICD-10 kriterierne, men det fremgår også af deres respektive journaler, at for fire 

personer er denne kategorisering forbundet med usikkerhed. Analyser af deres 1. persons 

perspektiv viser, at de, trods samme diagnose, er meget forskelligt stillet, som følge af meget 

forskellige erfaringer af livet med AS (kap. 6).  

 

Via analyserammen har det været muligt at tydeliggøre dels disse forskelligheder, dels at det, 

der træder frem som fælles træk for alle, er de betydninger, det har at følge og forfølge det 

overordnede anliggende til stadighed - under sygdommens progression og dermed nye 

svækkelser og nye former for indgriben i livsførelsen - at reetablere og dermed bevare en 

selvstændig livsførelse.  

 

Den enkeltes drivkraft er at få det bedste ud af livet ved egen og nærståendes styrke.  At 

bevare en selvstændig livsførelse heri ligger fra et 1. persons perspektiv motivationen for – og 

her rummes grundlaget for, hvad den enkelte forstår som relevante muligheder for 

rehabilitering. Med deres livsførelse viser de måder for relevant støtte og hjælp – 

rehabilitering med udgangspunkt i deres livsførelse.  

 

Personen selv og nærstående kompenserer for personens svækkelser. Disse former for 

kompenseringer er baseret på en implicit dagligdagsforståelse af rehabilitering. Det tyder på, 

at nærståendes måder at kompensere på, samt personens relationer til nærstående og 

omgivelser ofte bidrager til en form for stabilisering af sygdommen – udefra. Men der er også 

situationer, hvor disse måder og relationer bidrager til en forværring af personens svækkelser. 
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Sidstnævnte har gennemgående sammenhænge med nærståendes ofte ikke-erkendte 

manglende viden om sygdommen og manglende erfaringer dels med, hvordan AS kan komme 

til udtryk, dels med om - og i givet fald hvordan de kan støtte og hjælpe personen. 

 

Analyserne viser, at denne implicitte dagligdagsforståelse af rehabilitering indlejret i de nære 

relationer kan kvalificeres ved at samarbejde med sundhedsprofessionelle. Ved at inddrage 

deres viden og erfaringer samt ved at deltage i handlesammenhænge, etableret af 

sundhedsprofessionelle med andre i lignende situation, dvs. som er ramt i lignende 

sværhedsgrad af sygdommen. 

 

Et 1. persons perspektiv tydeliggør således, hvorfor sygdommen ikke skal være fokus. Det, 

der er fokus for personen, er at føre et sammenhængende liv. Det er kun i 

sundhedsprofessionelles specialistpraksis, at sygdommen bliver hovedtema og også skal være 

det. Nøjsomhed, skæbne, byrde, tragedie – er der som en del af hver enkeltes gennemlevelse 

af sin lidelse, men de ønsker, at det ikke skal fylde. Det er bl.a. det, de ønsker hjælp til at få til 

at træde i baggrunden. Det - på trods af sygdommens progression - at kunne reetablere 

livsførelsen, bidrager til at holde angsten i skak og at bevare et håb.  

 

Hvis vi som sundhedsprofessionelle retter fokus mod den socialt indlejrede rehabilitering, 

dvs. mod hvordan den enkelte person sammen med sine nærstående håndterer deres 

respektive og fælles livsførelse, får vi samtidig øje for, hvordan vi kan bidrage til deres 

rehabilitering, på måder, der tyder på, de vil erfare som relevante. Den enkeltes behov for bl.a. 

information, vejledning, støtte og hjælp styres i betydelig grad af, hvordan han eller hun 

erfarer, at svækkelser, som har sammenhænge med AS, griber ind i livsførelsen. Behovene 

opstår overvejende ud fra den aktuelle daglige livsførelse. Tidshorisonten er altså begrænset. 

Det er nødvendigt – viser mit projekt – at sundhedsprofessionelle kan koble mellem den 

enkeltes svækkelser afdækket ved den diagnostiske udredning og hvordan disse kan gribe ind 

i (1) hans eller hendes livsførelse aktuelt, (2) i mulighederne for at følge og forfølge 

anliggender, herunder mulighederne for at deltage i handlesammenhænge i det omgivende 

samfund. Sygdommen er ikke isoleret til den enkelte person, men skal forstås i forhold til, 

hvordan han eller hun fungerer i de handlesammenhænge, han eller hun deltager i, herunder i 

relationer forankret i de sociale praksisser i disse handlesammenhænge.  
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Det er i den enkeltes livsførelse i forhold til de givne praksisstrukturer, sygdommen får 

konkrete betydninger. Hver enkelt skal som følge udvikle sin livsforståelse i forhold til de 

givne aktuelle praksisstrukturer.  

 

AS er kernen i behandlingssammenhænge i den sygdoms-orienterede praksis, men ikke i 

personens livsførelse. Det er forskellige anliggender, hver enkelt følger og forfølger i de 

behandlingsmæssige handlesammenhænge og i de øvrige handlesammenhænge, han eller hun 

deltager i. I den behandlingsmæssige handlesammenhænge er det en afklaring af oplevede og 

erfarede subjektive symptomer og nærståendes erfarede objektive symptomer, og når 

diagnosen er stillet, afklaring af muligheder for behandling. Til de ambulante kontroller er det 

at få afklaring af, om neurologen vurderer, at medicinen har den stabiliserende virkning. Et 

fælles anliggende på tværs af disse handlesammenhænge er at bevare en selvstændig 

livsførelse. Ud fra 1. persons perspektivet, skal vi som sundhedsprofessionelle koncentrere os 

herom. Vi har mistet blikket herfor, men der er inspiration at hente i et historisk tilbageblik til 

medicinens 1. periode.  Ifølge Wartofsky var perioden som nævnt (afs. 1.9.1) karakteriseret 

ved, at der var fokus på menneskets lidelse. De tilstræbte at imødegå svækkelse i det enkelte 

menneskes kapacitet herunder svækkelse i forhold til at være i den sociale kontekst. Hjælpen 

blev baseret på en fælles forståelse af det syge menneskes vanlige kapacitet og af hvordan 

denne kunne søges genoprettet. Mennesket var objekt, i en subjekt-subjekt relation, baseret på 

omsorg og viden (Wartofsky 1976). 

 

Yngre personer, der lider af AS i let til moderat grad, kan bidrage til sundhedsprofessionelles 

sygdomsforståelse og det er relevant og nødvendigt, de gives formel mulighed herfor. Det er 

det for at kunne forbedre den hjælp, sundhedsprofessionelle tilbyder, så den i højere grad 

opleves som relevant og meningsfyldt for den enkelte og så den bidrager til at følge og 

forfølge det for alle helt centrale anliggende: til stadighed at reetablere – og dermed bevare 

livsførelsen. De behøver praktisk støtte hertil. Eksempelvis hjælp til at situere, hvordan 

abstrakte svækkelser afdækket ved udredningen og de svækkelser, der efterfølgende kommer 

til, griber ind/kan gribe ind i deres livsførelse, i deres relationer og til hvordan de selv evt. 

med støtte kan kompensere herfor. Hjælp til at skelne hvilke af de vanskeligheder de oplever 

og erfarer, der kan have sammenhænge med AS, med deres relationer, med aldring, med 

sammenfald af tilfældigheder, etc. 
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Som følge af svækkelser vil personernes deltagelse i hidtil relevante samfundsmæssige 

handlesammenhænge almindeligvis begrænses. Begrænsningerne kan skærpes afhængig af, 

hvilke muligheder for fleksibilitet disse handlesammenhænge rummer. Dertil kan den 

manglende synlighed af det offentliges tilbud implicere, at de ikke bliver opmærksomme på 

mulighederne for at deltage i nye – og måske for den enkelte - relevante samfundsmæssige 

handlesammenhænge herunder tilbud, der kunne bidrage til former for rehabilitering. Som 

Dreier påpeger, sker udformningen af den personlige livsførelse ikke på en ren subjektiv eller 

intersubjektiv måde. Udformningen af livsførelsen og dermed udfoldelsen af livsbanen kan 

begrænses eller gives mulighed afhængig af, om personen har adgang til at deltage i for dem 

særlig relevante samfundsmæssige handlesammenhænge (Dreier 2001). 

 

Den diagnostiske udredning implicerer for de fem personer og nærstående, at de er overladt til 

sig selv. De får stillet en diagnose AS og tager imod tilbud om medicinsk behandling med 

kolinesterasehæmmer, i håb om det kan give en form for stabilisering - indefra. Efterfølgende 

er ansvaret overladt til den enkelte, herunder er ansvaret for rehabiliteringen privatiseret. Den 

diagnostiske udredning giver kun sundhedsprofessionelle begrænset indsigt i deres dagligliv. 

 

Personen selv er symptom på den sygdoms-orienterede praksis. De indoptager det 

diagnostiske blik. Det afspejler en form for kerneblindhed. De har ikke erfaringer fra andre 

måder for diagnostisk udredning. De har eksempelvis ikke en forventning om at få: 

anerkendelse for bevarede handleevner, og praktisk og situeret former for hjælp til måder for, 

hvordan de selv evt. med hjælp kan kompensere for deres svækkelser. Personen (og 

nærstående) resignerer. Hvor går grænsen for privatisering i politisk-økonomisk forstand? 

Kan en relationel sygdomsforståelse være én måde at hjælpe disse personer med at tage vare 

på sig selv og andre? 

 

Hidtil har der fra sundhedspolitisk side overvejende været fokus på organisering af den 

diagnostiske udredning, hvilket har sammenhænge med en prioritering af, at flere gennemgår 

en formel udredning. Dertil kan det også have sammenhænge med, at udredningen er baseret 

på den herskende biomedicinske forståelse af AS. At tage udgangspunkt i sygdom som 

erfaring i en relationel sygdomsforståelse, kan være ét grundlag for at imødekomme faglige 

og sundhedspolitiske anbefalinger. Anbefalinger som afspejler en erkendelse af, at det, 
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grundet sygdommens progression, er nødvendigt at følge personens erfaringer, mhp. at justere 

i tilbud, som Sundhedsstyrelsen har anbefalet (Sundhedsstyrelsen 2001).  

 
9.1.2 Konklusion på projektets forskningsspørgsmål 
Via den gennemførte forløbsundersøgelse har jeg undersøgt 1. persons perspektivet og 

nærståendes perspektiv på det forløb, der går forud for den diagnostiske udredning. Jeg har 

undersøgt udviklingen af den enkeltes igangværende behandlingsforløb. Dvs., undersøgt 

forholdet mellem parterne i behandlings-handlesammenhæng i den diagnostiske udredning og 

opfølgningen – den ambulante kontrol. Jeg har afgrænset til personen ramt af AS, samt 

nærståendes og lægers - for enkelte også neuropsykologers – perspektiv, som det/disse 

kommer til udtryk i personens journal. Endelig har jeg undersøgt 1. persons perspektivet og 

nærståendes perspektiv på deres respektive og fælles livsførelse, efter diagnosen er stillet. 

Analyse af dette empiriske materiale fører frem til følgende almene træk ved måderne at 

håndtere livsførelsen på i livet med AS. Konklusioner på de tre forskningsspørgsmål: 

 

1. Forskningsspørgsmål:  

Hvorledes formidles personens erfarede vanskeligheder - under selve mødet med 

behandlerne ved den diagnostiske udredning - af forhold i hans eller hendes sociale 

praksis i de handlesammenhænge, han eller hun deltager i?  

 

Vurderet ud fra det, der er dokumenteret i journalerne relateret til den diagnostiske 

udredning, tyder det på, at personens erfarede vanskeligheder er formidlet af forhold i 

hans eller hendes sociale praksis, men reduceret til aspekter neurologen vurderer 

nødvendige og tilstrækkelige for at bekræfte de diagnostiske kriterier for AS. 

 

2. Forskningsspørgsmål:  

Hvilken brug gør personen af behandlingen (i hans eller hendes sociale praksis i de 

handlesammenhænge han eller hun deltager i) til at håndtere problemer og udvide 

handlemuligheder? 

 

Fra et 1. persons perspektiv er den praktiske duelighed af den diagnostiske udredning 

begrænset. De fem personer får stillet samme diagnose, med den sikkerhed det aktuelt 

er muligt og de tilbydes en symptomatisk medicinsk behandling. De får ikke hjælp til 

at konkretisere, hvad diagnosen AS kan betyde for dem eller til at situere, hvordan 
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deres svækkelser kan gribe ind i deres livsførelse. Den biomedicinske 

sygdomsforståelse bidrager ikke til konkrete muligheder for at udvikle personlige 

forudsætninger og potentialer mhp. at bevare evt. øge handlemuligheder. Et bidrag der 

kunne have betydning for hver enkelt i forhold til at bevare livsførelsen – et 

anliggende hver af dem følger og forfølger. 

 

3. Forskningsspørgsmål:  

Hvorledes formidles personens brug af behandlingen under selve mødet med 

behandlerne, dvs. ved den ambulante kontrol af forhold i hans eller hendes sociale 

praksis i de handlesammenhænge han eller hun deltager i? 

 

Ved den ambulante kontrol fokuseres primært på mulige bivirkninger og virkninger af 

den medicinske behandling med kolinesterasehæmmer. Ud over Grethe har Karl haft 

bivirkninger af denne behandling. Måden, de har håndteret deres bivirkninger på, 

formidles af forhold i deres sociale praksis, herunder familiens råd.   

 

Personerne beskriver selv virkninger af den medicinske behandling suppleret af 

nærstående og/eller med reference til, hvad deres børn har beskrevet. De formidler 

disse med udgangspunkt i forhold i personens sociale praksis, hvordan han eller hun 

fungerer her. Det er enten dårligere, stabilt eller bedre (se afsnit 10). De negative 

forandringer i Karls livsførelse får neurologen ikke muligheder for at vurdere, da Karl 

følger sin ægtefælles råd om at stoppe behandlingen og aflyse den ambulante kontrol. 

Den stabiliserende virkning og de forskellige positive forandringer i personens 

livsførelse, synes neurologen at tilskrive virkninger af medicinen. Det fremgår ikke af 

journalerne, om det er undersøgt, hvorvidt de også kunne grundes i andre 

sammenhænge i personens livsførelse.  

 

4. Forskningsspørgsmål  

Hvilke spørgsmål rejser der sig på baggrund af analyserne vedrørende forholdet 

mellem filosofiske kategorier (som kommer til udtryk i det relationelle 

sygdomsbegreb) og kategorier fra kritisk psykologi?  
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Analyse af oplevelser og erfaringer, hos personer ramt af AS ud fra et kritisk 

psykologisk perspektiv, viser, at nogle problemer i den bestående diagnostiske 

udredningspraksis har at gøre med det biomedicinske sygdomsbegreb, den 

begrebsmæssige forudsætning for denne praksis. Det tyder på, at nogle af disse 

problemer kan opløses ved at tage udgangspunkt i et relationelt sygdomsbegreb.  

 

Det har været muligt via den kritiske psykologis analyseramme at fundere det 

filosofiske perspektiv. Kategorier fra kritisk psykologi bidrager til at tydeliggøre, 

hvordan personen håndterer sit liv med sygdommen – personens oplevelser og 

erfaringer – sygdom som lidelse. Analyserne viser, at den biomedicinske forståelse af 

AS, som er implicit i den bestående sygdoms-orienterede praksis, er utilstrækkelig. 

Det har bl.a. sammenhæng med at spaltningen mellem sygdommen og personens liv 

med sygdommen, sygdoms-lidelsen, indebærer at den diagnostiske udredning samt 

tilbud behandling, pleje og rehabilitering har begrænset betydning ud fra det, der er 

personens overordnede anliggende – at bevare livsførelsen. Dermed er 

sygdomsforståelsen også utilstrækkelig vurderet i forhold til det overordnede politiske 

formål med sundhedsvæsenet – at fremme sundhed og forebygge lidelse i respekt for 

den enkeltes integritet og selvbestemmelse. Det filosofiske perspektiv bidrager dermed 

til at tydeliggøre betydninger af, at den diagnostiske udredningspraksis i er baseret på 

en relationel sygdomsforståelse.  

 

Ovenstående indebærer tre mulige målgrupper for min afhandling: 

I. Sundhedsprofessionelle og planlæggere som arbejder med denne patientgruppe, da 

projektet viser:  

i. Hvad der ikke kommer med i aktuel diagnostisk udrednings- og 

behandlingspraksis, den sygdoms-orienterede praksis 

ii. Hvad der kunne komme med i denne praksis via inddragelse af en relationel 

sygdomsforståelse og kategorier fra kritisk psykologi 

 

II. Sundhedsprofessionelle herunder specielt læger, neuropsykologer, ergo- og 

fysioterapeuter samt sygeplejersker med interesse for filosofiske perspektiver på 

egen praksis, her filosofiske perspektiver på sygdomsbegreber. Dette niveau er 
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også vigtigt for sundhedsprofessionelle praktikere, da sygdomsbegrebet har 

afgørende betydninger for det praktiske arbejde. 

 

Analysen afføder en filosofisk og videnskabsteoretisk diskussion, jeg alene vil 

åbne og antyde ved at rejse eksempler på spørgsmål, der kan indgå i en sådan. Det 

er centrale spørgsmål om sammenhænge mellem filosofi, sygdomsbegreber og 

kritisk psykologi: 

i. Hvad er det muligt at få sagt yderligere om sygdomsbegreber ved at inddrage 

kritisk psykologi? 

ii. Vil det fremme muligheder for ændring i praksis hvis, som forslået i dette 

projekt, den relationelle sygdomsforståelse blev mere udbredt?  

iii. - eller hvis kategorier fra kritisk psykologi blev udbredt ville det så medføre 

forståelse af de mulige betydninger af at tage udgangspunkt i den 

relationelle sygdomsforståelse? Kan den relationelle sygdomsforståelse og 

kritisk psykologi bidrage til større sammenhænge med praksis i forhold til 

den enkelte person ramt af AS?  

 

III. De der arbejder med at skabe viden via forsknings- og udviklingsprojekter om 

yngre personer ramt af AS i let til moderat grad via 1. persons perspektivet. 

 

9.1.3 Konklusion på projektets formål – ét aspekt til en humanistisk samfundsteori? 
Formålet med projektet er at frembringe viden, som kan bidrage med aspekter, til uddybning 

og nuancering af vor forståelse af yngre personers liv med AS, for herved at bidrage 

yderligere til, at det offentliges behandlings- og plejetilbud – den formelle omsorg - ydes i 

respekt for - og ud fra en anerkendelse af den enkeltes livsførelse og de anliggender han eller 

hun aktuelt følger og forfølger.  

 

Sigtet er forskningsmæssigt at give bidrag, der fremmer muligheden for at bevare den 

enkeltes sundhed, hans eller hendes personlige forudsætninger for at deltage i det fælles 

samfundsmæssige liv på en indholdsrig måde, trods eventuelle erfaringer af begrænsninger i 

muligheder for kontrol og autonomi (Juul Jensen 2006).  

 



 

540 
 

 

Det er en undersøgelse, som udgør ét bidrag til at konkretisere en relationel multifaktoriel 

sygdomsforståelse. Sygdom som erfaring som én præmis for samarbejdet mellem 

sundhedsprofessionelle og yngre ramt af AS i let til moderat grad.  

 

Analyserne af:  

• den teoretiske selvforståelse i den sygdoms-orienterede praksis (af den biomedicinske 

forståelse af AS) (afs. 1.2, Bilag 2.1) 

• 1. persons perspektivet, personen ramt af AS, samt nærståendes perspektiv (kap. 4) 

• aktørernes selvforståelse, 3. persons perspektiver i forhold til: patient og nærstående. – 

dokumenteret af læger og for nogle af neuropsykologer i patientens journal (kap. 6) 

artikulerer tilsammen det, Taylor karakteriserer som en samfundsteori (afs.1.12), bygget ind i 

den sygdoms-orienterede praksis relateret til diagnostisk udredning og behandling af yngre 

ramt af AS i let til moderat grad. 

 

Ud fra det biomedicinske sygdomsbegreb for AS forstås sygdom og behandling ikke som 

træk af den enkeltes livsførelse. AS forstås som en essens. 

 

Der arbejdes med kausale årsagssammenhænge og sandsynligheder, mellem forskellige 

former for biologiske svækkelser, svækkelse af separate funktioner og svækkelse af 

funktionsevner – og omvendt. Den teoretiske analyse af forståelsen af AS anvendt i den 

sygdoms-orienterede praksis – baseret på et biomedicinsk sygdomsbegreb, viser, som 

beskrevet (afs. 1.2), at måder at handle på, som ligger inden for traditionen i den sygdoms-

orienterede praksis vanskeliggøres – specielt manglen på biomarkører som har sammenhænge 

med – og optimalt gør det muligt præcist at definere AS, mens personen lever. 

 

Anvendelsen af et biomedicinsk sygdomsbegreb indebærer, at personen dekontekstualiseres, 

idet personens liv med sygdommen primært tillægges betydning i den udstrækning, at viden 

herom kan bidrage til at bekræfte diagnostiske kriterier. Dermed får læger vanskeligt ved bl.a. 

at tilvejebringe viden om, hvorvidt der kan være sociale-psykologiske sammenhænge, der kan 

bidrage til at forstå patientens subjektive symptomer herunder viden om, hvorfor nogle kan 

tolerere moderat til svær neuropatologi. Et fokus som kunne bidrage til at skabe viden om 

modstand mod kliniske manifestationer af eksisterende neuropatologiske skader. 
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På baggrund af analyser af 1. persons perspektivet kan der peges på følgende dimensioner, der 

generelt ikke er blik for i den sygdoms-orienterede praksis: 

• hvilke betydninger sygdommen har i forhold til personens livsførelse og relationer til 

andre og til omgivelser  

• hvilke betydninger relationer til andre og til omgivelser kan have for personens liv 

med sygdommen 

• deres måde at trække på sundhedsvæsenet på  

• at 1. persons perspektivet kan bidrage yderligere til den biomedicinske forståelse af 

AS. 

Der er sider af det at leve med AS, som aktuelt kun i meget begrænset grad tænkes ind i den 

medicinske praksis, den sygdoms-orienterede praksis. Sider det tyder på kunne bidrage til at 

udvikle denne praksis.  

 

I behandlingssammenhænge, ud fra 3. persons perspektivet, i den sygdoms-orienterede 

praksis lægges der begrænset vægt på den enkeltes livsførelse og relationer. Det har bl.a. 

sammenhænge med forvaltningen af det biomedicinske sygdomsbegreb for AS, 

praksisbegrebet. Personens livsførelse indgår alene i den udstrækning, den kan bidrage til at 

bekræfte kriterierne for AS. 

 

Analyserne viser, at den biomedicinske sygdomsforståelse af AS, som er implicit i den 

bestående sygdoms-orienterede praksis, er utilstrækkelig, fordi det indebærer en spaltning 

mellem sygdommen og personens liv med sygdommen, sygdoms-lidelsen. Dermed er 

sygdomsforståelsen også utilstrækkelig vurderet i forhold til det overordnede politiske formål 

med sundhedsvæsenet – at fremme sundhed og forebygge lidelse i respekt for den enkeltes 

integritet og selvbestemmelse. - fra personens perspektiv – sikre livsførelsen. 

 

Det undersøges om denne teori - i forhold til det etablerede biomedicinske sygdomsbegreb i 

den sygdoms-orienterede praksis – kan bidrage med argumenter for, at det hidtil upåagtede og 

ikke-identificerde 1. persons perspektiv kan være ét aspekt af en sygdomsforståelse. Det 

undersøges og diskuteres, hvilke nye vinkler, muligheder og betydninger det kan give at 

udvide den biomedicinske forståelse af AS med 1. persons perspektivet. En form for teoretisk 

validering, som alene skal forstås som mulig og foreløbig.  
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Ud fra en monokausal biomedicinsk forståelse af AS vil en sygdomsforståelse, hvor 1. 

persons perspektivet indgår som ét aspekt, ikke ændre noget, sygdommens essens vil 

formodes at være den samme og årsag til AS. 

 

AS beskrives på anden måde ud fra en – multifaktoriel – relationel sygdomsforståelse. Det 

kan bidrage til, at sundhedsprofessionelles sygdomsforståelse af AS og dermed tilbud om 

behandling, pleje og rehabilitering ændres. Formodentlig kan sådanne ændringer påvirke 

personen hans eller hendes handlen og dermed erfaringer af livet med AS. Da personens 

erfaringer er ét aspekt af sygdomsforståelsen, ændres sygdommen – måske. 

 

En multifaktoriel, relationel sygdomsforståelse afspejler respekt for - og anerkendelse af 1. - 

og 3. persons perspektiverne, for at et dialog baseret samarbejde kan forbedre grundlaget for, 

at lægen kan nå sit mål og at personen ramt af AS kan få en situeret form for rehabilitering 

herunder anerkendelse for bevarede handleevner. Analyserne viser, at en sådan form for 

rehabilitering kan bidrage yderligere til at stabilisere sygdommen, en stabilisering udefra.  

 

Baseret på fem 1. persons perspektiver giver fund i dette projekt støtte til betydningen af at 

tage udgangspunkt i en relationel sygdomsforståelse i forhold til yngre personer ramt af AS i 

let til moderat grad, med inddragelse af kategorier fra kritisk psykologi. Tilsammen gør disse 

tilgange det muligt for personen at forene sygdom med hans eller hendes liv med 

sygdommen, forene handlesammenhængen ved den diagnostiske udredning, behandling og 

rehabilitering, med de øvrige handlesammenhænge personen deltager i. 

 

En sådan tilgang kan tilvejebringe det grundlag, der gør det muligt for sundhedsprofessionelle 

at bidrage til, at hver enkelt person bevarer sin sundhed – ud fra et 1. persons perspektiv. 

 

En relationel sygdomsforståelse forudsætter: 

• en anden form for organisering af den diagnostiske udredning og opfølgning, bl.a. 

organisatoriske rammer for interdisciplinært samarbejde – også på tværs af sektorer. 

 

• en form for demokratisk udvikling (se afs. 3g). En udvikling af grundholdningen hos 

sundhedsprofessionelle, patient samt nærstående – hver bidrager med en partiel og 

partisk viden om sygdommen AS. 



 

543 
 

 

 

Det ligger uden for projektet at validere teorien i praksis. Teoretisk tyder det på, at teorien kan 

transformere praksis. Dels gør teorien praksis mere gennemskuelig. Dels tyder det på, at den 

muliggør en mere effektiv praksis. Dvs. en mere effektiv diagnostisk udredning samt 

behandling og rehabilitering for de, der får stillet diagnosen AS - i forståelsen bidrager 

yderligere til personens sundhed. 

 

Valideringen – afhænger af fra hvilken position, hvilket ståsted og perspektiv den foretages, 

samt hvilke kriterier der lægges til grund. 

 

Hvis vi vil udvikle dette område, tydeliggør mit projekt, at én mulighed er en 

grundlagsdiskussion om hvilket sygdomsbegreb den diagnostiske udrednings-, behandlings- 

og rehabiliteringspraksis skal baseres på. Én mulighed er at udvikle henholdsvis den 

sygdoms-orienterede – og situations-orienterede praksis til også at være subjekt-orienteret. At 

anvende en relationel sygdomsforståelse med inddragelse af kritisk psykologi for at fokusere 

analysen af personens erfaringer af sygdommen. Herved tyder det på, at det er muligt for 

sundhedsprofessionelle at bidrage til at støtte og hjælpe den enkelte med at bevare hans eller 

hendes sundhed.  

 

Projektet kan bidrage til at begrunde, at det med udgangspunkt i humanistisk 

sundhedsforskning med et filosofisk baseret udviklingsperspektiv på mennesket er muligt at 

overvinde en modsætning mellem sygdommen og personens liv med sygdommen. Det er 

muligt at gøre rede for den viden, som 1. persons perspektivet kan bidrage med og dermed at 

komme nærmere en forståelse af personens og nærståendes standpunkter, hvordan disse 

begrundes i de sociale værdier og relationer i de handlesammenhænge, de deltager i. Projektet 

kan bidrage til at vise de mulige betydninger, det kan have for personen ramt af AS og for  

lægen (evt. andre sundhedsprofessionelle), at henholdsvis den sygdoms-orienterede – og 

situations-orienterede praksis er subjekt-orienterede praksisser. 
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Kapitel 10 Aspekter af udviklingen- sundhedspolitisk og sundhedsfagligt 
 
10.1 Aspekter af udviklingen af betydning for personer ramt af AS 
I det følgende vil jeg overordnet og kort beskrive udviklingen i forhold til dels den 

diagnostiske udredning for demenssygdom dels for behandling og pleje med fokus på yngre 

(< 65 år), der får stillet diagnosen AS i let til moderat grad. Beskrivelsen omfatter perioden 

foråret 2005 - efteråret 2009, dvs. efter jeg afsluttede inkluderingen af deltagere. Jeg har 

afgrænset til dels sundhedspolitiske tiltag i Danmark og i den Europæiske Union (EU), dels 

Europæiske retningslinjer for diagnostik og behandling af AS og andre demenssygdomme. 

Afsnittet afsluttes med en sammenfatning. 

 

10.1.1 Dansk sundhedspolitik – mulige betydninger for personer ramt af AS 
Det nationale sundhedspolitiske fokus er særligt rettet mod organiseringen dels af den 

diagnostiske udredning dels af behandlingen og den opfølgende pleje. For de, der får stillet 

diagnosen på en demenssygdom, kan kravet om sundhedsaftaler få betydninger (Ministeriet 

for sundhed og forebyggelse. 2005b). Aftalerne skal bidrage til at sikre samordning og 

sammenhænge for patientforløb på tværs af de to myndigheder region og kommune 

(Sundhedsstyrelsen 2006). Der er seks obligatoriske indsatsområder, for hvilke der udarbejdes 

sundhedsaftaler. Demenssygdomme er ikke et sådant. Det kunne i givet fald have optimeret 

muligheder for at videreføre arbejdet med samarbejdsmodellen efter kommunalreformen. Ét 

af de obligatoriske indsatsområder, som kan omfatter personer ramt af demenssygdomme, er 

forebyggelse og sundhedsfremme131, herunder patientrettet forebyggelse. Regioner og 

kommuner har her et delt ansvar (Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 2005b). I de 

specielle bemærkninger til Sundhedsloven fremgår, at for patientrettet forebyggelse, herunder 

rehabilitering, får kommunerne fremover en væsentlig opgave med at samarbejde med 

regionerne om at udvikle og bidrage til indsatsen specielt i forhold til personer med kroniske 

sygdomme (Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 2005). Politisk er demenssygdomme, 

karakteriseret som kroniske lidelser, hvor formålet med forebyggelse og sundhedsfremme 

                                                 
131

 I Region Nordjylland er der som en del af den obligatoriske sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne 

om forebyggelse og sundhedsfremme (Region Nordjylland 2008b) udarbejdet en fælles rammeaftale mellem 
regionen og kommunerne for ni sygdomsgrupper (Region Nordjylland 2008a). Den er suppleret med 
sygdomsspecifikke udfyldningsaftaler, heri præcises: Regionens og kommunernes myndighedsansvar, 
arbejdsdeling samt den aktivitet aftalerne indebærer for region og kommuner. Udfyldningsaftalen for demens 
omfatter en implementeringsstrategi, der udbreder den samordnede demensudredningsmodel til alle kommuner i 
Nordjylland i perioden 2008-2010. Aftalen omfatter ikke forslag til forebyggelse og sundhedsfremme. Der står, 
at der ikke er: ” … konkrete forslag til forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter, idet Demens er en 
progredierende kronisk lidelse i et overvejende irreversibelt forløb” (ibid., s. 23). Grundlag og overvejelser for 
denne del af aftalen er ikke med i materialet.   
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bl.a. er at rehabilitere (Regeringen 2002). I forhold til kroniske sygdomme er der fra 

Sundhedsstyrelsen lagt op til at supplere sundhedsaftalerne med nationale 

forløbsdiagrammer132, hvor der ud over på organiseringen også fokuseres på indholdet i 

ydelserne, hvilket tydeliggøres i beskrivelsen af målene med forløbsdiagrammerne. De er bl.a. 

at sikre dels sammenhæng mellem sundhedsfaglige indsatser i et sygdomsforløb, dels at 

personalet har eller tilegner sig de nødvendige kompetencer. Der skal arbejdes på grundlag af 

evidensbaserede kliniske retningslinjer for bl.a. rehabilitering (Sundhedsstyrelsen 2008). 

Styrelsen anvender her Hvidbogens definition af ”rehabilitering” (se 102). 

 
Det præciseres ikke, hvilken forståelse af evidens de kliniske retningslinjer skal baseres på. I 

forhold til evidensbaseret forebyggelse og sundhedsfremme har Sundhedsstyrelsen påpeget, at 

forebyggelse og sundhedsfremme er multidisciplinært og som følge må der trækkes på 

forskningsviden fra mange forskellige videnskabelige traditioner, når der skal indsamles viden 

om effekterne og konsekvenserne af indsatser, der skal tjene til sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse (Bruun, et al. 2004). Da Sundhedsstyrelsen i forhold til begrebet 

rehabilitering henviser til Hvidbogen, forekommer det sandsynligt, at evidens anvendes i den 

forståelse, der anvendes heri. I definitionen af rehabilitering anvendes begrebet 

”vidensbaseret”. Det beskrives, at: 

”Bedst dokumenterede og nyeste faglige viden og metoder skal danne basis for de indsatser, der 
tages i brug. Der benyttes viden både fra naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og 
humanistiske forskningsresultater og udviklingsprojekter. Herunder skal borgerens viden og 
erfaringer også inddrages, og hans eller hendes beslutninger (på baggrund af information og 
diskussion med fagpersonerne) skal være afgørende for valget af indsatser” 
(Marselisborgcentret & Rehabiliteringsforum Danmark 2004, s. 21). 

 

I uddybningen af rehabilitering anvendes ”videnbaseret” synonymt med ”evidenbaseret” med 

inspiration fra den canadiske læge David L. Sackett, som har bidraget med definitioner 

relateret til evidensbaseret medicin, beskrives evidensbaseret rehabilitering som: 

”… systematisk og afvejet anvendelse af den bedste foreliggende forskning. Systematisk 
anvendelse indebærer, at den videnskabelige litteratur gennemgås for relevante undersøgelser, 
der evalueres kritisk. Afvejet anvendelse indebærer, at forskningsresultaterne suppleres med 
fagfolkenes erfaring og uddannelse sammen med borgernes individuelle præferencer og 
samfundsøkonomiske overvejelser” (ibid., s. 39).  

 

Det præciseres, at rehabiliteringsområdet omfatter flere videnskabsområder, hvor der er 

indbyrdes forskelle i videnskabsideal og -paradigme (ibid.).  

                                                 
132 Behovet for at indføre forløbsprogrammer blev beskrevet i 2005 i rapporten: Kronisk sygdom. Patient, 
sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb (Sundhedsstyrelsen 2005a) 
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Begrebet ”rehabilitering” indgår ikke i selve Sundhedsloven. Forpligtelsen til at arbejde med 

rehabilitering fremgår af de specielle bemærkninger til Sundhedsloven, de er dog ikke 

bindende, da de netop er lovbemærkninger. Forpligtelsen indgår i beskrivelsen af dels 

sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, dels forløbsdiagrammer. Forpligtelsen til 

rehabilitering kommer også til udtryk i andre love, i denne sammenhæng er Serviceloven 

central. Her anvendes begrebet rehabilitering ikke, men de kommunale sociale- og sundheds 

tilbud, der skal ydes, kan udgøre former for rehabilitering. Disse tilbud, som tidligere er 

beskrevet (afs. 1.4.1.1), er fortsat gældende (Indenrigs- og Socialministeriet. 2009). 

 

Der er således politiske krav om, at sundhedsprofessionelle arbejder med rehabilitering i 

forhold til yngre ramt af AS i let til moderat grad og hvor begrebet ”rehabilitering” anvendes 

(Sundhedsstyrelsen 2008, Regeringen 2002, Tønnesen, et al. 2005) henvises til definitionen i 

Hvidbogen (Marselisborgcentret & Rehabiliteringsforum Danmark 2004). Rehabilitering 

rækker ud over ydelser som er sikret borgeren via Sundhedsloven. Ansvar for rehabilitering 

ligger i kommunerne. De skal bringe deres ansvarsområde i spil, kombinere indsatser på tværs 

af lovgivning, der passer til den enkelte borger. 

 

10.1.2 Sundhedsstyrelsen: Medicinsk teknologivurdering  
Sundhedsstyrelsen udsendte i 2008 en MTV-rapport133. Det var med baggrund i:  

”… et ønske om en afklaring af evidensen for det stadigt stigende udbud af lægemidler, som 
udbydes til behandling af demens, samt at tilvejebringe et grundlag for regionernes organisering 
på demensområdet og specialeplanlægning for de involverede specialer” (Sundhedsstyrelsen 

2008, s. 40). 
 
Da Strukturreformen trådte i kraft januar 2007, medførte det en afgrænsning af sidste del af 

formålet til udredning og behandling af demens i sekundær sektor og hos praktiserende læge i 

primærsektor. Ekspertgruppen understreger: At pleje og omsorg er en væsentlig del af den 

samlede behandling og at netop et bredere fokus omfattende den kommunale sektor kunne 

have bidraget til et grundlag for planlægning på kommunalområdet. At det er yderst relevant, 

at der bliver foretaget en systematisk vurdering af den kommunale indsats (ibid.).  

                                                 
133 Rapporten er udarbejdet af en tværfaglig dansk ekspertgruppe. Gruppen har taget afsæt i en svensk MTV-
rapport fra 2008. Den er ajourført og suppleret med analyser relateret til Danmark (Sundhedsstyrelsen 2008). 
Initiativet til at udarbejde end MTV-rapport begrundes bl.a. med, at det antal der rammes forventes at stige 
markant de næste 30 år, grundet den demografiske udvikling. Med henblik på at sikre de modtager den bedste 
hjælp, skal de bedste dokumenterede metoder anvendes i den diagnostiske udredning og behandling (ibid.). 
Intentionen med rapporten er, at den skal fungere som faglig rådgivning, udgøre et bidrag til 
beslutningsgrundlaget for fremtidige prioriteringer af udredning og behandling samt organisering for 
beslutningstagere i sundhedsvæsenet – politiske, administrative og kliniske. Det pointeres, men uddybes ikke, at 
konklusioner i rapporten ikke er udtryk for Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger (ibid.).   
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Deres afgrænsning og påpegning af den manglende viden om den kommunale indsats er 

væsentlig bl.a. af følgende grunde: 1) afgræsningen står i modsætning til intentionerne om at 

sikre patienterne sammenhængende behandling og at tilbyde opfølgning af høj kvalitet (ibid.). 

2) kravene om, at der skal udarbejdes sundhedsaftaler. 3) en arbejdsgruppe i 

Sundhedsstyrelsen anførte i 2001, at centrale sundhedsmyndigheder vil følge og vurdere 

udviklingen på demensområdet (Sundhedsstyrelsen 2001). 

 

Det er således primært organiseringen af den diagnostiske udredning og den medicinske 

behandling, der i lighed med tidligere er i sundhedspolitisk fokus (afs. 1.4.1). Denne 

fokusering har formodentlig haft betydninger for, at flere bliver udredt. Ekspertgruppen 

vurderer, at i 2007 blev ca. 33 % udredt, incidens for de > 65 år var da beregnet til 13.934 

(Sundhedsstyrelsen 2008)(Sundhedsstyrelsen 2008)Der er fortsat ikke beregninger for de < 65 

år.  Det formodes således, at ca. 67 % ikke får stillet en diagnose. I forhold til de der får stillet 

en diagnose, viser et dansk forskningsprojekt baseret på undersøgelse af 197 tilfældigt 

udvalgte patienter, at blandt de, der havde fået stillet diagnosen AS, var diagnosen korrekt for 

47 af 58 svarende til 81 % (Phung, et al. 2007), for 11 (19 %) var diagnosen ikke korrekt. 

Altså et alvorligt problem med manglende udredning og upræcis diagnosticering af 

demenssygdomme. 

 

Der viser sig også at være problemer i forhold til den pleje, der tilbydes personer med 

demenssygdomme. Det viser en undersøgelse fra 2008 af den kommunale indsats på 

demensområdet foretaget af Kommunernes Landsforening (KL)134. I undersøgelsen deltog 

74135 af 98 kommuner. Det fremgår, at kommunerne havde kendskab til og havde bevilget 

ydelser efter Serviceloven til ca. 42.400 borgere med demenssygdomme (omfattende borgerne 

med diagnosticeret – og ikke-udredte og/eller ikke-diagnosticerede demenssygdomme). Da 

det anslås ca. 70.000 borgere er ramt af demens i Danmark, svarer det til ca. 60 %136. KL 

formoder, at de øvrige er borgere med demenssygdom i lettere grad, der fortsat kan klare 

hverdagen ved egen hjælp samt med hjælp fra pårørende, venner og naboer (Det 

                                                 
134 KL har valgt, at den kommunale indsats på demensområdet skal indgå i det, de kalder: Det Fælleskommunale 
Kvalitetsprojekt. Projektet har til formål bl.a. at sikre borgerne bedre service og dokumentere kommunernes 
resultater (Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt & Kommunernes Landsforening 2009a). 
135 I notatet fra KL, hvor undersøgelsens resultater beskrives, refereres til ”kommunerne”, jeg formoder, der 
henvises til de 74, der deltog, altså ca. 75 % af landets kommuner. I givet fald er de resultater, jeg refererer 
procenter af de 74 deltagende kommuner. 
136 Det tyder på tallet omfatter samtlige 98 kommuner, baseret på en kalkulering ud fra besvarelser fra de 74. 
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Fælleskommunale Kvalitetsprojekt & Kommunernes Landsforening 2009b). Det er ca. 27.600 

personer, hvoraf en del formentlig er yngre ramt af AS. Undersøgelsen viser at 97 % af 

kommunerne havde organiseret den faglige indsat, så den var relateret til 

demenskoordinatorer og/eller demenskonsulenter. Det understreges, at der ikke var entydige 

definitioner af deres opgaver og ansvarsområder. Alle havde et efteruddannelsesforløb i 

demenssygdomme, omfanget heraf spændte fra demenskonsulentkurser til diplomuddannelse 

i demens, suppleret med efteruddannelse i psykiatri og plejemetoder. For medarbejdere, der 

arbejdede ved kommunernes særlige tilbud for borgere med demens, var der i 96 % af 

kommunerne tilbud om efteruddannelse. 86 % af medarbejderne havde en eller flere 

efteruddannelsesforløb, hovedparten 22 % havde 1-2 dages efteruddannelsesforløb, 9 % 

havde mere end fire uger (ibid). Der fremgår intet om de faglige forudsætninger blandt de 

resterende 69 %. For medarbejdere ansat i hjemmeplejen eller ved plejecentre tilbyder 92 % 

af kommunerne efteruddannelse i demens, her havde 56 % efteruddannelse/kursus i demens 

(ibid.). I forhold til kompleksiteten der er forbundet med at yde en individuel hjælp med 

udgangspunkt i den enkeltes situation (kap. 4), er disse medarbejderes kompetencer og 

kvalifikationer begrænsede – utilstrækkelige(?)  

 

KL’s undersøgelse viser en del ikke modtager nogen form for hjælp fra kommunen. For de 

der modtager hjælp, kan der rejses spørgsmål bl.a. ved, hvad der er grundlaget for at afklare 

den enkeltes behov, og hvorvidt de, der yder denne hjælp, har de nødvendige faglige 

forudsætninger. Der er ikke tilvejebragt viden, om de der lever med AS i let til moderat grad, 

men som ikke modtager hjælp, om deres perspektiv. 

 

KL konkluderer på baggrund af kortlægningen, at der i de kommende år er behov for at 

prioritere indsatsen på demensområdet højt både i kommunerne og i det regionale 

sundhedsvæsen. Der peges på, at bl.a. følgende områder vil kræve en særlig opmærksomhed: 

• ”En intensiveret fælles regional og kommunal indsats i forhold til den forebyggende og tidlige 
indsats, herunder en optimering af udredning og diagnosticering af borgere med begyndende 
demenssygdomme. 

• En styrket indsats i forhold til undervisning i demenssygdomme på grunduddannelserne inden 
for social- og sundhedsområdet. 

• En fortsat kompetenceudvikling i kommunerne, der både fokuserer på at uddanne et 
tilstrækkeligt antal specialister og dygtige generalister. 
… 

• En optimeret indsats overfor yngre borgere med demens og deres særlige behov”. 

(Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt & Kommunernes Landsforening 2009b, s. 17). 
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Dermed er der beskrevet intentioner, som formodentlig giver et vigtigt grundlag for den 

fortsatte udvikling. 

 

Tilbage til MTV-rapporten. For yngre, der får stillet diagnosen AS i let til moderat grad, er 

ekspertgruppens pointe om den manglende viden om den kommunale indsats betydningsfuld, 

i forhold til dels den aktuelle viden om behandling, dels de sundhedspolitiske intentioner.  I 

forhold til behandling skriver ekspertgruppen, at den medicinske behandling er supplement til 

ikke-medikamentel behandling (Sundhedsstyrelsen 2008). De konkluderer ud fra 

litteraturstudier, at ved AS i let til moderat grad, har kolinesterasehæmmere samlet set en 

klinisk relevant virkning på globale symptomer (en samlet vurdering af, hvordan patienten 

klarer sig), kognition og Activities of Daily Living (ADL). Virkningen kan vise sig som en 

forbedring, stabilisering eller mindre fremadskridende demenssygdom. Der er ikke fundet 

studier over, hvor lang tid behandlingen skal fortsætte.  De tre former for forbedringer kan 

kvantificeres ved brug af skalaer. Der peges på begrænsninger ved brugen af denne metode, 

da der ikke er international konsensus om:  

1. hvordan virkningen af medicinen skal eller bør evalueres i daglig klinik.  

2. hvordan en given effekt på en skala skal eller kan oversættes til klinisk betydning. 

Det er vanskeligt at: 

3. oversætte resultaterne fra kliniske undersøgelser til forventninger for den enkelte 

patient (ibid.). 

Hvilke betydninger, denne viden kan have for patienten, diskuteres ikke. Ej heller diskuteres 

mulige betydninger af det, der betegnes som ikke-medikamentel behandling for patientens 

symptomer – måleligt og/eller klinisk og/eller i forhold til patientens dagligliv. 

 

Ekspertgruppen konkluderer på baggrund af deres samlede analyse af de nationale erfaringer 

bl.a., at der aktuelt arbejdes på, hvordan demensområdet kan organiseres på regionalt niveau, 

og at der er behov for at sikre sammenhæng på tværs af sektorer, specialer og aktører (ibid.). 

De beskriver følgende visioner for den kommunale indsats – relateret til opfølgning: ”For 

patienter med en demensdiagnose skal der sikres sammenhæng over et langvarigt 

sygdomsforløb,  … Alle patienter skal sikres opfølgning … ” (ibid., s.114). I forhold til 

opfølgning pointeres: ”Alle patienter med en demensdiagnose bør tilbydes både lægefaglig og 

social opfølgning”  (ibid., s.119). Aftale om tilbud om opfølgning skal sikre, at patienten 
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(med pårørende) skal opsøges aktivt med jævne mellemrum (ibid.). Kommunen får således en 

aktiv opsøgende funktion, initiativet ligger her. De peger på, at samarbejdsmodeller kan være 

hensigtsmæssige organiseringsformer, som kan sikre, at den sundhedsfaglige indsats 

inddrager relevante faggrupper. Grupper som skal have adgang til og udnytte viden om den 

enkelte patient og om patientgruppen på tværs af sektorerne. Det vurderes, at disse modeller 

kan bidrage til at sikre patienters tilknytning til et fast team i primær- og sekundærsektor 

gennem et langt forløb (ibid.). Ifølge MTV-rapporten foreligger der ikke aktuelt international 

videnskabelig litteratur omhandlende multidisciplinær tilgang til en sundhedsfaglig og social 

opfølgning efter diagnosen er stillet (ibid). På trods af den sundhedspolitiske og faglige 

enighed om betydninger af den kommunale indsats i forhold til opfølgning og pleje, mangler 

der en systematisk vurdering af denne. Dertil er der aktuelt begrænset forsknings- og 

udviklingsbaseret viden om rehabilitering – fra bl.a. personens -, familiens -, 

sundhedsprofessionelles perspektiv. Betydningerne af disse to problematikker forstærkes 

yderligere grundet intentionerne om at øge indsatsen i forhold til tidligere diagnosticering, 

hvilket formodentlig betyder flere yngre får stillet diagnosen AS.  

 

10.1.3 Europæiske retningslinjer for diagnostik og behandling af AS  
Det internationale faglige fokus er overvejende rettet mod at opdatere de diagnostiske kriterier 

ved brug af den aktuelle bioteknologiske viden. Eksempelvis har EFNS som nævnt (afs. 

1.2.2) udsendt en revideret udgave af de europæiske retningslinjer (”guideline”) for diagnostik 

og behandling af AS og andre demenssygdomme. Det pointeres, at de ikke omfatter vigtige 

aspekter af omsorgen som kognitiv rehabilitering. Der anføres, men ikke i form af 

anbefalinger, at grundet de komplekse behov hos patienter og omsorgsgiver, bør lægelige 

specialister samarbejde med andre omsorgsprofessionelle, bl.a. bør lægen planlægge 

opfølgende besøg bl.a. mhp. at evaluere behandlings indikationer og følge farmakologisk og 

non-farmakologisk behandlings effekt. Det anføres også, at eftersom demensdiagnosen ofte 

stilles tidligt i sygdomsforløbet, bør interventionsprogrammer omfatte støtte, rådgivning og 

uddannelsesaktiviteter for patienten, men at resultaterne af sådanne former for intervention 

ikke er undersøgt via behørigt designede kvantitative studier (Waldemar, et al. 2007a). 

Spørgsmålet er, om videnskabelige traditioner udgør en barriere i forhold til at skabe viden, 

der kan ligge til grund for anbefalinger om opfølgning for de, der får stillet diagnosen AS. 

Spørgsmålet rejser sig af to grunde. Det tyder på, der er metodiske krav til de 

undersøgelsesdesign, der kan ligge til grund for den viden, som anbefalinger baseres på, de 

skal være kvantitative. Der er anerkendelse af betydningerne af at følge den non-
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farmakologiske behandlings effekt. Men som tidligere beskrevet (afs. 1.2.2), indikerer 

anvendelsen af modsætningsparret farmakologisk – non-farmakologisk, at der refereres til et 

bestemt værdihierarki og til videnskabelige dogmer. 

 

10.1.4 Den Europæiske Union - tiltag i forhold til AS 
Mange lande i verden står med samme udfordring, at som følge af den demografiske 

udvikling rammes flere af demenssyndromer. På sundhedsområdet har de enkelte lande 

generelt det overordnede ansvar for lovgivningen.  Det gælder også medlemslandene af Den 

Europæiske Union (EU). På området: ”Beskyttelse af menneskers sundhed” er EU’s eneste 

kompetence at: ”understøtte, koordinere, supplere medlemslandene” (Folketinget & EU-

oplysningen 2007). Rådet for Den Europæiske Union – dvs. den rådsformation der består af 

landenes sundhedsministre - traf i december 2008 principbeslutninger om, hvordan landende i 

EU bør arbejde med neurodegenerative sygdomme forbundet med aldring specielt AS. 

Medlemslandene opfordres bl.a. til at udarbejde nationale strategier eller handleplaner mhp. at 

forbedre livskvaliteten for patienter og pårørende. EU-kommissionen opfordres til i 2009 at 

tage initiativer, der kan styrke det europæiske samarbejde i forhold til forskning, udveksling 

af ”best-practices” omfattende: Forebyggelse, tidlig diagnosticering, social og sundheds pleje 

og rehabilitering – i en samlet integreret tilgang. Samt til udveksling af ”best practices” om 

spørgsmålet om beskyttelse og patienternes rettigheder og de særlige etiske aspekter af disse 

sygdomme med henblik på at sikre en værdig aldring (Counsil of the European Union 2008). 

Senest har et flertal i Europa-Parlamentet, 465 medlemmer, 5. februar 2009, underskrevet en 

erklæring137 om prioriteringerne i bekæmpelsen af AS. I denne anmodes Europa-

Kommisionen, Rådet for Den Europæiske Union og de enkelte medlemsstaters regeringer om 

at anerkende AS som en prioritet på det offentlige europæiske sundhedsområde og udarbejde 

en europæisk handlingsplan med henblik på at:  

 

 

 

                                                 
137

 På Europa-Parlamentets hjemmeside defineres en skriftlig erklæring på følgende måde:  

”En skriftlig erklæring er en tekst på højst 200 ord om et emne, som falder ind under Den Europæiske Unions 
virksomhedsområde. Skriftlige erklæringer trykkes på alle officielle sprog, omdeles og indføres i et register.  
Medlemmerne af Europa-Parlamentet kan ved hjælp af skriftlige erklæringer indlede eller genoptage en 
drøftelse om emner, der indgår i EU's kompetenceområde”.  

 

(Lokaliseret 25.03.09 på http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/writtenDecl.do?language=DA) 

En erklæring er altså en måde at give udtryk for en holdning, ikke et stykke lovgivning.  
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”… fremme den paneuropæiske forskning om årsager til, forebyggelse af og behandling af 
Alzheimers sygdom 
fremme tidlige diagnoser 
forenkle procedurer for patienter og plejere og forbedre deres livskvalitet 
fremme Alzheimerforeningernes rolle og støtte dem løbende”  

(Grossetête, et al. 2008) 
 

  

Det står ikke klart, hvordan den danske regering forholder sig til opfordringen. Med 

anbefalingerne er tegnet en politisk retning for landende i EU, som de enkelte lande moralsk 

er forpligtet på. Aktuelt er der således ingen internationale ej heller nationale 

retningslinjer/vejledninger/anbefalinger i forhold til rehabilitering af yngre ramt af AS i let til 

moderat grad. I Danmark tyder det mere på at have sammenhænge med mangel på udviklings- 

og forskningsprojekter, da det erkendes, at der er brug for at trække på viden fra mange 

forskellige videnskabelige traditioner. 

 

10.1.5 Nationale handlingsplaner 
Om end det falder udenfor den geografiske afgræsning for dette afsnit, vil jeg nævne, at i 

Norge arbejdes efter en national handlingsplan, (Helse- og omsorgsdepartementet 2007). 

I starten af 2009 vedtog den engelske regering en national demensstrategi (Department of 

Health 2009).  

I Sverige forventes arbejdet med: Nationalla riklinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom færdigt i juni 2010 (Socialstyrelsen 2010).  

I Danmark er det i Finansloven for 2010 aftalt, at der skal udarbejdes en national 

handlingsplan for demens. Planen udarbejdes af en tværfaglig arbejdsgruppe og skal foreligge 

i efteråret 2010 (Finansministeriet u.å.). Disse tiltag er bl.a. udtryk for nødvendigheden (bl.a. 

menneskeligt, økonomisk, politisk) af at prioritere, der arbejdes målrettet for at hjælpe 

personer ramt af demenssygdomme og deres familier.  

 

10.1.6 Sammenfatning 
Hvordan kan de aktuelle nationale - og internationale former for udvikling, som her er 

skitseret, forstås? Det er former for udvikling, der peger i sammen retning, at der er brug for 

at forbedre organiseringen af - og indsatsen i forhold til tidlig opsporing mhp. diagnostisk 

udredning, behandling og pleje for de, der er ramt af demenssygdom. Mange formodes at leve 

med demenssygdom, uden at været udredt. Mange, diagnosticeret som ikke-diagnosticeret, 

modtager ikke hjælp fra kommunen. Demenssygdomme er ikke omfattet af en obligatorisk 

sundhedsaftale, men kan indgå i obligatoriske sundhedsaftaler om forebyggelse og 
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sundhedsfremme. Prioriteres det, afhænger aftalen dels af sygdomsforståelsen, dels af at 

tilbud om rehabilitering er en mulighed – ikke et krav. En problematik er her manglende 

viden, der er brug for, at der nationalt og internationalt skabes forskellige former for viden om 

rehabilitering. Der er dokumentation for, at der er mangel på sundhedsprofessionelle, der har 

den nødvendige viden. Heraf følger, at mange ramt af demenssygdomme ikke modtager en for 

ham eller hende kvalificeret hjælp og støtte, hvilket er i modsætning til de sundhedspolitiske 

målsætninger. Hvilke betydninger det har for den enkelte står hen, bl.a. fordi der aktuelt ikke 

er foretaget en systematisk vurdering af den kommunale indsats. Det tyder således på, at 

andre også i dag er i situationer, der har lighed med de deltageres, der indgår i dette projekt. 

Hvordan klarer disse personer sig? – og deres familie? 

 

Hvad er der ikke fokus på i udviklingen? Der er ikke grundlæggende forandringer i måden at 

forstå AS på og intet der tyder på, at der er en bevægelse mod en anderledes 

sygdomsforståelse. Ingen rejser spørgsmål ved eller diskuterer betydningen af, at 

udgangspunkt for diagnostisk udredning, behandling og pleje er den biomedicinske 

sygdomsforståelse af eksempelvis AS. Ud fra konklusionen i dette projekt - ud fra 1. persons 

perspektivet - er den aktuelle udvikling dermed utilstrækkelig, da der ikke gøres op med 

spaltningen mellem sygdom og livet med sygdommen som følger af den herskende 

sygdomsforståelse. 
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Kapitel 11 Perspektivering 
 
11.1 Indledning  
I det følgende vil jeg ved at medtænke udviklingen i forhold til dels diagnostisk udredning for 

demenssyndrom, dels behandling og pleje for yngre (< 65 år), der får stillet diagnosen AS i let 

til moderat grad (kap. 10), perspektivere resultater af analysen. Udgangspunktet herfor er 

formålet med projektet at bevare den enkeltes sundhed.  

 

11.1.1 Overordnet perspektivering  
Projektet viser, at 1. persons perspektiver, yngre ramt af AS i let til moderat grad, kan bidrage 

yderligere til, at det offentliges tilbud om diagnostisk udredning, behandling, pleje og 

rehabilitering ydes i respekt for den enkeltes livsførelse og de anliggender den enkelte aktuelt 

følger og forfølger. For hver enkelt er det væsentligt, at sundhedsprofessionelle kan vejlede i 

forhold til - og støtte måder for, hvordan han eller hun kan bevare livsførelsen. Projektet kan 

formodentligt udgøre ét bidrag i den løbende drøftelse mellem bl.a. sundhedspolitikere, 

sundhedsprofessionelle og Alzheimerforeningen om udvikling og forbedring af 

sundhedsvæsenets tilbud.  

 
11.1.2 Vision – sundhedsprofessionel praksis baseret på et relationelt sygdomsbegreb 
Ud fra konklusionen og ud fra 1. persons perspektivet er den aktuelle udvikling utilstrækkelig, 

da der ikke er tiltag der gør op med spaltningen mellem sygdom og livet med sygdommen. 

Der rejses ikke spørgsmål ved - det diskuteres ikke - hvilke betydninger det biomedicinske 

sygdomsbegreb for AS kan have for den diagnostiske udredning og den opfølgende pleje for 

de der får stillet diagnosen AS. Én måde for at udvikle dette område – tydeliggør mit projekt – 

er at ændre grundholdning til sygdomsbegrebet. I det følgende vil jeg skitsere en vision 

herfor. En råskitse, der kan videreudvikles.  

 

Visionen er brug af det person-orienterede sygdomsbegreb, et relationelt sygdomsbegreb, 

hvor der gøres brug af kategorier fra kritisk psykologi. Denne sygdomsforståelse indebærer, at 

sygdom, behandling, pleje – eller bredere rehabilitering forstås som træk af den enkeltes 

livsførelse. Det indebærer en multidisciplinær sundhedsprofessionel udredning, med 

udgangspunkt i patienten og hans eller hendes situation. En udredning baseret på to trin. Trin 

et: diagnostisk udredning. For de, der får diagnosen AS, er trin to: udredning mhp. 

rehabilitering.  
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Denne udredning kan baseres på et interdisciplinært samarbejde mellem relevante 

sundhedsprofessionelle (og andre fagpersoner eksempelvis: neuropsykologer, 

socialpædagoger, sundhedsprofessionelle med særlig fokus på ernæring, talepædagoger, 

ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter), personen og nærstående. 

Centralt for dette samarbejde er hvordan personen kan bevare sin livsførelse.  Det indebærer 

dels at afdække personens velbevarede handleevner – aktuelle som potentielle, samt at situere 

betydningerne af disse, dels at situere betydninger af de abstrakte svækkelser afdækket ved 

den diagnostiske udredning, og hvordan personen selv evt. med hjælp kan kompensere. En 

støtte mhp. at konkretisere og situere muligheder for at udvikle sine personlige 

forudsætninger og potentialer. Betydningerne af, at en patient erkender sine bevarede 

handleevner, er særlig vigtig. De kan dels overskygges af hans eller hendes erfaringer af sine 

svækkelser, dels være handleevner, som kan bruges på andre og nye måder, hvilket kan kræve 

hjælp at erkende. En sådan form for rehabilitering kan give den enkelte grundlag for at udføre 

en selvforandrende praksis.  

 

Et relationelt sygdomsbegreb kan forvaltes i henholdsvis den sygdoms- og situations-

orienterede praksis, hvori en subjekt-orienteret praksis er integreret (Juul Jensen & Borg 

2005).  

 

Disse ydre vilkår, dvs. udredning og rehabilitering baseret på relationelt sygdomsbegreb, kan i 

følge Dreier karakteriseres som en sundhedspraksis baseret på foregribende omsorg for at 

sikre den enkeltes forudsætninger i forhold til at kunne tage del i vort fælles 

samfundsmæssige liv. Funktionsniveauet udgør personens forudsætninger for handleevner i 

forhold til råderummet eller de mulige ændringer af råderummet, der kan kompensere for 

funktionstilbagegang. Det bliver derfor afgørende at fokusere på funktionsniveauets konkrete, 

praktiske betydninger og de praktiske forholdsregler, der kan træffes for at sikre 

livsudfoldelsen i forhold til de handlesammenhænge, han eller hun deltager i (Dreier 1995). 

For de der er ramt af AS støttes en sådan form for foregribende omsorg af neuropsykolog 

Rikke Kristine Lomholt i til forhold klinisk diagnostisk udredning. Lomholt præciserer, at 

udredning ikke kun bidrager til at be- eller afkræfte, men bidrager med en detaljeret vurdering 

af de intellektuelle funktioner. Lomholt understreger:  

”…, at viden om hvilke funktioner, der er velbevarede, om patientens ressourcer og dermed 
muligheder for brug af alternative kompenserende strategier, er mindst lige så vigtig som viden 
om funktionstabene. Kun på baggrund af en samlet vurdering af svækkede og velbevarede 
funktioner kan gives relevant vejledning. Effektiv vejledning må desuden baseres på patienten 
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og de pårørendes dagligdag og de konkrete problemer, der opleves. At demenstilstanden ofte 
gradvis forværres rejser i denne forbindelse særlige overvejelser, der medfører behov for 
løbende opfølgning. Oplagte arbejdsopgaver for psykologer er at indgå i en løbende vurdering 
af patienten samt at medvirke til udbygning af tilbud om psykosocial støtte til familier med 
demens, eventuelt i form af supervision til de fagpersoner der dagligt har kontakt med 
demensramte familier. Derved lægges op til et tæt samarbejde mellem de instanser der varetager 
udredning og diagnosticering og de instanser, der varetager omsorg og pleje af de demente” 
(Lomholt 1997, s. 65). 

 

Heri ligger også er tydelig understregning af betydningen af, at denne form for rehabilitering 

baseres på kvalificerede faglige vurderinger i samarbejde med personen og nærstående. 

 
11.2.3 Fund i undersøgelsen - mulige betydninger for fremtidig forskning   
Projektet kan formodentlig bidrage til at rette opmærksomheden mod betydningerne af at 

skabe yderligere viden om 1. persons perspektivet, herunder om yngre personer – med dansk 

og med anden etnisk baggrund – i alderen 40-60 år som kan være i en anden situation og 

dermed have andre erfaringer end deltagerne i dette projekt. Der er brug udviklings- og 

forskningsbaseret viden bl.a. om:  

• Det i diagnostisk udredning, behandling og rehabilitering af yngre ramt i let til 

moderat grad af AS at tage udgangspunkt i et relationelt sygdomsbegreb. Det kunne 

være en interdisciplinær forløbsundersøgelse i form af et praksisforskningsprojekt. 

Ifølge MTV-rapporten foreligger der ikke aktuelt international eller national litteratur 

omhandlende multidisciplinær tilgang til en sundhedsfaglig og social opfølgning efter 

diagnosen er stillet (Sundhedsstyrelsen 2008). At tage udgangspunkt i et relationelt 

sygdomsbegreb kan give muligheder for at skabe viden om:  

• Hvilke muligheder, begrænsninger og dilemmaer der kan følge heraf? (- bl.a. for: 

sundhedspolitikere, sundhedsprofessionelle, personen selv og nærstående). 

• Hvordan kan arbejdet i praksis organiseres?  

• Hvilke filosofiske, etiske og faglige spørgsmål rejser sig der - i praksis? 

• Hvilke økonomiske betydninger er det muligt at dokumentere? 

Et humanistisk sundhedsforskningsprojekt, et interdisciplinært praksisforskningsprojekt, 

baseret på samarbejde med personen selv og nærstående. En forløbsundersøgelse, som 

omfatter perioden fra: mistanke om AS, diagnostiske udredning, formidling af diagnosen AS, 

livet med sygdommen og til personen dør. Et praksisforskningsprojekt kan formentlig gøre 

det muligt at overkomme etiske dilemmaer, der opstod i dette projekt (afs.7.1.5). 
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Formodentlig kunne erfaringerne fra et sådant forskningsprojekt i Danmark dokumentere 

betydninger af handlingsinitiativer og bidrage til en globale samtale.  

 

De præsenterede fund – hvordan personens erfaringer fra livet med AS analyseret via kritisk 

psykologi kan bidrage til en relationel sygdomsforståelse. 

 
11.2 En afsluttende tanke …  
Hvad jeg på denne smukke danske forårsdag kan sige om metode og fund. Det tyder på, at 

videnskabelige fremskridt også kan bidrage til en yderligere humanisering, en person-

orienteret tilgang til sygdommen og til patienten. De præsenterede fund viser betydninger af 

at tage udgangspunkt i et relationelt person-orienteret sygdomsbegreb og i begreber fra kritisk 

psykologi i forhold til at bevare evt. øge personens sundhed – for en tid. Fundene 

repræsenterer ikke med sikkerhed det optimale, som denne tilgang giver mulighed for. De 

bærer præg af en del metodiske udfordringer. Ikke desto mindre er nogle vigtige fund kommet 

til syne og har muliggjort fundamentet til en vision.  
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13.1 Bilagsliste - Bilag vedlagt på cd 
 
 
Bilag 1.0 Formelle godkendelser 
1.1 Svar fra Den Videnskabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands Amter  
1.2 Svar fra Datatilsynet  

 
Bilag 2.0 Den medicinske sygdomsforståelse af AS samt MMSE  
2.1  Den medicinske sygdomsforståelse af AS 
2.2  Mini Mental State Examination (MMSE)  
 
Bilag 3.0 Inkluderede deltagere 
3.1 Oversigt over inkluderede personer ramt af Alzheimers sygdom 
3.2 Inkluderede nærtstående til personer ramt af AS 
 
Bilag 4.0 Information til interviewpersoner   
4.1 Stikord til telefonkontakt til person ramt af AS og hans eller hendes nærtstående mhp. 

aftale om orienteringsmøde 
4.2 Stikord til mundtlig information om projektet til brug ved orienteringsmødet 
4.3 Information – skriftligt til personen ramt af AS, samt samtykkeerklæring 
4.4 Information – skriftligt til personens nærtstående, samt samtykkeerklæring 
4.5 Emner for 1. samtale – personen ramt af AS 
4.6 Emner for 1. samtale – personens nærtstående 
 
Bilag 5.0 Interview I - interviewguider 
5.1 Interviewguide I (generel) - personen ramt af AS  
5.2 Interviewguide I (generel) - nærtstående  
 
Bilag 6.0 Transskriberede Interview I 
6.1 nr.  1: person og nærtstående: Grethe og Bent Nielsen 
6.2 nr. 3: personen: Karl Sørensen 
6.3  nr. 3: nærstående: Lis Sørensen 
6.4  nr. 4: personen: Hans Pedersen med støtte af Elva 
6.5  nr. 4: nærstående: Elva Pedersen 
6.6  nr. 5: personen: Thorsten Mortensen 
6.7  nr. 5: nærstående: Anders Kristiansen 
6.8  nr. 6: personen: Ellen Hansen 
6.9 nr. 6: nærstående: Kristian Hansen 
 
Bilag 7.0 Interview II - interviewguider 
7.1 Telefonkontakt – forud Interview II 
7.2 Interviewguide II nr. 1: personen og nærtstående Grethe og Bent Nielsen 
7.3 Interviewguide II nr. 3: personen Karl Sørensen 
7.4 Interviewguide II nr. 3: nærstående Lis Sørensen 
7.5 Interviewguide II nr. 4: personen Hans Pedersen med støtte af Elva 
7.6 Interviewguide II nr. 4 nærstående Elva Pedersen 
7.7 Interviewguide II nr. 5: personen Thorsten Mortensen 
7.8 Interviewguide II nr. 5: nærstående Anders Kristiansen 
7.9 Interviewguide II nr. 6: personen Ellen Hansen 
7.10 Interviewguide II nr. 6: nærstående Kristian Hansen 
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Bilag 8.0 Transskriberede Interview II 
8.1 nr.1: person og nærstående: Grethe og Bent Nielsen 
8.2 nr.3: personen: Karl Sørensen 
8.3 nr.3: nærstående: Lis Sørensen 
8.4 nr.4: personen: Hans Pedersen med støtte af Elva 
8.5 nr.4: nærstående: Elva Pedersen 
8.6 nr.5: personen: Thorsten Mortensen 
8.7 nr.5: nærstående: Anders Kristiansen 
8.8 nr.6: personen: Ellen Hansen 
8.9 nr. 6: nærstående: Kristian Hansen 
 
Bilag 9.0 Interview I og II: koder, temaer og undertemaer  
9.1 Vejledning: Om baggrunden for Bilag 9.2  
9.2 Koder, temaer og undertemaer  
 
Bilag 10.0 Interview I kodet tekst relateret til temaer 
10.1 Tema 2: Brist i hverdagslivets fungeren  
  Kode:   Bærer selv på mistanken 
10.2 Tema 3: Dommen – 
 Kode:  Test – forfærdelig oplevelse 
10.3 Tema 4: Komme til forståelse af diagnosen 
 Kode:  Lag der forsvinder 
10.4 Tema 5: Dagligliv undervejes 
 Kode:  Dagligliv undervejs 
10.5 Tema 6: Deltagelse i interview 
 Kode:  Overvejelse om deltagelse 
 
Bilag 11.0 Interview II kodet tekst relateret til temaer 

  11.1 Tema 2: Brist i hverdagslivets fungeren 
  Kode: Medicin – effekt – måles - erfares 

11.2  Tema 3: Dommen 
 Kode: Dommen 
11.3 Tema 4: Komme til forståelse af diagnosen 
 Kode: Man føler sig ikke syg 
11.4 Tema 5: Dagligliv undervejes 
 Kode: Dagligliv undervejs 
11.5 Tema 6: Deltagelse i interview 
 Kode: Overvejelser om deltagelse 

 
Bilag 12.0 Litteratursøgning 
12.1 Beskrivelse af litteratursøgning 
 
 
14.1 Bilagsliste - Bilag vedlagt på indstik 
13.1 Liste over ord og vendinger i citater: Dialekt - hverdagsdansk  
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