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Indledning

Anne-Mette Gr Aubæk

Denne bog giver et samlet bud på, hvilken viden der hører ind under pa-
tientologien. Ordet patient stammer fra latin og betyder at være lidende, 
tålmodig, udholdende samt at være under behandling, og bogen kan medvirke 
til, at læseren får en udvidet forståelse af patientbegrebet. Bogen præsenterer 
betydningsfulde aspekter af forhold, der knytter sig til at være syg, at være 
patient eller at være pårørende. I bogen beskrives patientrollen i et nutidigt 
og historisk perspektiv: oplevelsen af at blive syg eller være langvarigt syg, 
fortællingens betydning, kamp, værdighed, håb og afhængighed samt pårø-
rendes oplevelser og betydning. Gennem hele bogen tages udgangspunkt i 
patienternes egne fortællinger. Det har desuden været væsentligt at inddrage 
aktuelle empiriske undersøgelser om patienters livsverden og resultater fra 
den nyeste danske, skandinaviske og internationale sygeplejeforskning. Bogen 
bidrager med mange eksempler på aktuel teoriudvikling inden for kvalitativ 
forskning og fremlægger desuden en nyudviklet model over udviklingen af 
patientologiske begreber. Bogen vil dog ikke give et fuldstændigt dækkende 
billede af alle patientologiens aspekter. I bogen fokuseres på den voksne 
patient med somatisk sygdom. Dermed udelades andre relevante grupper, 
fx børn, unge, ældre og psykisk syge.

Målgruppe
Patientologisk viden er central for uddannelse, klinisk praksis og udvikling 
inden for sundhedsprofessionerne. Bogens forfattere er en blanding af ny-
uddannede og erfarne sygeplejeforskere samt erfarne undervisere inden for 
grunduddannelse i sygepleje, inden for efter- og videreuddannelse og tvær-
faglige diplomuddannelser.

Opbygning og indhold
Patienters fortællinger spiller en central rolle for at få indsigt i, hvordan det 
er at være syg og være patient. En fortælling rummer både det unikke og det 
alment genkendelige og kan fortælles gennem både ord og billeder. Dette 
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understreges af bogens opbygning, hvor kapitlerne bliver illustreret gennem 
fotografiets fortællinger.
 I kapitel 1 præsenteres fire fortællinger om bevægende og smertelige er-
faringer om at være patient. Dette kapitel har en central rolle i bogen, idet 
de fire patientfortællinger kan kobles til hvert af de følgende kapitler med 
henblik på at eksemplificere den patientologiske viden, give fordybelse og 
perspektivering. Bogens øvrige ti kapitler uddyber forskellige patientologiske 
fænomener. Der er lagt vægt på at inddrage den nyeste viden fra den kva-
litative forskning, dvs. både nationale og internationale forskningsbaserede 
teorier om patientologiske fænomener og begreber.
 De fire indledende patientfortællinger anvendes som et empirisk afsæt for 
indholdet i kapitel 2. Her præsenteres en teoretisk model, som er udarbejdet 
af Elisabeth Hall og Anne-Mette Graubæk, der viser vejen fra fortælling til 
grundlæggende værdier inden for udvikling af patientologiske begreber. Det 
er en vej, der går gennem epistemologi (kundskaber og erkendelse) via ontologi 
(grundvilkår og værdier i det enkelte menneskes liv) til ethos, som indeholder 
patientkulturens grundlæggende værdier.
 I kapitel 3 har Anne-Mette Graubæk en samlet præsentation af empirisk 
funderede teorier og modeller om at være syg (illness). Pia Dreyers kapitel 
4 fokuserer på fortællingen som bærende af mening og betydning og præ-
senterer en model til analyse af fortællingen. Flere kapitler har fokus på 
patienters vanskelige liv med forandringer og begrænsninger. Sanne Angel 
skriver i kapitel 5 om kampen for at komme videre i livet, og i kapitel 6 
skriver Bente Martinsen om den fysiske afhængighed, der opstår, når krop-
pen svigter. I kapitel 7 problematiserer Jette Joost Michaelsen begrebet „den 
vanskelige patient“ og sætter det i en samfundsmæssig kontekst. Kapitel 8 
om patienter med anden etisk baggrund end dansk er et nyskrevet kapitel af 
Dorthe Nielsen, som er tilknyttet Indvandrermedicinsk afdeling. Kapitlet har 
særlig fokus på patienten, som har en flygtningebaggrund, og dennes familie, 
fordi de har problemstillinger, som adskiller sig fra andre patientgrupper. De 
pårørendes særlige rolle fremlægges i kapitel 9 af Kirsten Honoré. Patientens 
udfordring med at lære at være patient og deltage i patientuddannelse frem-
lægges af Helle Sch nor i kapitel 10. Bogen afsluttes af Trine Lassen med et 
historisk tilbageblik på patientrollen, hvor flere punktnedslag gennem mere 
end hundrede år viser de bevægelser, som patientkultur og hjælpekultur har 
gennemgået.
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Baggrund
I Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (Under-
visningsministeriet 2008) omtales to relativt nye begreber: patientologi og 
curologi. Begge begreber nævnes i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsens 
afsluttende del med bachelorprojektet, hvor der fremhæves, at den studerende 
skal demonstrere viden inden for patientologi og curologi. Begreberne har 
således fået en central plads i sygeplejerskeuddannelsen, og derfor er det 
berettiget at få svar på spørgsmål om, hvad begrebernes indhold er, og hvor 
disse begreber stammer fra.

Curologi er læren om sygepleje og omsorg. Ordet stammer fra latin, hvor cura 
betyder omhu, omsorg og bekymring, og curo betyder omsorg, røgt og pleje 
som et offentligt hverv. Den amerikanske sygeplejeforsker Donna Vredevoe 
har i en enkelt artikel i 1984 argumenteret for at indføre betegnelsen curologi 
som en tydeliggørelse af, at sygeplejeprofessionen har sit eget forskningsfelt, 
der er relateret til patientplejen (Vredevoe 1984). Samme indstilling ses hos 
Kristiansen og Digernes (1982), som bruger betegnelsen klinisk sygepleje 
i deres beskrivelse af sygeplejeforskningens tre kerneområder: patientologi, 
klinisk sygepleje og epidemiologi.
 Begrebet patientologi blev introduceret i sygeplejelitteraturen i 1978 af 
den amerikanske sygeplejeforsker Pamela Brink i et kort debatindlæg i tids-
skriftet Nursing Outlook (Brink 1978). Brink undrede sig over, at omtalen af 
patienterne var fraværende i undervisningen om sundhedsvæsenets opgaver i 
sygeplejerskeuddannelsen. Undervisningen handlede udelukkende om service 
og opgaver, mens patienterne som modtagere af ydelserne blev betragtet som 
så selvfølgelige, at de end ikke blev nævnt i undervisningsmaterialerne. Patien-
terne var usynlige eller nærmest ikke-eksisterende. Nogle år senere skriver 
Brink igen en kort artikel om sine betragtninger over begrebet patientologi 
(Brink 1991), men siden kan der ikke spores den store anvendelse af begrebet 
i internationale artikler. Brink var på dette tidspunkt især indigneret over 
plejepersonalets negative holdninger over for patienterne, hvor plejepersonalet 
kunne være nedladende og moraliserende og mene, at patienternes lidelser 
ofte var selvforskyldte. Ved at anvende viden om patientologi kunne det være 
muligt at ændre personalets holdninger, så de ikke længere gjorde sig skyldige 
i at påføre patienter plejelidelse. Brink argumenterede for, at betegnelsen 
patientologi kunne blive nyttig som et nyt videns- og forskningsfelt, der var 
parallelt med viden om thanatologi (døende). Patientologi som forskningsfelt 
skulle rette sig mod alle aspekter af mennesket som patient og ikke kun mod 
sygerollen (Madsen og Winther 2007; Pedersen og Hounsgaard 2008).
 I den skandinaviske lærebogslitteratur har to norske sygeplejeforskere, 
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Elsa Kristiansen og Aud Sissel Digernes (1982), på samme måde udpeget 
patientologibegrebet som et kerneområde i sygeplejeforskningen (Hansen 
2002). De anfører, at patientologi omhandler:

„kundskap om menneskets livsssituasjon, opplevelse, atferd og vilkår for 
atferd i forbindelse med sykdom, lidelse, forestående død og avhengighet 
av andre for å oppretholde liv, helse og velvære“

(Kristiansen og Digernes 1982, s. 19).

Selvom patientologibegrebet ikke har haft den store gennemslagskraft i den 
sygeplejefaglige terminologi i Danmark, så udvikles der megen forsknings-
baseret viden med patientologisk fokus både i dansk og i international sy-
geplejeforskning (Hall 2004; Kirkevold 2002).
 Brink anser patientologien for at rumme mindst fire områder: Patientens 
perspektiv, patientrollen, patientens kulturelle kontekst og offerrollen (Brink 
1978; 1991). Disse fire områder indgår i centrale dele af denne bog.
 Når der fokuseres på patientens perspektiv og patientens livsverden, så er 
fortællingen (narrativ) ofte indgangsporten til den patientologiske viden (se 
kap. 1, 2, 4 og 8). I den fænomenologiske forskning er narrativer om men-
neskets insiderperspektiv fremtrædende. Fortællinger produceres i særlig 
grad, når noget betydningsfuldt optræder, fx når helbred forandres, når be-
lastende eller udfordrende begivenheder opleves eller ved overgange knyttet 
til livsfaser, sygdom og lidelse (se kap. 2, 5 og 8). At forstå det at være syg, 
som på engelsk kaldes illness, kræver viden om, hvordan patienten oplever en 
forandret krop, mærker og tolker sygdommens symptomer, hvordan patien-
tens selvopfattelse påvirkes, hvordan lidelse gennemleves, hvilken betydning 
håb og livsmod har, og hvordan patienten mestrer sin forandring.
 Patientrollen omfatter ansvar for at deltage i beslutninger om eget helbred 
og evnen til at gennemføre egen behandling. Brink angiver, at compliance er 
et vigtigt område inden for patientologien, og at det er vigtigt at behandle 
patienter med respekt, så personalet ikke optræder formynderisk og ned-
ladende. Andre områder inden for patientologien retter sig mod, hvordan 
og hvornår det besluttes at søge læge for helbredsproblemer, og hvilken be-
tydning de pårørende har for dette, hvordan patientrollen læres, hvordan 
personen ophører med at være i patientrollen, og hvilken betydning det har, 
hvis patienten ikke indgår i en patientrolle.
 Sygeplejersker må også have viden om patientens kultur og etnicitet samt 
indsigt i familiens og andre pårørendes betydning, enten det gælder om at 
søge lægehjælp, beslutte og gennemføre en behandling, mestre forandring og 
lidelse, eller om at finde livsmod, håb og livskvalitet (se fx kap. 5 og 8).
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 Brink ser også offerrollen som et aspekt inden for patientologien pga. 
patientens oplevelse af egen skyld i forhold til sygdom. Skam og stigmati-
sering er derfor også forhold, som patientologien må udforske. Endvidere 
bliver en del patienter ofre for iatrogene lidelser (dvs. lidelser påført gennem 
behandling), hvor behandling, bivirkninger eller utilsigtede hændelser kan 
forværre et sygdomsforløb. Brink er, som nævnt, meget optaget af personalets 
fordømmende og moraliserende holdninger, som kan medføre unødig lidelse, 
plejelidelse og krænkelse af patienten (se kap. 2, 3, 6, 7 og 8). Hun argumen-
terer for, at udvikling af patientologisk viden kan ændre sygeplejepersonalets 
kritisable holdninger og adfærd over for patienter.
 Udviklingen af den patientologiske viden viser, at humanistisk inspireret 
forskning vil være relevant i fremtiden, idet den enkeltes erfaring kan være 
en fælles erfaring, man kan lære af. Men der vil også være behov for andre 
forskningstyper. Det kan fx være moderne empirisk forskning, der producerer 
viden for praksis gennem indhentning af empiriske data, som bearbejdes ma-
tematisk ved hjælp af statistiske modeller i en hypotetisk-deduktiv metode, 
eller det, som Elisabeth Hall betegner som problemløsende sygeplejeforsk-
ning, der vil benytte og udvikle teorier, som kan forandre, udvikle og løse 
problemer i praksis (Hall 2004). I kombination vil de tre typer forskning 
kunne bidrage til udvikling af patientologien, således at syge mennesker og 
deres pårørende sikres den bedst mulige omsorg, pleje og behandling afstemt 
efter netop deres livssituation.
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