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INDLeDNINg

gr i t  N ik las son

Sundhed, Menneske og Samfund er en lærebog, som er specielt målrettet uddan-
nelserne på bachelorniveau indenfor sundhedsfeltet. 
 Bogen er blevet til med det formål at samle et overblik over den grundlæggende 
viden, som kommende sundhedsbachelorer skal tilegne sig i emnekredsen ’sociolo-
gi/antropologi/samfundsfag’ på et højt kvalificeret niveau. Stoffet er udvalgt og kon-
kretiseret med udgangspunkt i de nationale studieordninger for uddannelserne til 
jordemoder, sygeplejerske, ergoterapeut, radiograf, bioanalytiker og fysioterapeut, 
og stoffet er sammensat, så det emnemæssigt dækker de krav, der officielt stilles til 
sundhedsbachelorernes viden på dette felt. Stoffet præsenteres af forfattere, som på 
en gang er vidende og anerkendte indenfor det felt, de skriver om, samtidigt med 
at de formår at formidle denne viden med målgruppen for øje, både hvad angår det 
konkrete indhold og niveau. 
 Uddannelsernes vidensgrundlag skal ifølge gældende lov være professions- og 
udviklingsbaseret. Det betyder, at undervisningen skal inddrage relevant national 
og international forskning, og dette skal sammen med de studerendes refleksion 
over praksis opbygge deres praktiske og personlige kompetencer til at udføre, lede 
og formidle samt udvikle deres sundhedsprofessionelle rolle. Derfor er det dejligt at 
kunne præsentere et forfatterpanel, som ikke blot formidler denne forskning forbil-
ledligt, men også for de flestes vedkommende selv udfører forskning på højt plan.
 Således er det intentionen, at undervisere og studerende med denne bog har en 
fyldestgørende og samlet pensumlitteratur til faget. En righoldig litteraturliste med 
forfatternes referencer for hvert enkelt tema/kapitel i bogen gør det muligt hurtigt at 
orientere sig bredere og supplere sin grundviden. For med de begrænsede ECTS, der 
i sundhedsbacheloruddannelserne er afsat til samfundsfaglige emner, er det nød-
vendigt at begrænse grundlitteraturen til hvert enkelt tema. Blod og slim, knogler, 
hjerner, hud med mere er og bliver jo sundhedsuddannelsernes hovedfokus.
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 Men hvorfor overhovedet lægge vægt på samfundsforhold, når det handler om 
at holde mennesker sunde og gøre mennesker raske? Det giver bl.a. denne bog sva-
ret på:
 Fordi det i den grad er blevet tydeligt, at netop den sociologiske kontekst, et 
menneske lever i – det være sig den lille (familie, venner, arbejde, dagligdag, lokal-
samfund) og den store (regler, love, normer, forventninger, strukturelle grænser) 
påvirker sundhedstilstanden i betydelig grad. Det handler både om menneskets ge-
nerelle sundhedsniveau, om hvordan mennesker tager sundhedspersonalets råd og 
vejledning til sig, og om i hvor høj grad man er villig til og i stand til selv at yde en 
indsats for at gøre noget godt for sit helbred. Og den samfundsvidenskabelige vin-
kel viser tydeligt, at netop spørgsmålet om hvad sundhed er, er et spørgsmål med 
tusinde svar.
 Den sundhedsprofessionelle, som forsøger at styrke, bevare og/eller forbedre et 
menneskes sundhed ud fra sine egne forudsætninger uden blik for dette menneskes 
sociologiske virkelighed, kan så nemt ’skyde forbi målet’ med sin kommunikation 
og sine råd, om end de er baseret på nok så konkret og valid sundhedsfaglig evidens. 
Hvis ikke modtageren ses som et menneske med sine helt individuelle meninger, 
værdier, forpligtelser og ønsker i sin helt individuelle hverdagslivs-virkelighed, kan 
man så nemt ramme langt uden for centrum af målet, hvis man overhovedet ram-
mer skiven. Og så er sundhedsvæsenets indsats jo ikke meget værd, fordi resultatet 
bliver langt under det ønskede.
 Derfor er undervisningen i de samfundsvidenskabelige fag på landets professi-
onshøjskoler, som uddanner fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, jordemød-
re, bioanalytikere og sygeplejersker, levende og vidtspændende. Fagene dukker frem 
i mange sammenhænge i løbet af uddannelsen, og ikke kun i den teoretiske under-
visning, der finder sted. De samfundsmæssige/sociologiske vinkler er genstand for 
drøftelser i praktikforløb, hvor den studerende ved hjælp af sin samfundsvidenska-
belige ballast kan sætte hverdagsoplevelserne ind i en større sammenhæng, og den 
er til stede i projekter, temaarbejde og på andre af de teoretiske felter, som fordrer 
et helhedssyn på en sundhedsfaglig problemstilling.
 Undervisningen vil altid relatere sig til de aktuelle begivenheder i samfundet og 
til de studerendes og undervisernes oplevelser lige her og nu. Derfor er denne bog 
heller ikke dækkende for al den undervisning, der finder sted på landets uddan-
nelsessteder for sundhedsbachelorer. Dens berettigelse som grundbog i undervis-
ningsområdet er den bredde, som dens indhold afspejler, og underviseren kan sup-
plere med artikler eller andre litteraturhenvisninger for at komme i dybden med 
udvalgte temaer. 
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 Når man laver en antologi som denne, hvor forfattere med meget forskellig pro-
fessionel og praksismæssig baggrund giver hver sit bud på væsentlige faktorer i for-
bindelse med den samfundsvidenskabelige vinkel for sundhedsbachelorer, kan det 
ikke undgås, at bogen samlet set vil indeholde både gentagelser, at samme emne 
behandles på forskellig måde og fra forskellige vinkler, og at der måske også fore-
kommer direkte modsigelser. Således står hvert kapitel selvstændigt for den enkelte 
forfatters syn og holdning. Jeg ser ikke dette som en svaghed, men som en styrke, 
idet der ikke er nogen endegyldig korrekt visdom om, hvad samfund/sundheds-
sammenhængen er for en størrelse, eller hvordan den skal anskues. De divergenser, 
der bliver synlige i læsningen og undervisningen, vil kunne danne baggrund for 
diskussioner og drøftelser, som er med til at forme den enkelte studerendes opfat-
telse af og holdning til de temaer, som behandles.
 Det er således mit håb og min forventning, at denne bog både vil give sundheds-
studerende mulighed for at tilegne sig en bred samfundsfaglig viden, og at den vil 
være med til at vække frugtbare politiske, etiske og praktiske drøftelser i undervis-
ningen.
 Her følger en præsentation af bogens kapitler, deres særlige fokus og en pointe-
ring af, hvad den viden, de hver især præsenterer, kan gøre for at styrke den sund-
hedsprofessionelles indsats.

Professor og ph.d. Tine Rostgaard præsenterer i kapitel 1 hele grundlaget for sund-
hedsvæsenet, nemlig den danske velfærdsstat og dennes historiske udvikling de 
sidste ca. 120 år, fra de første velfærdsreformer blev præsenteret og frem til i dag. 
Hun viser, hvordan en del af de reformer, som er indført i det første tiår af dette 
årtusinde, bryder med de universalistiske grundprincipper, der hidtil har væ-
ret gældende i Danmark og formet den danske velfærdsstat til det, den er i dag. 
Hermed lægger hun op til en drøftelse af, hvorvidt der er tale om en justering af 
velfærdsstaten eller en reel demontering af samme. Hun beskriver de klassiske 
velfærdsstatsmodeller og giver bolden op til diskussioner om den danske velfærds-
stat, det unikke ved den og muligheden for at bevare den, og hun præsenterer de 
største udfordringer, hun ser for den danske velfærdsmodel i dag.
 I kapitel 2 behandler cand.scient.soc., lektor Ina Munch selve begreberne sygdom 
og sundhed, historisk såvel som sociologisk, med de paradigmer og perspektiver, der 
knytter sig til dem. Med den medicinske sociolog Aron Antonovsky, hans salutoge-
netiske idé og teorien om Oplevelsen Af Sammenhæng tænker hun sundhedspæ-
dagogikken ind omkring begreberne, og hun italesætter ”syg-rask”-dimensionen 
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overfor ”det-gode-liv”-dimensionen og kommer her også ind omkring de vigtige 
begreber, sundhedsfremme og forebyggelse.
 Sundhedsfremme og forebyggelse er hovedtemaet i kapitel 3, hvor chef for Steno 
Center for Sundhedsfremme, cand. scient. og ph.d. Bjarne Bruun Jensen præsente-
rer begreberne og redegør for forskelle og ligheder på de to sundhedspædagogiske 
tilgange og hvorledes de kan spille sammen. De sundhedspædagogiske kernebe-
greber Deltagelse, Sundhed, Handlekompetence, Viden og Setting belyses, og han 
beskriver forskellige kompetencer og roller, som den sundhedsprofessionelle har 
brug for at kende til og gøre brug af i arbejdet med at fremme sundheden og fore-
bygge sygdomme Desuden introducerer han Aron Antonovskys salutogenetiske 
perspektiv, hvor fokus flyttes fra risiko- og sygdomstænkning til et ressource- og 
sundhedsfokus med det helt centrale begreb Sense of Coherence, på dansk Oplevel-
sen af Sammenhæng.
 Professor, dr.med. Torben Jørgensen tager i kapitel 4 fænomenet folkesundhed 
under behandling. Han kommer omkring definition og historie og gennemgår nogle 
af de største trusler mod folkesundheden i dag. Der sættes spot på alle de mange 
faktorer, som påvirker folkesundheden – bl.a. den enkeltes og befolkningens sund-
hedsadfærd, den industrielle udvikling og ikke mindst de kolossale økonomiske in-
teresser, som mere eller mindre skjult påvirker både politikken og diskursen om-
kring folkesundhed. Spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for folkesundheden 
diskuteres, og også her kommer sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategier ind 
som naturlige og nødvendige tiltag for at højne sundhedsniveauet i befolkningen 
generelt.
 Kapitel 5 handler om ulighed i sundhed og dermed balancen mellem de givne le-
vekår og menneskets livsstil. Dr.med. og seniorspecialist Lars Iversen tager os her 
med i en koncentreret gennemgang af de objektive uligheder, som kan dokumen-
teres at være til stede i Danmark, og omend sundhedstilstanden generelt er øget 
for alle grupper de seneste 50 år, viser han, at uligheden i sundhedstilstand ud fra 
sociale kår tilsyneladende i samme periode desværre er øget. Iversen gennemgår 
modeller for, hvorledes uligheden udregnes og beskrives ud fra indkomst, uddan-
nelse osv. og viser, hvorledes de forkætrede KRAM(S)faktorer hænger tæt sammen 
med de sociale forhold.
 Ph.d. i sociologi, lektor Nanna Mik-Meyer behandler i kapitel 6 problematikken 
om de allestedsnærværende magtrelationer i menneskelig interaktion og specifikt 
omkring magtrelationer i sundhedsarbejdet. Hun viser kompleksiteten i magtbegre-
bet og diskuterer bl.a. den magt, der ligger i retten til at klassificere, hvilke borgere 
der er værdigt trængende til behandling, og hvilke som ikke er, og belyser den bio-




