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Den selvforvaltende kræftpatient – et postmoderne individ
Projektet beskæftiger sig med en patienttype, som bliver stadig mere synlig. Det er en patienttype, 
som oprindeligt blev iscenesat indenfor de alternative terapier, men som i dag iscenesættes indenfor 
sundhedsvæsnet som helhed. Det er en patienttype, som stiller nogle helt nye krav til behandlere. 
Det traditionelle behandler-patient forhold, som bygger på at patienten tillidsfuldt lægger sit helbred 
i behandlerens hænder, anfægtes. Den selvforvaltende patient tager et ansvar for eget helbred. Hvor 
den traditionelle patient forventer, at behandleren styrer behandlingsprocessen, så er det 
karakteristisk for den selvforvaltende patient, at behandleren i højere grad betragtes som en 
katalysator, der kan aktivere en forandringsproces. Den selvforvaltende patient søger en dynamisk 
og kreativ udveksling med behandleren. 

Mine informanter, dvs. de patienter som indgår i projektet, er rekrutteret indenfor to 
kræftpatientforeninger. Deres anderledes patientadfærd knytter sig til både deres aktive deltagelse i 
patientforeningsarbejde og til deres eksperimenter med alternative terapier. Det er karakteristisk for 
mine informanter, at de søger at indvirke på deres helbred ved hjælp af både biomedicin, dvs. de 
behandlingsformer som knytter sig til den etablerede del af sundhedsvæsnet, og alternativ terapi.

I projektet knyttes den anderledes patientadfærd til generelle sociale og kulturelle 
forandringsprocesser. Disse forandringsprocesser angår anfægtelserne af det moderne. I forskningen 
udtrykkes disse anfægtelser ved at tale om det postmoderne. Et af de områder der undergår 
forandring i disse år er forholdet til autoriteter. Det moderne samfund er i høj grad opbygget omkring 
ekspertsystemer, som tager sig af hver deres afgrænsede område af virkeligheden. Moderniteten er 
præget af en respekt for den viden der produceres indenfor de videnskabelige ekspertsystemer. Man 
taler om denne viden som objektiv, hvilket man knytter til kravet om dens adskilthed fra lokal 
praksis og subjektive forhold. Postmoderniteten er præget af en underminering af tilliden til sådanne 
abstrakte ekspertsystemer. Sandheder om virkeligheden, som tidligere karakteriseredes som 
objektive og universelle, fremstår nu som relative, lokale og midlertidige. Hvor autoritetens 
personlige egenskaber er underordnet indenfor moderniteten, så betyder undermineringen af tilliden 
til de abstrakte ekspertsystemer indenfor postmoderniteten, at personlige egenskaber og subjektive 
forhold får stor betydning.

Ved således at undersøge ændringer i patientadfærden i forhold til overordnede sociale og kulturelle 
forandringsprocesser kan projektet bidrage til en dybere forståelse af en patientadfærd, som i disse 
år bliver stadig mere udbredt.

Projektet er finansieret via en 3-årig bevilling fra Det Psykosociale Forskningsudvalg under Kræftens 
Bekæmpelse.



   


