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Ph.D. projekt: ”At leve med kronisk sygdom”. En antropologisk undersøgelse af håndteringen af 
kronisk sygdom blandt leddegigtpatienter og plejepersonale i Danmark.

Én mulig måde at se på biomedicinens landvindinger gennem de sidste 100 år, er det forhold at de 
øgede muligheder for at behandle sygdomme har betydet en væsentlig forøgelse af antallet af 
mennesker der lever en betragtelig stor del af deres liv med kronisk sygdom. Håndtering af kronisk 
sygdom udgør således en problematik på flere niveauer: der er samfundets håndtering som sådan 
hvoraf sundhedsvæsenets håndtering er en væsentlig del, og der er håndteringen af kronisk sygdom i 
konkrete mellemmenneskelige relationer. Samtidig er der sket en forskydning fra at beslutninger 
vedrørende sygdom, sundhed, og behandling primært var et lægeforetagende til at det enkelte individ 
skal (bør) tage ansvar for eget helbred. Det gælder også for mennesker der lever med kronisk sygdom. 
En måde at stille mennesker til ansvar for deres helbred er ved at se dem som potentielle elever der 
har brug for biomedicinsk viden om deres sygdom, så de både kan foretage informerede beslutninger 
og lære at leve med den kroniske sygdom. Til dette formål opretter man f.eks. Gigtskoler hvor 
patienter samles og undervises i ”facts om sygdommen” af forskellige faggrupper indenfor 
sundhedsvæsenet. Ud fra et antropologisk synspunkt er det en interessant tanke at kronisk syge 
mennesker på denne måde anses som nogle der skal lære om deres sygdom, så de kan være syge på 
en faktuel korrekt måde.

På Gigtskolerne men også i den daglige undervisning af patienter som foregår konstant, undervises 
der bl.a. ud fra en antagelse om at diagnosticering af en kronisk sygdom uvægerligt betyder at det 
pågældende menneskes liv rystes i sin grundvold, alt bliver for en tid kaotisk og det handler derfor 
om at mindske dette kaos mest muligt. Derfor er der fra sundhedspersonalets side stor fokus på 
hvordan mennesker reagerer på dette kaos ved at have fået en kronisk sygdom. I løbet af projektet er 
det blevet tydeligt at for nogle mennesker giver diagnosticeringen af en kronisk sygdom dog ikke 
anledning til kaos eller spektakulære brud på det hidtidige livsforløb. Der er selvfølgelig et 
aldersaspekt som gør sig gældende her, der er forskel på hvor i livsforløbet man befinder sig, om man 
er teenager på vej ind i et voksenliv eller en ældre på vej ud af et arbejdsliv. Men det handler i lige så 
høj grad om hvorledes ens liv og ens opfattelse af livet har formet sig hidtil. For nogle mennesker er 
en kronisk sygdom bare den næste problematik i et (langt) liv af problemer. Fra egne til børns 
skilsmisser, fra egen kræftsygdom til døtres anoreksi, fra arbejdsløshed og ensomhed til 
arbejdsulykker og medfølgende dårlig ryg. Ved at dreje fokus fra hvorledes mennesker reagerer på 
kronisk sygdom, et fokus der primært peger indad, til hvorledes mennesker agerer med kronisk 
sygdom, et fokus der peger udad vil man i højere grad kunne tage højde for det liv som mennesker 
lever i. Formålet med projektet er således at bidrage til en bedre forståelse af kronisk sygdoms rolle i 
menneskers liv.
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