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 Lægens rolle i
forhold til patienter
med diff use lidelser

Af Nanna Mik-Meyer

Praktiserende læger kan opleve frustration i arbejdet med 
dagpengeattester til sociale myndigheder. Opgaven er både 
at være sandhedsvidne over for myndigheden og samtidig 
advokat for sin patient. Rollerne synes byttet om: Lægen med 
sin sygdomsekspertise accepterer lettere psykosociale årsager 
til funktionsnedsættelse end den socialt uddannede sagsbe-
handler – der har brug for en klar diagnose til at begrunde 
dagpengeretten.
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Socialmedicin

I denne artikel fokuserer jeg på, hvordan læger forstår deres rolle som
professionelle i dag i forhold til en voksende patientgruppe i Danmark,
nemlig borgere med diff use lidelser. Denne gruppe borgere er særlig
interessant, når fokus er på lægers forståelser af deres arbejdsopgave, da 
det diff use ved denne gruppe borgeres tilstand stiller skarpt på, hvordan
man er »læge«, når patientens lidelser ikke passer ind i etablerede
biomedicinske diagnoser. Min analyse tager afsæt i et forskningspro-
jekt, der blev gennemført i 2008-2009, hvor jeg så på, hvad det vil sige at
være syg og rask set fra patientens, socialrådgiverens og lægens per-
spektiv (1). Denne korte artikel tager primært afsæt i 11 halvanden
timers gruppe-/enkeltinterview med 21 læger, der lod sig interviewe
fordi de fandt undersøgelsen interessant.

Diagnosens forklarende ramme
Der har været forsket meget i diagnosticering i biomedicin fra et 
sociologisk perspektiv (2). Jutel skriver fx: »at blive diagnosticeret giver
tilladelse til at være syg. Hvad, der tidligere var en klage, er nu en
sygdom« (3). Spørgsmålet er imidlertid, hvad der sker, når læger ikke
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kan give den »tilladelse«, som det sociale system efterspørger, og som er
snævert sammenkædet med biomedicinske diagnoser? Hvilken rolle får
lægen så i mødet med patienten? Meget forskning har vist, at samfundet
har en funktionel interesse i at minimere sygdomme, fordi det at være
syg antages at hæmme opfyldelsen af alle andre sociale roller, som fx
arbejdstager, forældre mv. Grænsedragningen mellem at være syg eller
rask kan med andre ord i dag i høj grad ses som et politisk anliggende, 
da mange nutidige symptomer ikke falder inden for velkendte biomedi-
cinske sygdomskategorier. Politisering af arbejdet virker ind på lægers
klassifi cering af symptomer og problemer med den konsekvens, at
lægens (samfundspålagte) opgave bliver at legitimere eller delegitimere
rollen som syg ud fra divergerende parametre, der ikke kun relaterer sig
til de faktiske klager, patienten kommer med, eller lægens fagligt
skolede baggrund.

Personer med diff use lidelser er en gruppe borgere, der beretter om
en række forskellige lidelser, fx diff use smerter, træthed, søvnbesvær, 
manglende energi, etc. Selv om det er åbenlyst, at denne gruppe borgere
hverken er homogen i forhold til deres symptomer eller i forhold til
deres faglige, sociale eller uddannelsesmæssige baggrund, så udgør de
en kategori i lægernes øjne, da deres problem biomedicinsk betragtet
ofte er »diff ust«, hvilket gør patientgruppen tidskrævende og besværlig
at arbejde med. Mange af disse borgeres symptomer falder med andre
ord uden for rammerne af biomedicinsk observation. Jeg har tidligere
vist (5), at når en person har symptomer, der ikke kan diagnosticeres
biomedicinsk, har læger en tendens til enten at klassifi cere symptomer-
ne som psykologiske eller helt at ignorere patienternes fysiske sympto-
mer. Patienter med diff use lidelser udfordrer således lægers traditio-
nelle, biomedicinske tilgang til diagnose og intervention, og hvad det
kræver at være en »legitim« patienten i lægens øjne. Denne patientgrup-
pes legitimitet som syg kommer derfor til at hænge snævert sammen
med den praktiserende læges evne til at skabe en forklarende ramme, 
der kan anvendes, når lægen skal redegøre for patientens symptomer, 
selv når en biomedicinsk diagnose er fraværende (6). De fraværende 
biomedicinske diagnoser får den konsekvens, at disse patienter ofte
udstyres med lidt vage lægeerklæringer (biomedicinsk betragtet), som
derfor får stor betydning for behandlingen af deres sag efterfølgende i
det sociale system. I det sociale system er der brug for biomedicinske
diagnoser for at opretholde sygedagpenge, så hvis lægeerklæringen er
for vag, så vil den kommunale socialrådgiver typisk kræve udtalelser fra 
speciallæger (se i øvrigt (1)).

Lægens rolle: at være patientens advokat
I den følgende analyse fokuserer jeg på vanskelighederne ved at være en 
læge, når symptomerne ikke kan omsættes til biomedicinske termer, og
når en vigtig samarbejdspartner for læger er det sociale system, der
netop kræver biomedicinske diagnoser. 
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Lægen er som regel den professionelle, som borgeren først møder i
sit sygdomsforløb, da arbejdspladsen, som borgeren sygemeldes fra, 
typisk efterspørger en lægeerklæring efter nogen tids sygdom. Særligt
kendetegnende for personer med diff use lidelser er, at mange har haft
en hyppig kontakt til deres alment praktiserende læge, samt at de 
gennemgår både lange og grundige udredningsforløb med et stort antal
henvisninger til forskellige speciallæger. For lægerne er det typisk et
»funktionskriterium«, der anvendes, når lægeerklæringen skrives. Kan
patienten ikke fungere i sin hverdag, er vedkommende syg, uanset om
der umiddelbart kan fi ndes en diagnose eller ej. En læge fra Bornholm
fortæller: 

Når du spørger, hvad kriteriet [for at sygemelde uden en diagnose] er, så er 
kriteriet jo et funktionskriterium, det er jo ikke en diagnose, men kriteriet er,
at de ikke kan, og kriteriet er vel også, at jeg tror på dem.

Fundamental tillid til patienten er for de fl este læger i min undersø-
gelse, som i citatet her, et altafgørende fokus, når det handler om
patienter med diff use lidelser. At udvise tillid er imidlertid en udfor-
dring i arbejdet, som diskuteres med jævne mellemrum. Herunder ser
vi, hvordan tillid kan diskuteres i forhold til objektivitet i en samtale
mellem to læger (A og B) fra Odense:

I kampen om hvordan 

sygdom skal defi neres 

lader det til, at det er 

patienten, der bliver

den største taber. Foto:

Colourbox



261

A:  Jeg synes, disse patienter er svære, fordi vi skal give en objektiv
vurdering i den situation, hvor der er uoverensstemmelse mellem
patientens oplevede symptomer og [vores] objektive fund. Skal man så
være advokat for patienten eller for kommunekassen eller hvad? Man
skal jo forholde sig objektivt, men jeg synes, det er svært. Fordi så kan
man kun sige: »Patienten får smerter af at sidde ned på skolebænken
henholdsvis stå op som kantinemedhjælper« eller et eller andet. Det er 
jo stadig subjektivt, det er svært at være objektiv.

B:  Du må tage det [patienten siger] for pålydende.
A:  Jamen, det er det, »Patienten fejler ikke en skid, han skal bare ud og 

arbejde 37 timer«, det, synes jeg, er svært at udtale sig om i de situatio-
ner. Vi gør jo vores bedste.

B:  Det er jo også en balancegang for os, fordi dem, der synes, det er dejligt
at gå sygemeldt, hvor det ikke er rimeligt, de skal ikke gå sygemeldt.
Men dem, der skal sygemeldes, skal også sygemeldes.

A:  Ja, og så er det faktisk ens fornemmelse igen, hvad er det for en patient
det her. Er det én, der skal have et kærligt los et vist sted, eller er det én,
der lige skal værnes om i en periode.

Som vi ser i dialogen mellem de to, udfordres læger på idealet om
objektivitet, når der er uoverensstemmelse mellem lægens (manglende)
fund og patientens sygdomsbeskrivelse. Kriteriet for vurdering af 
patienternes sygdomstilstand skrider fra objektivitet til at indeholde
vurderinger af patientens troværdighed, som bliver rammesættende for,
hvordan den enkelte patient opfattes. Og i den forbindelse bliver
lægerne en vigtig aktør som enten patientens eller »kommunekassens« 
advokat, som A fortæller. 

Lægerollen skifter således fra at diagnosticere og helbrede og
udelukke alvorlig sygdom, til at støtte og vejlede samt ikke mindst tage
stilling til, om det er kommunen – alias socialrådgiveren/sagsbehandle-
ren – eller patienten, de skal agere »advokat« (A) for, eller som en læge
fra Holstebro fortæller, være »væbner i kampen mod systemet« for. Der
er blandt lægerne i undersøgelsen forskel på, hvor aktiv og advokerende 
de opfatter, deres rolle som »væbner i kampen mod systemet« bør være. 
Herunder fortæller en læge fra København om sin advokatlignende
position:

Vi siger, det her det er et samarbejde, og jeg er din mand og kun din mand.
Jeg er ikke statens mand, eller arbejdsgiverens mand eller kommunens mand
eller regionens mand eller nogen andres mand, jeg er din.

En anden læge fra Holstebro uddyber, hvordan han forstår både at
indtage en beskytter- og mæglerrolle i forhold til det sociale system:

Vi beskytter dem. Simpelthen. Vi har jo retten til sygemeldingen, og det er 
decideret en beskyttelse i forhold til kommunens pres om arbejde. Det er 
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Socialmedicin blevet meget hårdere, fordi opfølgningen er meget hårdere nu. (…) Det er jo

angsten for kommunens henvendelse. På de møder [med socialrådgiverne],
der beder jeg dem om, at »lad lige hende her slippe«.

Flere læger beskriver det som en nødvendighed at indtage rollen som
mægler, advokat eller beskytter, da det sociale system ellers antages at
gøre patienterne mere syge, end de i forvejen er:

Hvis du ser det som specialist, uanset hvad det er for en lidelse, så vil du
aldrig nogensinde kunne sige, »Jeg har været ude i alle hjørner, der er ikke
mere at gøre i den her situation«, så derfor slutter alle speciallægeudtalelser 
af med, »man kan forestille sig at, eller man kan ikke udelukke og bla, bla,
bla«. Så sidder der en lille bitte snip tilbage, som socialrådgiveren på 
kommunen kan tage fat i og sige: »Hun har været hos øjenlægen, som siger, 
at det ikke kan udelukkes, at hun også har noget med ørerne. Så må vi have
fat på en ørelæge, eller vi må have fat på en neurolog, eller vi må have fat på
en psykolog«. Der er hele tiden en snip, som kan føre det videre, og det vil
sige, den uvished, som de her mennesker går rundt i, den gør, at de får 
forværret deres sygelighed både subjektivt og objektivt. Hvor det er helt
tydeligt, at når man ser det sådan mere alment medicinsk, så er de i en
livssituation, hvor de selvfølgelig er syge og dårlige, og det er det, man skal
tage hånd om, man skal ikke prøve at jagte et eller andet somatisk, som ikke
er der. Men det er, sådan som loven er skruet sammen.

Det kan synes paradoksalt, at nogle læger ser deres rolle som patientens
»væbner« i relation til det sociale system, da de samtidig udtrykker, at
de ikke kan gøre denne patientgruppe raske alene, da behandlingen
kræver et stærkt samarbejde lige præcis med det selvsamme sociale
system. I det sociale system er der, som en socialrådigiver fra Odense 
fortæller, »en søgning efter diagnoser«, og hvis man ikke efter utallige
undersøgelser kan fi nde en diagnose at sætte på folk, så er vi ovre i
såkaldte »eksistentielle problematikker«, som hun siger, og de er ikke
gyldige som lovmæssigt grundlag for en sygemelding.

»Når lægepapirerne ikke er helt klare, skal der så meget desto mere
dokumentation til i en sag, for at vi kan få dem ind på den rigtige
hylde«, som en anden socialrådgiver fra Horsens fortæller. Lægerne er
bekendt med det øgede fokus på biomedicinske diagnoser i det sociale
system (som deres patienter er afhængige af), og nogle læger forklarer
da også, at de nogle gange vælger at tilføje diagnosen »depression« til
patienter, som de opfatter som stressede, fordi »depression« er en
klinisk biomedicinsk diagnose (i modsætning til fx »stress«-beskrivel-
sen), der giver patienten den sygdomsstatus, de har brug for i det sociale
system, så de kan blive »ladt i fred«.



263

Afrunding
Jeg har forsøgt i analysen at vise, at læger i dag kan anvende et bredt
sygdomsbegreb, som godt kan rumme livskriser og belastende psykoso-
ciale forhold, og at lægerne således får udvidet deres arbejdsfundament i
arbejdet med patienter med diff use lidelser, idet de bliver nødt til at
arbejde med tillid, forståelse og personlige vurderinger i deres repertoire
af vurderingsværktøjer. Denne bredere forståelse af sygdom kolliderer
imidlertid med det sociale systems forståelse af sygdom, og det betyder,
at nogle læger kommer til at indtage en rolle imellem patienten og det 
sociale system, enten som væbner, advokat eller beskytter, som de
fortæller, idet de anser det sociale system som potentielt sygdomsforvær-
rende, på trods af at de samtidig ikke mener at kunne hjælpe personer 
med diff use lidelser uden at samarbejde med det sociale system.

Det sociale system kræver biomedicinske diagnoser; i dette system
er man først syg, når en biomedicinsk diagnose kan fremskaff es. Når
patientens læger sender vedkommende fra den ene speciallæge til den
anden, skal denne praksis forstås snævert knyttet til det sociale systems
krav om, at en syg borger skal udstyres med en biomedicinsk diagnose.
Der synes i dag med andre ord at udspille sig en kamp mellem det
medicinske og sociale system om, hvem der har retten til at afgøre, om 
en person er syg, og ikke mindst hvordan sygdom skal defi neres. Som
det er i dag, lader det til, at det er patienten, der bliver den største taber i
denne kamp. 

Økonomiske interessekonfl ikter: ingen angivet.
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