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Forord 

 

Undersøgelsen ”Sundhedsfremme i almen praksis” er initieret af den stadigt stigende 
interesse for sundhedsfremme i Danmark gennem det sidste årti. I forlængelse heraf er et 
stadigt større fokus på forebyggelse og sundhedsfremme indenfor den lægelige profession 
også vokset frem.  Nærværende rapport fremlægger dels resultaterne af et omfattende review 
fra 2007, som undersøger, hvordan begrebet sundhedsfremme tolkes i forhold til almen 
praksis, og hvordan alment praktiserende læger inddrager sundhedsfremme i deres praksis. 
Dels fremstilles resultaterne af en interviewundersøgelse med alment praktiserende læger fra 
2009. Der er her blevet stillet spørgsmål til, hvordan lægerne forholder sig til forebyggelse og 
sundhedsfremme, og hvilke erfaringer de har gjort sig i forhold til at arbejde 
sundhedsfremmende i deres daglige arbejde med patienterne.  
 
Undersøgelsen er således en dokumenterende redegørelse for, hvordan der forskes i 
sundhedsfremme indenfor den lægelige profession både hvad angår tolkning, relevans, 
anvendelse og udviklingsprojekter. De dokumenterende redegørelser er udarbejdet på 
baggrund af konkrete og systematiske gennemgange af forskning indenfor områderne, 
som er blevet inddraget på baggrund af specifikke udvælgelseskriterier. Resultaterne fra 
disse gennemgange har givet anledning til at anlægge et analytisk blik på, hvad 
sundhedsfremme betyder for alment praktiserende læger. Rapportens analytiske 
fremstilling hviler på analyser af interview med 10 alment praktiserende læger i 
København.  

 
Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af Bettina Bach, Forskningsprogram for Miljø- 
og Sundhedspædagogik, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 
Århus Universitet. Tidligere ph.d. studerende Sille Charlotte Aabye Munck, Institut for 
Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, var ansat på 
projektet frem til august 2008 og har udarbejdet undersøgelsens review. Tidligere 
programleder Bjarne Bruun Jensen og nuværende programleder Venka Simovska, 
Programmet for Miljø- og Sundhedspædagogik, Institut for Didaktik, Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, har fortløbende fulgt projektet og bistået 
med konstruktive kommentarer. 

 
Jeg vil slutteligt gerne rette en stor tak til de læger, som har taget sig tid til at deltage i  
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projektets interviewundersøgelse. Uden deres imødekommenhed og velvillighed havde 
projektet ikke være muligt. Videre vil jeg gerne takke Helsefonden hvis økonomiske støtte, 
projektet ikke kunne have været foruden.  
 
 
     København, 2. januar 2010 
     Bettina Bach 
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1.0 Baggrund 

 

I de seneste 25 år er der sket en opprioritering af forebyggelses- og sundhedsfremme 
arbejdet i langt de fleste vestlige lande. I Danmark har det øgede fokus på forebyggelses- og 
sundhedsfremmeområderne blandt andet kunne iagttages ved, at der indenfor de senere år er 
iværksat omfattende handleprogrammer rettet mod forøgelse af folkesundheden. 
Initiativerne indeholder typisk målsætninger om eksempelvis gode leveår og/eller 
minimering af forekomsten af livsstils relaterede sygdomme. På handleplan tager 
programmerne sig forskelligt ud alt efter om der er tale om regionale eller nationale 
programmer, eller en regional tilpasning af nationale programmer1. Generelt har fokus hidtil 
været rettet mod livsstilsrelaterede sygdomme, herunder særligt hjerte/kar sygdomme. 
Grunden til dette fokus anføres at være, at hjerte-/kar sygdomme i dag i langt de fleste 
vestlige lande udgør den hyppigste dødsårsag. Et andet argument i debatten er, at sygelighed 
og dødelighed relateret til disse sygdomme udfordrer sundhedsvæsenet i en sådan grad, at 
der rent organisatorisk må nytænkes i forhold til dels at holde sundhedsudgifterne på et 
fornuftigt niveau, og dels at kunne håndtere andre sygdomsområder på en ordentlig måde. 
Igen er der internationalt set forskel på, hvordan man håndterer disse udfordringer, men 
som et helt entydigt fællestræk på tværs af landende, udses alment praktiserende læger til at 
spille en yderst central rolle i indsats, administration og udbud af fremtidige 
sundhedsfremme- og forebyggelsesydelser (Kjeldberg et al. 2007, Maagaard 2006, Raupach 
et al. 2001, Lawlor et al. 2000, Macavoy et al. 1999; Wechsler et al. 1996 og Calnan 1988).  
 
I Danmark har det øgede fokus på forebyggelse og sundhedsfremme blandt andet udmøntet 
sig i, at selskaberne for de lægelige specialer i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelserne 
fra 2004 har skrevet sundhedsfremme ind i uddannelsesforløbet. Blandt en række 
kompetenceroller, lægerne skal lære at mestre gennem deres uddannelsesforløb, beskrives nu 
selvstændigt kompetencerollen som sundhedsfremmer2. Traditionelt har forebyggelse været 

                                                 
1 Internationalt set har de politiske tiltag forskellige udtryk alt afhængig af, hvordan sundhedsvæsenet er 
organiseret, ligesom geografiske forskelle og befolkningssammensætning øver indflydelse på, hvilke 
indsatsområder der i særligt grad fokuseres på. Eksempelvis er der i Australien fokus på hudkræft, og i afrikanske 
og amerikanske sammenhænge har HIV/AIDS problematikker et større fokus end i – eksempelvis – en 
skandinavisk sammenhæng. 
2 Med reformen af speciallægeuddannelsen fra 2004 opgraderes specialet almen medicin fra 3 1/2 år til 5 år, og 
sammenlignes målbeskrivelserne for alle 37 medicinske specialer, er rollen som sundhedsfremmer i særlig grad og 
meget udførligt beskrevet i målbeskrivelsen for specialet i almen medicin. Fokus på sundhedsfremme og 
forebyggelse bakkes yderligere op ved, at der med den nye overenskomst mellem Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO) og Sundhedsstyrelsen fra april 2006 etableres to nye ydelser: en forløbsydelse og en aftalt 
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en integreret del af det lægelige arbejdsområde, hvor man har skelnet mellem fire former for 
forebyggelse. Der har dels været den oplysende form for forebyggelse, som eksempelvis 
sundhedskampagner og forskellige former for oplysningsmateriale. Derudover forholder 
forebyggelse sig til forebyggende undersøgelser af raske individer, som enten inviteres til at 
deltage i en forebyggende undersøgelse, eller som får foretaget udredende/forebyggende 
undersøgelser, fordi de føler sig syge. Raske danske kvinder tilbydes eksempelvis hvert 3. år 
at få lavet en forebyggende undersøgelse af celleforandringer i livmoderhalsen, ligesom 
patienter får foretaget forbyggende undersøgelser, fordi de føler sig syge, og det vurderes, at 
de ligger i en risikogruppe.  Inden for et fjerde forebyggelsesområde søger man at forebygge, 
at patienter med en sygdom får eventuelle følgesygdomme. Patienter med for eksempel 
diabetes kan henvises til øjenlægen for forebyggende undersøgelse af forandringer på 
nethinden. Derved er det ambitionen at forebygge en af de følgesygdomme, som diabetes 
ofte medfører.  
 
Sundhedsfremme adskiller sig fra forebyggelse, da forebyggelsesområdet udelukkende 
forholder sig til forebyggelse af sygdom og de risici, der kan være forbundet med særlige 
former for levevis eller sygdomme. I forhold til forebyggelse forholder sundhedsfremme sig 
ikke til sygdom, men snarere til forbedring af borgerens levevilkår og trivsel. 
Sundhedsfremme handler med andre ord ikke om sygdom, men er – som ordet indikerer – 
snarere en praktik, som forholder sig til borgerens sundhed i bred forstand. I forhold til 
problemstillinger, som vedrører sundhedsfremme, kan man ligesom ved forebyggelse 
anlægge forskellige foci på sundhedsfremme, så begrebet er langt fra entydigt, men anvendes 
til at beskrive forskellige fænomener og strategier. Tegnet med den brede pensel kan man 
skelne mellem to overordnede tilgange indenfor sundhedsfremmeforskningen. Et fokus 
vedrører sammenhængene mellem social ulighed og individets sundhedsadfærd eller 
sundhedskultur. Man søger her at afdække, forstå og forklare sammenhængene mellem 
individets position i samfundsmæssig, kulturel og social kontekst og individets livskvalitet, 
trivsel og forhold til sundhed. Et andet fokus har til hensigt at udvikle individets 
kompetencer til at handle sig til bedre sundhed og livskvalitet. Sundhed tænkes her enten i 
forhold til sundhedsadfærd i forhold til kost, motion, rygestop etc.. Andre gange tænkes 
sundhedsfremme langt bredere, hvor ambitionen ikke kun forholder sig til at udvikle 
individets sundhedskompetencer, men snarere at udvikle individets kompetencer til at 
handle i forhold alle aspekter af dets liv.    

                                                                                                                                                                  
forebyggelseskonsultation som særskilte ydelser, der specifikt retter sig mod indsatser i almen praksis overfor 
hhv. diabetes 2 og livsstilsrelaterede sygdomme (Maagaard 2006, PLO 2006, Sundhedsstyrelsen 2003). 
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Holdt op imod lægernes traditionelle professionelle virke som diagnostikere, behandlere og 
forebyggere er det således interessant at undersøge, dels hvordan begrebet sundhedsfremme 
studeres og tolkes i professionen, dels hvordan danske læger forholder sig til begrebet i såvel 
teori som i praksis.  
 
 

1.1 Målet med undersøgelsen 

Målet med undersøgelsen er først og fremmest at undersøge, hvordan 
sundhedsfremmebegrebet defineres og anvendes i forhold almen praksis. Der er således 
foretaget en afdækning af andre studier, som har undersøgt begrebet i forhold til de 
eksisterende praktikker i feltet og i forhold til udviklingsprojekter i almen praksis. Denne del 
af projektet præsenteres under gennemgangen af undersøgelsens reviewresultater.  
 
Videre har projektet stillet spørgsmål til, hvordan danske læger forholder sig til 
sundhedsfremme, i hvilket omfang de tager sundhedsfremmende initiativer i deres 
hverdagslige praksis, og hvilke erfaringer de har gjort sig med sundhedsfremmende tiltag i 
forhold til Deres patienter. Denne del præsenteres under fremstillingen af resultaterne af 
projektets interviewundersøgelse.  
 
Rapporten falder således i to dele. Hvor den første del har til hensigt at afdække, hvordan og 
i hvilke sammenhænge begrebet om sundhedsfremme (health promotion) optræder i relation 
til almenpraktiserende lægers praksis i eksisterende studier indenfor området, fremstiller 
rapportens anden del, hvordan danske almenpraktiserende læger tænker om og med 
begrebet om sundhedsfremme i deres praksis. Denne del af studiet har dels til hensigt at 
indkredse almenpraktiserende lægers fortolkning af begrebet ”sundhedsfremme”, dels at 
belyse deres praksiserfaringer med sundhedsfremmende initiativer i forhold til deres 
patienter.  
 
 

1.2 Målgrupper for undersøgelsen resultater 

Målgruppen for rapporten er først og fremmest Helsefonden samt de embedsmænd og 
politikere, som er engagerede indenfor det sundhedspolitiske felt.  
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Sekundære målgrupper er alle med interesse for forebyggelse og sundhedsfremme i forhold 
til almen praksis. Det vores håb, at undersøgelsens analyser og resultater kan virke som 
inspiration for andre, der har interesse i at udforske og studere området.  
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2.0 Metodisk tilgang og design 

 
De spørgsmål, som fra undersøgelsens start er blevet rejst, har givet anledning til at anlægge 
en kvalitativ metodologisk tilgang i undersøgelsesdesignet. Kvalitative metoder er velegnede 
til at identificere forskellige træk ved forskning indenfor sundhedsfremmeforskning i den 
lægelige profession. I reviewet er der således blevet anlagt en ’bottom up’ analytisk strategi, 
hvor der ved gennemlæsning af de artikler og bøger, som har været relevante i forhold til de 
angivne søgekriterier, er udviklet nogle kategorier, som har en række fællesnævnere, hvad 
angår forskningens genstandsfelter og analytiske optikker.  
 
Kvalitative metoder egner sig videre til at komme tæt på de forforståelser, holdninger og 
normer, som en gruppe mennesker i en specifik position måtte have. Interviewmetoden er 
således en velegnet metode til at indsamle data, som kan illustrere tendenser omkring de 
forhold, man gerne vil have indsigt i og forståelse for. 
 

 

2.1 Review 

Reviewet udgør undersøgelsens første del og er en kortlægning af studier af og om 
almenpraktiserende lægers arbejde med sundhed, og relaterer dem til disse forskellige 
positioner indenfor sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Dette sker med henblik på 
at forholde projektets informanters (de almen praktiserende læger) perspektiver på 
sundhedsfremme og deres erfaringer med at arbejde med initiativer relateret til deres 
patienters sundhed.  
 
Der er i review studiet anvendt søgeordene ’Health Promotion’ (HP) + ‘General 
Practitioner’ (GP) og/eller ‘Physician’ (P) og eller ‘Family Doctor’ (FD) kombineret med 
HP, GP og ‘Attitudes’. Der er søgt i artikelbaserne PubMed (MEDLINE) & The Cochrane 
Library, JAMA, Sociological Abstracts, Psych Info og SveMed. Søgningen er foretaget i den 
tilgængelige litteratur i perioden 1.maj- 1.juni 2007, og der er udelukkende valgt tidsskrifter 
med peer review. 
 
Som review arbejdet er skredet frem, og der er opnået en større indsigt i feltet, er der 

yderligere samlet referencer ved søgninger i specifikke tidsskrifter som Social Science and 

Medicine, Medicine Health Care and Philosophy, Scandinavian Journal of Primary Health 

Care samt Journal of Primary Prevention. Derudover er der rettet henvendelse til centrale 
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forfattere med henblik på uddybning og desuden foretaget yderligere søgning på udvalgte 
forfatternavne, som eksempelvis Michael Calnan. 
 
Resultatet af litteraturstudiets første søgning var 1432 “hits”. Ud af disse hits er der på 
baggrund af nævnte relevanskriterier udvalgt 296 artikler til nærmere gennemsyn. Nærmere 
gennemsyn vil sige, at artiklernes uddybede abstracts er blevet læst og fuldtekst artiklerne 
skimmet. Relevanskriteriet har været bestemt af, hvorvidt søgeordene har indgået i en 
sammenhæng, hvor ”General Practitioners” (GP´s) har skullet forholde sig eksplicit til 
Health Promotion (HP), HP aktiviteter, GP’s udtalelser om HP modeller samt undersøgelser 
vedrørende effekt af HP tiltag i almen praksis.  
 
Ved udvælgelse og analyser af artiklernes relevans har kriterierne været fokuseret omkring, 
hvordan HP og HP aktiviteter3 defineres. Videre er artikler, hvor GP’s har forholdt sig til at 
yde eller vurdere HP activity og virkning af HP tiltag i den almene kliniske praksis, blevet 
inddraget. Artikler, som for eksempel beskæftiger sig med, hvorvidt ændringen af den 
økonomiske incitamentsstruktur har påvirket engelske praktiserende lægers udbud af HP 
aktivitet (fx. Langham; Gilliam & Thorogood 1995), er således primært blevet læst med 
henblik på at se, hvordan HP defineres og hvilke aktiviteter, der listes som HP aktiviteter, 
for herigennem at indholdsbestemme, hvad ydelsen skal omfatte.  
 
Efter yderligere gennemgang af litteraturen er 98 artikler udvalgt som grundlag for reviewet. 
Heraf er 15 artikler, som gennem spørgeskemaundersøgelser og interview undersøgelser 
specifikt beskæftiger sig med at belyse den alment praktiserede læges holdning til 
sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet, blevet udvalgt.  
 
Læsning og resumé af de enkelte artikler har været analytisk struktureret dels ud fra et fokus 
på artiklens ramme, dels ud fra hvordan artiklen fortolker og behandler begrebet 
sundhedsfremme. I forhold til artiklens ramme har reviewet forholdt sig til, hvad artiklen 
undersøger hvordan og hvorfor. I forhold til artiklens sundhedsfremmebegreb har det været 
ambitionen at fremanalysere, hvordan der i den enkelte artikel tales om sundhedsfremme. 
Overordnet set har reviewet således forholdt sig til, om begrebet defineres indforstået, om 
det ekspliciteres – og i så fald på hvilke måder. Anses sundhedsfremme/health promotion 

                                                 
3 HP activities defineres her som: Livsstilssamtale, livsstils-rådgivning, en eller anden grad af patientinvolvering 
(empowerment, participation, concordance, compliance) i relation til fremme af sundhed eller at undgå sygdom.  
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eksempelvis som en adfærd ved patienten, som lægens handlinger og initiativer eller som en 
ydelse, der kan sættes i værk? 
 

 

2.2 Interviewundersøgelsen 

Den anden del af projektet består af en interviewundersøgelse med 10 alment praktiserende 
læger. Hensigten med denne del af studiet er som nævnt at opnå indsigt i lægernes 
opfattelser af, hvad sundhed er og deres erfaringer med at arbejde med 
forebyggende/sundhedsfremmende initiativer. Undersøgelsen spørger overordnet til, 
hvordan og hvornår det giver mening at tale om sundhedsfremme i forhold til lægernes 
praksis. I første omgang relaterer dette spørgsmål sig til lægernes måder at definere 
sundhedspraksis og sundhedsinitiativer på. Videre spørges mere specifikt ind til, i hvilket 
omfang og på hvilke måder deres afgrænsninger af ”sundhed” relaterer sig til diskurserne om 
behandling, forebyggelse og sundhedsfremme (Jf. Bilag 1). I det omfang lægerne trækker på 
såvel en complience-diskurs og en sundhedsfremmediskurs (hverdagslivsdiskurs), hvad har 
forskellene i disse diskursers patientkonstruktioner da betydet for forløbet?  
 
I et forsøg på at få lægernes opfattelser af sundhed udfoldet stiller spørgerammen videre 
spørgsmål, som vedrører lægernes erfaringer med det gode og det dårlige 
sundhedsfremmende/forebyggende initiativ.  Hvad er det mere præcist, lægerne har ønsket 
at få patienten til at involvere sig i? Har lægerne erfaringer med patienter, der har/ikke har 
taget ejerskab over initiativet? Hvem har været involveret i forløbet (sundhedsprofessionelle, 
familie, venner)? Betyder lægens vurdering af patientens kompetencer noget for, hvordan 
lægerne præsenterer sundhed og sundhedsinitiativer for patienten? Og i så fald hvad?  
 
Interviewguiden er således udformet med henblik på dels at åbne mulighed for tematisk at 
sammenligne informanternes svar på tværs af hinanden. Videre har det været ambitionen at 
få lægerne til – gennem konkrete eksempler – at fortælle om de erfaringer, de har gjort sig 
med at arbejde med forebyggelse og/eller sundhedsfremme i deres daglige praksis. 
Narrativer baseret på oplevelser og erfaringer fra praksis gør det muligt at få indblik i de 
mange nuancer, som er i spil, når læger daglige arbejde.  

 
Samtlige informanter er rekrutteret fra hovedstandsområdet og en ligelig repræsentation i 
forhold til informanternes køn er tilstræbt. Således deltog 6 kvinder og 4 mænd i 
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interviewundersøgelsen. Kontakten til informanterne blev etableret ved telefonisk 
henvendelse, og de enkelte interview varede mellem 40 minutter til en time og 15 minutter.  
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3.0 Hovedkonklusioner 

 
Der er under review studiet ikke fundet mange undersøgelser af, hvilken holdning de alment 
praktiserende læger selv har til sundhedsfremme, om lægerne mener, der er forskel på 
sundhedsfremme og forebyggelse, og hvad en sådan forskel eventuelt ville indebære. 
 
Overordnet set, kan man efter gennemlæsning af forskningsartiklerne konstatere, at der dels 
er en medicinsk diskurs, hvor forbedring af befolkningens velfærd primært forholder sig til 
patienternes ”complience”. Indenfor rammerne af denne diskursive logik rettes fokus mod 
patienternes muligheder for at blive raske. I det omfang patienten involveres i processen, 
sker dette med henblik på at opnå en optimering af behandlingsforløbet, og patienten 
underlægges en medicinsk diskurs, hvor den primære udfordring – set fra det lægelige 
perspektiv – handler om at få patienterne til at følge lægens anbefalinger.  
 
En anden position på sundhedsområdet er optaget af forebyggelse. Denne diskurs er talerør 
for oplysning og formidlingen af medicinsk viden om ”det sunde liv”. De problemstillinger, 
som rejses i dette perspektiv, har – hvis man ser bort fra, at patienten indenfor denne 
forståelsesramme ikke behøver at være syg – tætte forbindelser til compliance logikken. 
Fokus lægges i denne optik på oplysning og den pædagogiske formidling af medicinsk 
dokumenteret viden om ”det sunde liv”.  
 
En tredje position indenfor sundhedsområdet vedrører sundhedsfremme. Inden for denne 
position vægtes borgerens værdier og personlige engagement i forhold til egen sundhed. 
Sundhedsfremme diskursen forholder sig særligt til begreber om empoverment, og 
praktikerens udfordringer koncentreres primært omkring pædagogiske problemstillinger 
relateret til borgerens ejerskab og deltagelse.  
 
Når det er sagt, optræder begreberne forebyggelse (Prevention) og sundhedsfremme (Health 
Promotion) ofte sammen, og det fremgår ikke i nogen af artiklerne, om begreberne bruges 
synonymt, eller om de betegner forskellige praktikker. Videre mangler der kliniske guidelines 
indenfor områderne, og det fremføres, at den manglende evidens fører til skepsis i forhold til 
forskellige interventioner. Det fører fra lægernes side til en manglende involvering i praksis 
på trods af, at patienter gerne vil tale om deres sundhed, helbred almentilstand, og egentlig 
delvis også forventer, at lægen gør det. Som barrierer for at forholde sig til 
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sundhedsfremmende interventioner nævnes også faktorer som manglende tid, manglende 
kompensation (ressourcer:tid/penge) og manglende viden. 
 
På baggrund af de data, interviewundersøgelsen har genereret, kan det konstateres, at 
lægerne skelner mellem to forskellige måder at arbejde sundhedsfremmende. De beskriver 
dels sundhedsfremme som de sociale vilkår, borgerne har, hvor det handler om boligforhold, 
uddannelse, arbejde, mulighederne for at få sunde fødevarer og motion, borgerens sociale 
netværk osv. I forhold til denne begrebsindramning af sundhedsfremme, mener de ikke, at 
de har de store muligheder for at intervenere, da de ser det som et politisk og socialt 
anliggende, som bedst varetages af aktører fra disse felter. Den anden form for 
sundhedsfremme, de formulerer, handler om patienternes mentale sundhed. Hermed 
refererer de til deres patienters livsindstilling og måder at forvalte deres liv på, og det er i 
forhold til dette område, at lægerne oplever, at de kan forsøge at intervenere. 
  
Men lægerne ikke ser sundhedsfremme som en del af deres kernekompetenceområder, da de 
mener, at de først og fremmest er sygdomsbehandlere og dernæst forebyggere. Så selv om de 
anerkender at sundhedsfremmende elementer er en del af deres arbejde i praksis, mener 8 ud 
af de 10 informanter ikke, at de er forpligtede på at arbejde sundhedsfremmende. De to 
informanter, der mener, at de er forpligtede på at arbejde sundhedsfremmende, mener 
imidlertid – ligesom de øvrige informanter – ikke, at de fra deres uddannelsesbaggrund er 
blevet klædt godt nok på til at arbejde sundhedsfremmende med deres patienter.  
 
Videre ser alle læger tid som en barriere for at arbejde egentlig sundhedsfremmende. 
Eftersom lægerne i reglen kun har et kvarter sammen med deres patienter, sætter det grænser 
for deres muligheder for at få tilstrækkelig indsigt i patienternes liv og tale med dem om de 
relevante problemstillinger.   
 
Lægerne fremfører imidlertid, at eftersom de først ser patienterne, når de har symptomer 
eller er syge, vil deres praksis altid først og fremmest relatere sig til sygdom, snarere end 
sundhedsfremme. 
 
De læger, som er mest tilbøjelige til at mene, at de arbejder sundhedsfremmende i deres 
praksis, er læger i indre by eller på Østerbro. De deltagende læger fra Nørrebro og Vesterbro 
er i mindre grad tilbøjelige til at hævde, at de arbejder sundhedsfremmende, og de vægter 
også i højere grad end lægerne fra København K og Ø de sociale aspekter ved 
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sundhedsfremmende initiativer. Lægerne fra København K og Ø beretter i højere grad end 
lægerne fra København N og V om stressede småbørnsfamilier og ensomme unge 
studerende, som kommer i deres praksis med forskellige former for stresssymptomer eller 
bekymringer, som aftvinger samtaler om deres livsstile og livsindstillinger. Heroverfor står, at 
lægerne fra København N og V i højere grad beretter om patienter, som har forskellige 
former for symptomer som følge af dårlig livsstil og/eller ringe sociale forhold. Forskellene i 
lægernes måder at se sundhedsfremme og deres muligheder for at arbejde 
sundhedsfremmende skal muligvis ses i lyset af forskelle i lægernes respektive 
patientgrundlag. Hvor lægerne fra København V og N sjældent oplever, at de ser patienter, 
som ikke fejler noget i medicinsk forstand, oplever lægerne fra København K og Ø i højere 
grad at de ser patienter, som for så vidt ikke fejler noget. 
 
Med undtagelse af en enkelt læge, som mener, at sundhedsfremmende interventioner er en 
utidig indblanding i folk privatliv, mener alle informanterne trods ovennævnte barrierer, at 
de i nogen udstrækning arbejder sundhedsfremmende og anerkender området som en del af 
deres arbejde i praksis.  
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4.0 Review 

 
I forhold til at indkredse, hvordan sundhedsfremmebegrebet afgrænses, anvendes og 
diskuteres indenfor den eksisterende forskning på området, kan man efter systematiske 
gennemlæsninger af artiklerne tematisk gruppere dem på flg. måde:  
 
A) ”Virker det” (42 artikler) 

Denne kategori omfatter artikler, der søger efter evidens af 
sundhedsfremme/forebyggelses indsatser. Disse artikler præsenterer resultater fra 
såkaldte ’randomized controlled trials’ (RCT)4. Ofte undersøges og rapporteres 
effekten af en bestemt indsats overfor en bestemt sygdom rettet mod en bestemt 
målgruppe. 

 
B) ”Policy diskussioner” (31 artikler) 

Denne kategori omfatter artikler, der diskuterer hvordan og i hvilken grad alment 
praktiserende læger bør/kan/skal indgå i sundhedsfremme og primær 
forebyggelsesarbejde. Her findes typisk artikler fra praktiserende lægers 
organisationer, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, og centrale skikkelser fra 
klinisk praksis. 

  
C) Patient forventninger (10 artikler) 

Denne kategori omfatter patienters forventninger til, hvad lægen skal tilbyde som 
sundhedsfremmer/forebygger i form af oplysning/uddannelse/særlige indsatser 
(clinics) rettet mod livsstilsintervention. 

 
D) Lægers opfattelse af og holdning til sundhedsfremme og forebyggelse (15 artikler) 

Baseret på spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppe interview. 
 

                                                 
4 RCT er en form for videnskabeligt eksperiment, der som oftest anvendes i forhold til at teste effekten og/eller 
effektiviteten af en given sundhedsydelse indenfor det medicinske eller sygeplejefaglige område. Den ses også 
ofte anvendt I udviklingen af sundhedsvidenskabelige teknologier (som eksempelvis medicin, medicinske eller 
teknologiske anordninger indenfor medicinske eller kirurgiske områder). Men RCT anvendes også inden for 
andre forskningsområder som eksempelvis jura, pædagogik og samfunds- og socialvidenskaberne. Som navnet 
’RCT’ antyder indebærer metoden en tilfældig applicering af interventioner i forhold til individer. Ideen er, at så 
længe antallet af deltagende individer er tilstrækkeligt, så er randomiseringen en effektiv metode til at udligne 
eventuelle forstyrrende faktorer forsøgsgrupperne imellem. 



 17 

Gennemgående for artiklerne er, at langt det meste af talen om sundhedsfremme og 
forebyggelse føres på et overordnet diskursivt plan, og der findes ikke på dansk noget 
egentligt begrebsafklarende studie af, hvad alment praktiserende læger selv mener, at 
sundhedsfremme (SF) eller Health Promotion (HP) er, og hvordan SF/HP kan praktiseres. 
Den samme tendens gør sig gældende i forhold til en international litteratursøgning.  
 
Der er i søgningen ikke fundet mange studier af, hvilken holdning de alment praktiserende 
læger selv har til sundhedsfremme, om lægerne mener, der er forskel på sundhedsfremme og 
forebyggelse, og hvad en sådan forskel eventuelt ville indebære.  
 

 

4.1 Lægernes egne perspektiver 

De fleste undersøgelser af lægers holdning til sundhedsfremme og forebyggelse viser, at 
lægerne generelt er positive overfor den rolle, de er udset til at påtage sig i forhold til 
indsatsen overfor livsstilsrelaterede sygdomme (Jacobsen et al. 2005, McKinlay et al. 2005, 
Raupach et al. 2001, Lawlor et al. 2000, Steptoe et al. 1999, McAvoy et al. 1999, Wechsler et 
al. 1996, Lauritzen et al. 1995, Williams & Calnan 1994).  
 
Samtidig mener de ikke, at det er deres rolle at løfte opgaven alene. Lægerne mener, at 
indsatsen overfor livsstilsrelaterede sygdomme skal være et multi agency mellem flere 
aktører, som f.eks. nationale politiske strategier, lokale skole- og uddannelses tiltag og 
indsatser gennem brug af massemedier (Williams & Calnan 1994, Calnan 1988).  
 
I en stor del af artiklerne diskuteres det endvidere, at lægerne tilsyneladende ikke påtager sig 
arbejdet i det omfang det ønskes, og at der er ”room for improvement” (Se bl.a. McAvoy 
2000, Beardshaw et al. 1993, Wallace et al. 1987, Feinstein 2005, Ashenden 1997, Williams & 
Calnan 1994, Waller et al. 1990, Maycock 1991, Pill et al. 1989).  
 
Der er lavet forholdsvis få kvalitative studier (interviews og observationer), der undersøger 
lægers holdning til og involvering i sundhedsfremmearbejdet ud fra praksis, og der er ikke 
fundet studier, der beskriver hvad den alment praktiserende læge opfatter som værende 
særskilt for sundhedsfremme arbejde. Der er i forlængelse heraf heller ikke fundet artikler, 
hvor praktikerne skelner mellem sundhedsfremme og forebyggelse. 
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Diskussionerne af, hvilken rolle læger skal/kan/bør spille, peger i retning af, at 
forebyggelses- og sundhedsfremme indsatser ikke implementeres i praksis i et tilstrækkeligt 
omfang og et enkelt omfattende og centralt studie (Williams og Calnan 1994) peger på 
følgende barrierer, her fremstillet i oversigtsform: 
  

• Manglende tid 

• Manglende prestige 

• Usikker – ikke evidensbaseret viden på området 

• Manglende lyst til at virke moraliserende – gribe ind i folks liv 

• Skepsis for om der alligevel smugles en” blaming the victim” ideologi ind af bagdøren 

• Oplevelse af manglende motivation hos patienterne 

• Oplevelse af at sundhedsfremme og forebyggelse er kedeligt 
 

Sundhedsfremme er et tema som ikke kun læger forholder sig til. Det er, som Crawford 
påpeger, også et tema som knytter sig tæt til sundhedspolitik og økonomi (Crawford 2004., 
Lalonde 1974). Derfor er der andre aktører med ’aktier’ i sundhedsområdet, der også har 
givet et bud på, hvad sundhedsfremme er, og hvad sundhedsfremme indsatser indeholder. 
For at spejle lægernes holdning til sundhedsfremme, som det ser ud i litteraturstudiet, vil 
følgende afsnit skitsere de positioner, der skiller sig ud, når der diskuteres sundhedsfremme 
og forebyggelse indenfor sundhedsområdet. Herefter spejles denne oversigt i forhold til 
resultaterne fra litteraturstudiet. 
 

 

4.2 Et udvidet begreb om sundhed 

Canadierne har en lang tradition for at arbejde med sundhedsfremme i et bredt perspektiv. 
Denne tradition kan spores tilbage til 1974, hvor den daværende minister for sundhed og 
velfærd, juristen Marc LaLonde udarbejder det, der senere omtales som LaLonde rapporten: 

A new perspective on the health of Canadians. LaLonde rapporten var primært et resultat af 
en øget politisk opmærksomhed på de stigende udgifter til sundhedsvæsenet, og den 
manglende proportionelle stigning af den generelle sundhedstilstand i Canada.  
 
Rapporten regnes for at være et gennembrud indenfor sundhedsfremme tænkningen: For 
første gang sætter et større industrialiseret land en dagsorden, hvor begrebet om sundhed 
tænkes i et bredere perspektiv end blot biologiske faktorer. Som et resultat af rapportens 
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betragtninger over, hvilke faktorer der anses som konstituerende i forhold til sundhed, bliver 
det foreslået at sundhed snarere skal betragtes som et sundhedsfelt (field of health). I denne 
tænkning om sundhed repræsenteret ved et felt, beskrives det, at sundhed afhænger af fire 
indbyrdes relaterede aspekter – biofysiologiske karakteristika, miljø og forurening, individuel 
livsstil eller adfærd, og adgang til sundhedsservice (Lalonde 1974: Bigenheimer et al. 
2003:20).  
 
Rapporten anerkender ligeledes begrænsningerne for den moderne medicin og 
sundhedsvæsenets gennemslagskraft/indflydelse på forbedringen af befolkningens 
sundhedstilstand trods ihærdige bestræbelser. Ideen om sundhedsfremme (Health 
Promotion) bliver med rapporten lanceret som en hovedstrategi til at forbedre 
befolkningens sundhed ved at tage udgangspunkt i en holistisk tilgang til sundhed, der ikke 
kun består af en medicinsk dimension, men også søger at medtænke en psykologisk, social 
og økonomisk dimension. Indenfor sundhedsfremme litteraturen anses LaLonde rapporten i 
dag som grundlæggende i forhold til anerkendelse og identifikation af social ulighed i 
sundhed (Buhyan 2004, Bigenheimer et al. 2003:20, Ziglio et al. 2000) . 
 
 
4.3 Andre positioner indenfor forebyggelses- og sundhedsfremmediskurserne 

Vender man blikket væk fra en strikt medicinsk lægelig kontekst mod et lidt bredere felt, 
hvor andre aktører end læger ytrer sig om sundhedsområdet og her ser på hvordan 
sundhedsfremme og forebyggelse diskuteres, er det værd at bemærke, at der er en kraftig 
tendens til at adskille sundhedsfremme fra forebyggelse (Jensen 2005, Jensen og Johnsen 
2001).  
 
Overordnet betragtet må det konstateres, at denne adskillelse ikke er karakteristisk for den 
litteratur, som nærværende studie bygger på. Undtaget herfra er udsagn fra, hvad der her 
betegnes hhv. ”akademia” og forvaltning indenfor medicinen, dvs. officielle aktører som 
sundhedsstyrelse, de faglige organisationer (PLO og DSAM), medicinske uddannelses- og 
forskningsinstitutioner og centrale repræsentanter fra disse institutioner.  
 
De kilder, der ligger til grund for de følgende betragtninger, er således lærebøger, håndbøger, 
opslagsværker, policy dokumenter, begrebsudredninger, programerklæringer mv. fra 
førnævnte institutioner (Bech Risør 2005, Vallgårda 2003, 2005, 2006 Tulinius og Møller 
2001, Iversen 2004, Elsass 1994, Otto 1991). I litteraturen herfra ses en skelnen mellem 
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sundhedsfremme og forebyggelse. Men når man ser på, hvad de alment praktiserende læger 
udtaler om sundhedsfremme og forebyggelse i artikelsøgningerne, må det konstateres, at der 
ikke forekommer en egentlig skelnen mellem de to begreber (Prevention og Health 
Promotion). Begreberne optræder ofte sammen, men det fremgår ikke i nogen af artiklerne 
om begreberne bruges synonymt eller om de betegner noget forskelligt (Brotons et al. 2004, 
Brotons et al. 1996, Williams & Calnan 1994, Coulter &  Schofield 1991, McKinlay et al. 
2005, Steptoe et al. 1999, Sobal et al. 1985, McAvoy et al. 1999) 
 

I en analyse af arbejdet fra det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet under 
Sundhedsstyrelsen, hvor det er forsøgt at indholdsbestemme en række begreber, der knytter 
sig til forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, fremhæver Jensen at begreberne her 
adskilles fra hinanden som forskellige måder at opnå sundhed på, og at begreberne 
sidestilles, dvs. det ene er ikke underordnet det andet (Sundhedsstyrelsen 2005, Jensen 2005). 

Den primære forskel ligger ifølge Jensen i ”at forebyggelse sigter mod at undgå noget 

uønsket (ulykker, sygdom m.m.), mens sundhedsfremme i højere grad handler om at fremme 

den enkeltes sundhed og skabe uligheder for at mobilisere ressourcer og handlekompetence 

hos borgere og patienter”. Endvidere fremhæver Jensen, at der i dokumentet fra 
begrebsrådet ligger en meget klar skelnen mellem sundhedsfremme og forebyggelse ved, at 
den pædagogiske dimension i sundhedsfremme, hvilket vil sige det deltagerorienterede og 
dialogbaserede element (SST 2005:27), fremhæves som noget særligt gældende ved netop 
sundhedsfremme. Denne dimension nævnes, ikke når der skrives om forebyggelse. I relation 
til litteraturreviewet må det konkluderes, at denne måde at betragte sundhedsfremme på, 
ikke genfindes i undersøgelserne om lægernes holdninger. 
 
En anden lidt anderledes skelnen mellem de to begreber findes i en lære-, debat- og 
brugsbog af Jensen og Johnsen. Bogen diskuterer sundhedsfremme og forebyggelse på 
grundlag af teori og opsamling på erfaringerne fra en række praksisbeskrivelser fra kursister, 
der deltog i en års kurserne for sundhedsprofessionelle om sundhedsfremme og forebyggelse 
i Ringkøbing Amt i 1994-1997. Opsamlingen fra kurserne formuleres i en række teser, og 
under tesen om ”sundhedsfremme og forebyggelse” skelnes der skarpt mellem disse to 
begreber på følgende måde:  
 

”Sundhedsfremme og forebyggelse er to forskellige ting. Mål og midler i 

sundhedsfremme og forebyggelse er forskellige” og videre ”I sundhedsfremme er 

målet først og fremmest at øge folks følelse af sammenhæng, dvs. følelsen af 
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begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed... Arbejdet er kort sagt baseret 

på mulighedstænkning, drevet af håb, domineret af et nedefra og op 

perspektiv...”  
    (Jensen og Johnsen 2000:7) 

 
 

Dette stilles i modsætning til forebyggelse, hvor ”Målet er at holde folk raske ved at undgå 

sygdom. Arbejdet er kort sagt baseret på risiko-tænkning, drevet af frygt, domineret af 

eksperter og et oppe-fra-ned perspektiv.” (Jensen og Johnsen 2000:7). 
 
Som Jensen bemærker i sin analyse af bogens budskab, fremstiller bogen en vigtig tendens i 
den dominerende tænkning og opfattelse af sundhedsfremme og forebyggelse indenfor 
sundhedsområdet i Danmark (Jensen 2005).  Men denne skelnen er ikke tydelig i materialet 
fra litteratursøgningen, hverken i form af hvad der beskrives som Health Promotion (HP) 
aktiviteter eller HP i det hele taget. Her gøres der ikke noget ud af at skelne, ligesom det 
heller ikke tematiseres.  
 
Ud fra litteratursøgningen, ser det altså ud til, at der er et gab mellem, hvad der formuleres 
fra de centrale organisationer, og hvordan den enkelte praktiserende læge har en bevidsthed 
og opmærksomhed i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
Vender man sig til målbeskrivelsen for specialet almen medicin og kigger under beskrivelsen 
af rollen som sundhedsfremmer, ses det at der lægges der stor vægt på indsatser, der 
traditionelt set klassificeres som hørende under primær forebyggelse (Sundhedsstyrelsen 
2003). Sundhedsfremme betragtes altså her som en del af den primære forebyggelse og ser 
således ikke ud til at være sidestillet med forebyggelse som det beskrives i 
Sundhedsstyrelsens Begrebsbase. De indsatser, der lægges vægt på, er indsatser rettet mod 
livsstilsrelaterede sygdomme, og sundhedsfremme betragtes som en metode til at hjælpe 
patienterne til at ændre livsstil (Sundhedsstyrelsen 2003). 
   
I håndbogen og opslagsværket Almen Lægepraksis i Danmark fra 2005 behandles 
sundhedsfremme under afsnit 5.2.2. Forebyggelse og relaterede begreber. Her oplistes i et 

skema en række begreber, ”der benyttes i forbindelse med det forebyggende arbejde”. Videre 

hedder det i definitionen af sundhedsfremme at det er en ”Indsats der fokuserer på at styrke 
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ressourcerne hos en person for at opnå sundhed og god livskvalitet. Kan f.eks. omfatte 

levevilkår. Er nært knyttet til primær forebyggelse, men søger at fremme sundhed 

(salutogenese) mens primær forebyggelse søger at undgå sygdom (patogenese)” (Vedsted 2005: 
64).  Som det ses, skelnes der her mellem forebyggelse og sundhedsfremme i formuleringen, 
men sundhedsfremme er underordnet, som en del af forebyggelsen. Senere i afsnit 5.4. om 
sundhedsfremme og generel forebyggelse beskrives målet for sundhedsfremme på følgende 
måde:  
 

”Kort beskrevet er målet at øge patienternes motivation, mestring og 

ansvarsfølelse for eget helbred, via fokusering på patientens ressourcer, og hvad 

der bevarer og konsoliderer sundhed frem for fokus på sygdom” 
 
Denne afgrænsning af sundhedsfremmebegrebet er samstemmende med lærebogen 

Medicinsk Sociologi, hvor der skrives følgende om sundhedsfremme: 

 

”Sundhedsfremme kan defineres som en proces, der har til formål at gøre 

personer individuelt og kollektivt i stand til at udøve kontrol over forhold, der 

betyder noget for deres sundhed, og derigennem at forbedre deres sundhed. Disse 

forhold kan på individuelt plan fx være helbredsrelateret adfærd og brug af 

sundhedsvæsenet. På kollektivt plan er det de sociale, økonomiske og kulturelle 

forhold, som den enkelte ikke har særlig indflydelse på, men som spiller en stor 

rolle for mulighederne for at leve sundt” 
              (Iversen et al. 2004: 281) 
 
I den seneste udgave af en anden brugt lærebog, Forebyggende Sundhedsarbejde fra 2003, 

skriver Kamper-Jørgensen om den ”nye forebyggelse”, at den tager udgangspunkt i ”det 

brede sundhedsbegreb – et dynamisk sundhedsbegreb, hvor krop og psyke hænger sammen” 

og sundhed skabes i ”et dynamisk samspil mellem arv, livsstil, levekår og sundhedsvæsenets 

indsasts”. Kamper-Jørgensen skelner senere i kapitlet mellem sundhedsfremme før og efter 
Ottawa.  
 
Som det fremgår af de hidtil fremstillede definitioner, er der mange nuancer i spil, når talen 
falder på sundhedsfremme. Det, der skal fremhæves her, er, at definitionerne involverer 
mange niveauer på en gang, dvs. både individuelle og kollektive og strategiske policy 
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niveauer er i spil. I litteratursøgningen er der ikke fundet artikler, der forholder sig til, hvad 
denne kompleksitet har af betydning for praksis, hverken fra praktikerne selv eller fra 
akademia og forvaltning. 
 
WHO’s definition af sundhedsfremme i Ottawa charteret fra 1984 må nok siges at være den 
definition af sundhed og sundhedsfremme, der har haft størst international indflydelse på, 
hvordan policy programmer er blevet udformet. I Ottawa charteret defineres 
sundhedsfremme som:  
 

”...The process of enabling people to increase control over, and to improve, their 

health. To reach a state of complete physical, mental and social wellbeing, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy 

needs and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a 

resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. 

Therefore, health promotion is not just the responsibility of the health sector, but 

goes beyond healthy lifestyles to well-being.” 

 
Ottawa Charteret anses i dag af mange som en milepæl indenfor sundhedsfremmearbejdet, 
idet der med Ottawa Charteret indføres et meget bredere syn på sundhed en hvad der ligger i 
et traditionelt biomedicinsk syn på sundhed. Ottawa Charteret bygger igen på en 
sundhedspolitisk tænkning, der indenfor sundhedsfremme diskursen tilskrives canadieren 
Marc Lalonde. 
 

 

4.4 Perspektiver ved et kontingent sundhedsfremmebegreb 

Den generelle, meget overordnede (ikke specifikke) brug af ordet sundhedsfremme, som en 
betegnelse for enhver aktivitet, der forbedrer sundhedstilstanden, kan spores langt tilbage. 
For eksempel beskriver den medicinske historiker og forkæmper for nationalisering af 
medicin i USA, Henry Sigriest5 i 1945 medicinens 4 opgaver som: ”Fremme af sundhed, 
forebyggelse af sygdom, genopbygning og rehabilitering af den syge ”. Men det er først i 
1970´erne at ordet sundhedsfremme tages i brug på en mere specifik måde, og anvendes 

                                                 
5 Fra 1920’erne til 1950’erne var Henry E. Sigerist en af Verdens mest indflydelsesrige historikere indenfor 
medicinsk historie (Fee & Brown, 1997). 



 24 

som et egentlig begreb, eller som en betegnelse for en bevægelse eller en disciplin og om en 
profession (Tones 2004:13).  
 
Ét sted fremhæver Tones at definitionen af sundhedsfremme først og fremmes må forholde 
sig til om der tales om sundhedsfremme som et ”paraply begreb”, som dækker over 
aktiviteterne indenfor en bred vifte af discipliner, som har forpligtet sig til at fremme 
befolkningens sundhed, eller om sundhedsfremme betragtes som en disciplin i sig selv, og 
som sådan må den forventes at have sin egen ideologi som er grundlæggende for udvikling 
af kliniske guidelines (Tones 2004:13,14). En pointe her er, at undersøgelser peger på, at 
lægerne ikke forholder sig til HP netop pga. begrebets diffuse og lidet entydige karakter og 
deraf følgende uklarhed med at finde ud af hvad der skal gøres, og om det virker og om 
indsats står mål med resultater.  
 

En anden definition findes i håndbogen Key concepts in Medical Sociology: ”Health 

promotion refers to those planned activities that are designed to prevent illness and improve 

the health of the population. Such activities comprise: assessing health needs; developing and 

evaluating interventions which will facilitate the improvement of peoples´ health status; 

and supporting health professionals and the public by providing information on the most 

effective means to achieve good health.” 
 
Endnu en definition findes hos Crawford (2000: 219), som udtrykker det på følgende måde:  
 

“My topic is health promotion, by which I mean the set of discourses and 

practices concerned with individual behaviours, attitudes, dispositions or 

lifestyle choices said to affect health.” 
                 (Crawford 2000: 219) 
 
Crawford er meget kritisk overfor den styringsrationalitet, der ligger immanent i 
sundhedsfremme tænkningen og den måde, man som individ inviteres til at tænke sig selv, 
som havende ene ansvar for sundheden i sit liv. I en artikel fra 1978, refererer han til at 
sundhedsfremmetænkningen i den amerikanske form individualiserer ansvaret for sundhed, 
og at man derved risikerer en ”blaming the victim” effekt, hvor socioøkonomiske faktorer 
helt udelades.  
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Crawford er amerikaner, og det har en betydning for den kritik, han retter mod 
sundhedsfremme tænkningen. USA’s offentlige sundhedsvæsen er set med europæiske briller 
relativt begrænset, og de private sundhedsudbydere, der eksisterer, har primært udviklet en 
lang række interventions-programmer og strategier, som er rettet mod at ændre individuel 
adfærd6, uden nødvendigvis at medtænke sociale forhold. Dette på trods af at der er evidens 
for, at uligheden i sundhed er signifikant afhængig af socioøkonomiske forhold (Se bla. 
Marmot &Wilkinson 2006). 
 

En nyere amerikansk opslagsbog fra 2003, Encyclopedia of Primary Prevention and Health 
Promotion, belyser i et historisk perspektiv, hvilke faktorer der har haft indflydelse på 
udformningen af tænkningen om sundhedsfremme og sundhedsfremme tiltag gennem tiden. 
Forfatterne argumenterer i det kapitel, der handler om det historiske grundlag for 
udviklingen af sundhedsfremme tænkningen (Health Promotion), for, at sundhedsfremme 
ikke er et entydigt begreb. Sundhedsfremme beskrives her som et socialt produkt, hvilket 
stilles i modsætning til at opfatte sundhedsfremme som et produkt af objektiv videnskabelig 
(biomedicinsk) viden. På den måde lægges der her en anden definition ind af 
sundhedsfremme som andet og mere end den rent biomedicinsk funderede definition. I 
kapitlet fremføres fire temaer, der af forfatterne anses for at have haft betydning for, 
hvordan og hvorfor sundhedsfremme har udviklet sig, som det har gennem tiden, og hvad 
der spiller ind på, at sundhedsfremme ikke kan være et entydigt begreb. Disse temaer er: 1) 

forekomsten og effekten af sygdomme 2) menneskets teorier om sygdomme og 

sygdomskausalitet 3) tilgængelig teknologi til forebyggelse af sygdom og fremme af sundhed 

4) og i bred forstand sociale systemer (Bingenheimer et al. 2003). Videre kobles primær 
forebyggelse og sundhedsfremme sammen, og her kommer sundhedsfremme til at figurere 
som en metode under den primære forebyggelse, hvilket ses tilsvarende i den danske 

håndbog og opslagsværk Almen Lægepraksis i Danmark (Vedsted et al. 2005). 
 
Som det fremgår af ovenstående har begrebet ’sundhedsfremme’ set i et historisk perspektiv 
haft flere definitioner, og kan heller ikke i dag siges at være et entydigt begreb (Bingenheimer 
et al. 2003, Crawford 2000, Johnsen og Jensen 2004, Lupton 1995, Nordenfeldt 1995, 
Nutbeam 1998 , Tengland 2006, Tones 2004, Tones & Tilford 2001, Valgårda 2003, 2005). 
Netop det forhold, at sundhedsfremme ikke er en entydig størrelse, har en betydning, når 
man ser på de begrundelser, lægerne giver for ikke systematisk at indgå i sundhedsfremme 

                                                 
6
 Bellows & Rudolph: Chronic care model, managed care, empowerment strategies, wheel of change etc.  
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arbejdet (McKinlay 2005, Lawlor et al. 2000,  Brotons et al. 2004, 1996, Steptoe et al. 1999, 
Williams  & Calnan 1994).  
 

 

4.5 Sammenfatning 
Lægers opfattelser af, hvad sundhedsfremme er, og de sundhedsfremmede aktiviteter, som 
de udøver i deres hverdagslige praktikker i den kliniske praksis, kan antage forskellige former 
alt afhængig af, hvad fokus rettes mod. De måder, som læger og andre aktører indenfor 
sundhedsområdet italesætter sundhedsfremmende ideer og praktikker, divergerer på en 
række punkter.  
 
Overordnet set, kan man konstatere, at der dels er en medicinsk diskurs, hvor forbedring af 
befolkningens velfærd primært forholder sig til patienternes ”complience”. Indenfor 
rammerne af denne diskursive logik rettes fokus mod patienternes muligheder for at blive 
raske. I det omfang patienten involveres i processen sker dette med henblik på at opnå en 
optimering af behandlingsforløbet, og patienten underlægges en medicinsk diskurs, hvor den 
primære udfordring – set fra det lægelige perspektiv – handler om at få patienterne til at 
følge lægens anbefalinger.  
 
En anden position på sundhedsområdet er optaget af forebyggelse. Denne diskurs er talerør 
for oplysning og formidlingen af medicinsk viden om ”det sunde liv”. De problemstillinger, 
som rejses i dette perspektiv, har – hvis man ser bort fra, at patienten indenfor denne 
forståelsesramme ikke behøver at være syg – tætte forbindelser til compliance logikken. 
Fokus lægges i denne optik på oplysning og den pædagogiske formidling af medicinsk 
dokumenteret viden om ”det sunde liv”.  
 
En tredje position indenfor sundhedsområdet vedrører sundhedsfremme. Inden for denne 
position vægtes borgerens værdier og personlige engagement i forhold til egen sundhed. 
Sundhedsfremme diskursen forholder sig særligt til begreber om empoverment, og 
praktikerens udfordringer koncentreres primært omkring pædagogiske problemstillinger 
relateret til borgerens ejerskab og deltagelse.  
 
Når det er sagt, optræder begreberne forebyggelse (Prevention) og sundhedsfremme (Health 
Promotion) ofte sammen, og det fremgår ikke i nogen af artiklerne, om begreberne bruges 
synonymt, eller om de betegner forskellige praktikker.  
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Hvor læger er spurgt direkte om deres holdning til Health Promotion, bliver Health 
Promotion ofte sammenstillet med Health Check, hvor der primært tages udgangspunkt i 
biomedicinske markører (MacKinley 2005, Lauritzen et al. 1995).  
 
Der er uklarhed om, hvad HP specifikt omfatter, der er mangel på kliniske guidelines, og det 
fremføres, at den manglende evidens fører til skepsis i forhold til forskellige interventioner, 
hvilket fører til en manglende involvering i praksis (McAvoy 2000, Lawlor 2000, Ashenden 
et al. 1997).  Dette på trods af at patienter gerne vil tale om deres sundhed, helbred 
almentilstand, og egentlig delvis også forventer at lægen gør det (Sullivan 1988, Brontons 
2005, Stewart 2000, Ashenden et al. 1997). Som barrierer for at forholde sig til 
sundhedsfremmende interventioner nævnes også faktorer som manglende tid, manglende 
kompensation (ressourcer:tid/penge) og manglende viden (Williams & Calnan 1994). 
 
I flere af artiklerne diskuteres videre, hvorvidt og hvordan de alment praktiserende læger 
skal/bør/kan indgå i opgaven med at varetage sundhedsfremme (Ashenden et al. 1997, 
Olesen 2000, Beardshaw 1993), og om interventions strategier baseret på populations 
beregninger overhovedet hjælper (Stewart et al. 2000, Lawlor et al. 2000, Raupach et al. 
2001).  
 
En anden generel diskussion drejer sig om, hvorvidt det i langt højere grad skal være 
strukturelle politiske tiltag i form af lovgivning og ressourcemæssig kompensation for 
lægerne, der vil gavne sundhedsfremme arbejdet (Lawlor et al. 2000, Williams og Calnan 
1994, Heath 2005 , Coleman 2000, McAvoy 2000, Raupach et al. 2000) til forskel fra de 
mere individuelt rettede metoder som fx The Cronic Care Model, Livsstilssamtalen etc.  
 
Der er forskel på, hvad der kommer fra officielle kanaler, og hvordan praktikerne reflekterer 
deres praksis i forhold til sundhedsfremme. Som det fremgår af ovenstående, findes der 
mange forskellige diskurser og definitioner af sundhedsfremme. Sammenholdt med det 
manglende gennemslag af sundhedsfremme i praktikernes refleksioner over praksis peger det 
i retning af et behov for beskrivelse og diskussion af sundhedsfremmearbejdet i almen 
praksis med henblik på at afdække, om disse refleksioner også afspejler, hvad der foregår i 
praksis. En arbejdshypotese her er, at der rent faktisk foregår meget, der vil kunne beskrives 
som sundhedsfremme, men da det ikke begrebs- og italesættes, har det den konsekvens, at 
det er kompliceret at udvikle og udarbejde fx kliniske guidelines på området.  
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Undersøgelsens interview studie sigter mod at tage de første spadestik i at nå til bedre 
forståelse for, hvordan alment praktiserende læger afgrænser begreberne om forebyggelse og 
sundhedsfremme, hvilke sundhedsfremmende initiativer, de gør brug af i deres daglige 
arbejde med patienter, og hvilke erfaringer de har med at tage forebyggende og/eller 
sundhedsfremmende initiativer. 
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5.0 Sundhedsfremme i almen praksis  

 
Interviewene med lægerne har centreret sig om spørgsmål vedrørende lægernes 
begrebsindramning af, hvad sundhedsfremme og forebyggelse er, og om – og i så fald 
hvordan – de adskiller forebyggelse fra sundhedsfremme (se evt. bilag 1). Spørgsmålene er 
relevante, fordi det kan give et indblik i, hvilke barrierer og muligheder initiativer på det 
sundhedsfremmende område har i forhold til de alment praktiserende lægers forforståelse af 
de to vidensområder.  
 
Interviewundersøgelsen har videre tilstræbt at komme tættere på lægernes praksis ved at få 
dem til at give eksempler på, hvornår de arbejder henholdsvis forebyggende og 
sundhedsfremmende, samt hvad deres erfaringer med at arbejde sundhedsfremmende er. 
Disse beretninger giver dels en bedre forståelse for, hvordan lægerne mere præcist i praksis 
adskiller forebyggelse fra sundhedsfremme. Dels giver det et indblik i de mere praksisnære 
muligheder og barrierer, lægerne oplever i forhold til at arbejde sundhedsfremmende med 
deres patienter.  
 
 
5.1 Sundhedsfremme som professionelt kvalifikations- og kompetenceområde  

Der er stor forskel på, hvor meget lægerne oplever at sundhedsfremmende problemstillinger 
og initiativer fylder i deres daglige praksis, og hvor meget de mener, at det bør fylde i deres 
praksis. Samtlige informanter mener for så vidt, at det er et vidensområde, som falder 
udenfor deres kernekompetenceområde, men de anerkender samtidig, at det er et begreb, 
som de er nødt til i en eller anden udstrækning at forholde sig til.  
 
Alle informanter mener, at sundhedsfremme adskiller sig fra forebyggelse, da 
sundhedsfremme i højere grad handler om mental sundhed, snarere end sygdomsrisiko. Men 
imens lægerne ser forebyggelse som en helt naturlig del af deres praksis, har de fleste et mere 
famlende forhold til sundhedsfremme, fordi de alle oplever, at sundhedsfremmende tiltag 
dybest set falder udenfor deres kompetenceområde. Imens forebyggelse relaterer sig til 
sygdom, som er det, de alle beskriver som deres kernekompetenceområde, mener de, at 
sundhedsfremme relaterer sig til noget andet. Flere informanter mener, at sundhedsfremme 
på mange måder er et vidensområde, som handler om borgerens sociale livsbetingelser, 
hvorfor det er et område, som falder udenfor deres vidensområde og muligheder for at 
intervenere: 
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”… det er ikke sikkert, det skal ligge ret meget hos lægerne. For vi har sgu’ 
nok at gøre med at behandle dem, som det er gået galt for, ik’. 
Sundhedsfremmende tiltag, der tror jeg, at skolevæsenet har mere at skulle 
have sagt der. Altså, Bertel Harder dikterer, at nu skal de alle sammen have 
en times gymnastik hver dag. Eller at nu skal de have sund institutionsmad 
alle sammen. Det er der så nogle, der brokker sig over, men det er nok kun 
dem, der kan finde ud af at lave en endnu sundere madpakke til deres unger, 
ik’. Men der er altså nogle, der ikke kommer af sted med andet end nogle 
vingummibamser, og der er nogle, der slet ikke får noget. Altså, den slags 
sundhedsfremme som er helt basale ting, ik’. Dem er der jo meget bedre 
muligheder for at gøre noget ved i fx skolerne og daginstitutionerne. 
Sundhedsfremme handler jo i højere grad om fx at give folk nogle bedre 
boliger, flere rum, bålene ud af køkkenerne, børnebegrænsning, uddannelse. 
Altså, sociale ting, det er jo sundhedsfremme i bred forstand, ik’. Og det er 
jo ikke noget, der ret beset ligger indenfor vores område.” 

 
Når lægerne i nogen udstrækning mener, at sundhedsfremme ligger udenfor deres 
kompetence- og ansvarsområde, er det fordi lægerne beskriver deres kernekompetencer som 
nogle, der relaterer sig til sygdom. Det er de vidensområder, de er uddannede indenfor og de 
vidensformer, som de har specialiseret sig indenfor. Videre kommer enkelte læger ind på det 
forhold, at de som alment praktiserende læger ikke har indgået aftaler med Den Offentlige 
Sygesikring om at arbejde som sundhedsfremmere. Som en af lægerne formulerer det: 
 

”Nu er vi jo som alment praktiserende læger i Danmark principielt private 
entreprenører, som har en aftale med Sygesikringen om, at levere visse ydelser.  
Og disse ydelser er jo noget med at behandle sygdom. Og så er der en 
tillægsaftale om at lave visse forebyggende sager så som børneundersøgelser, 
undersøgelser af gravide og sådan noget, ik’. Men sundhedsfremme er ikke 
overenskomstbelagt eller omfattet. Men nu laver vi jo masser af ting, som ikke 
lige er meget intenst beskrevet, vel. […] Men bare lige for at få det på plads: Vi 
er ikke ansat som sundhedsfremmere. Vi er ansat som sygdomsbehandlere, 
principielt, ik’. Og i anden række som forebyggere. Men vi ved jo godt at 
sundhedsfremme er et begreb, som er kommet for at blive.” 
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Langt de fleste læger mener altså, at de primært arbejder diagnostisk, behandlende og 
forebyggende, og stort set alle peger på, at forebyggelse også traditionelt har været en 
integreret del af deres praksisområde. Derudover kommer alle også ind på, at de sådan set 
først ser borgerne, når de har en oplevelse af at være syge, hvorfor de altid først og fremmest 
forholder sig til de symptomer, patienterne beskriver, de har. 

 
Et par informanter mener, at læger generelt nærer en vis berøringsangst i forhold til at 
forholde sig til sundhedsfremme. Som en af dem udtrykker det:  

 
”Sundhedsfremme er et lidt svært begreb for os læger at forholde os til, for vi er 
vist ikke rigtig sikre på, hvad det er for noget. Det er lidt diffust begreb, som 
indebærer, at man skal gå tættere på folks liv. Jeg har en lille teori… Jeg tror, at 
en del læger værger sig sådan lidt ved at forholde sig til sundhedsfremme, og jeg 
tror, det handler om, at det vil betyde, at de skal gå tættere på folk, hvis du 
forstår. Det vil betyde, at de skal begynde at tale med patienterne om nogle ting, 
som vi sådan set slet ikke er uddannede til at tage os af. Og så… ja, så tror jeg, 
der er en del, der kvier sig. Vi trækker os simpelthen, for vi ved ikke nok om det. 
Og så kan det jo også godt være, at vi også bliver en smule nervøse for, hvad det 
er, vi sætter i gang, hvis vi går ud af den vej, ik´.”  

 
På trods af de ovenstående forbehold anerkender alle, at sundhedsfremme er kommet for at 
blive og derfor er et arbejdsområde, som de bliver nødt til at forholde sig til. En enkelt 
informant mener imidlertid slet ikke, at det bør være en del af deres praksis. Han begrunder 
det således:  
 

”Vi har jo efterhånden fået sådan en sundhedsfascistisk kultur, hvor det ikke handler 
om andet end at få folk til at holde op med at ryge, lade være med at drikke for meget, 
tabe sig, spise grønt, motionere osv. osv. Og i hele det regnestykke tager man slet ikke 
hensyn, hverken til folks personlige frihed, eller om det nu også er sådan, at folk selv 
bestemmer, om de fx vil være overvægtige, eller ryge, eller være alkoholikere. Det er 
der jo sådan set ikke ret mange, der vælger selv, er der? Ej, du. Og så vil de have os til 
at rende rundt og lege sundhedspoliti, der skal komme efter folk, fordi de har den ene 
eller den anden belastning. Niks. Det der bedrevidende formynderi, det er altså ikke 
mig, de skal sætte til det.”  
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Overfor denne stærkt kritiske holdning til sundhedsfremme i almen praksis står, at to læger 
fra informantgruppen mener, at sundhedsfremme udgør en stor del af deres arbejde. De har, 
hvad man kunne betegne som en ’holistisk tilgang’ til deres patienter, som betyder, at de 
mener, at de som læger er forpligtet på at forholde sig til de problemer, folk kommer med. 
De føler imidlertid ikke, at de gennem deres uddannelsesforløb er blevet klædt godt nok på 
til at varetage det sundhedsfremmende praksisområde, hvorfor den ene har valgt at gå i 
terapi, imens den anden læge har deltaget i diverse kurser og seminarer vedrørende 
kommunikation, patientpsykologi og patientforståelse. Som den ene læge fortæller: 
 

”Jeg har slet ikke været klædt godt nok på til at deale med den virkelighed, jeg 
mødte her i praksis. Nu har jeg arbejdet som alment praktiserende læge i 5 år, og 
de første år var dybt frustrerende. Jeg syntes simpelthen, der kom så mange 
patienter, som ikke fejlede noget egentlig medicinsk, og jeg kunne… ja, jeg blev 
faktisk ret frustreret over det. Og med mange af patienterne, der kunne jeg blive 
sådan helt irritabel, fordi de jo ikke fejlede noget, og jeg vidste ikke, hvad jeg så 
skulle stille op med dem. Jeg kunne blive ovenud lykkelig, når der endelig kom 
en patient, som rent faktisk fejlede noget. […] Men for en stor del var der jo ikke 
nogen egentlig medicinsk grund til, at de kom. Så.. ja, efter nogle år, så begyndte 
jeg i terapi. Simpelthen for at få en bedre forståelse for, hvad der kunne ligge til 
grund for, at de kom, og for at få en bedre forståelse for, hvad jeg så kunne 
tilbyde dem – når det nu ikke handler om medicinske eller traditionelle 
lægefaglige problemstillinger.”  

 
Lægerne har altså mange forskellige tilgange til, om og hvilken udstrækning sundhedsfremme 
bør være en del af deres praksisområde. Imens alle er enige om, at forebyggende initiativer er 
en del af deres kvalifikations- og kompetenceområde, forholder langt de fleste sig mere 
distanceret til sundhedsfremme.  
 
Lægernes opfattelser af deres rolle i forhold til at arbejde sundhedsfremmende divergerer. 
Fælles for dem alle er, at de ikke ser sundhedsfremme som et kompetenceområde, de er 
klædt på til at tage hånd om. Men hvor nogle læger mener, at sundhedsfremme primært 
handler om de sociale vilkår, borgeren har, tolker andre i højere grad sundhedsfremme som 
et individuelt og mentalt anliggende. De læger, som i særlig grad har taget vidensområdet til 
sig som en del af deres arbejdsområde oplever godt nok heller ikke, at de gennem deres 
uddannelse og i forhold til deres professionelle identitet som læger er blevet klædt på til at 
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tage hånd om problemstillinger af sundhedsfremmende observans. Men fordi det er en del af 
den virkelighed, de møder, forsøger de alligevel på forskellig vis at tage hånd om det.  
 
Men én ting er, hvordan lægerne taler om sundhedsfremme på et begrebsmæssigt plan. En 
anden ting er den virkelighed, som de møder i praksis, som betyder, at de alle – med 
undtagelse af en enkelt informant – mener, at deres praksisvilkår aftvinger, at de arbejder 
med sundhedsfremme. 
 
 
5.2 Sundhedsfremme på grænsen til forebyggelse 

Med undtagelse af en enkelt informant anerkender alle læger, at sundhedsfremme i nogen 
udstrækning er en del af deres daglige arbejde. Men som flere informanter påpeger, handler 
sundhedsfremme i den kontekst snarere om patientens individuelle og personlige 
sundhedsadfærd end de sociale betingelser, som øver indflydelse på deres patienters 
sundhedsvilkår. Men eftersom de først ser patienterne, når de oplever at have symptomer, 
har lægerne nogle vanskeligheder ved at adskille det sundhedsfremmende element fra 
udredning, diagnostik og forebyggelse. De mener derfor, at dér, hvor sundhedsfremme kan 
komme til at spille en afgørende rolle, er i de sammenhænge, hvor lægen holder op med at 
udrede, diagnosticere og behandle patienten medicinsk og i stedet begynder at tale om, 
hvordan patienten har det i deres liv. Det sker typisk i de sammenhænge, hvor lægen har 
vurderet, at patienten ikke fejler noget i medicinsk forstand, og derfor forsøger at finde ud 
af, hvad der ellers kan lægge til grund for patientens symptomer og/eller bekymringer. Stort 
set alle informanterne fortæller, at der, hvor mental sundhedsfremme bliver relevant, er i de 
sammenhænge, hvor de eksempelvis kan se, at patienten i en eller anden udstrækning er 
stresset. Som en læge formulerer det:   
 

”Folk skal jo lære, at selv om de har alle de valgmuligheder, så kan de ikke nå det 
hele, for det er der ingen mennesker, der kan, og det skal de ikke have dårlig 
samvittighed over. At det hele skal være så perfekt. Og de unge familier, hvor de 
kommer med deres børn, og det hele skal være så perfekt, og børnene bliver jo 
også ulykkelige, ik’, når det hele går op i stress og sådan noget. Og det kan man 
snakke med dem om… Én ting er, at de må have et højt kortisol niveau, og det 
ved vi jo på sigt er en belastning for kroppen og er under mistanke for at lave en 
del ballade. Men noget andet er, at de jo ikke er særligt lykkelige. De har jo ikke 
et særlig godt liv, og det synes jeg da, de skal have.”  
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Stress i småbørnsfamilier er et tema, som går igen hos mange af informanterne. Lægerne 
oplever ofte at have patienter, som er stressende, fordi de – som lægerne oplever det – stiller 
for store krav til dem selv i forhold til arbejde, børn og sociale aktiviteter. Men ud over 
stressede småbørnsfamilier beretter mange læger videre, at de i deres praksis ser en del unge 
mennesker, som de beskriver som ’ensomme’. I de sammenhænge beskriver de også deres 
opgave som mere sundhedsfremmende end medicinsk arbejde: 
 

”Mange af de helt unge der, de taler jo jysk, ik’. De kommer fra Jylland og så 
læser de på RUC eller DTU eller sådan noget. Og mange af dem, de er jo 
ensomme. Det er de sgu’ og det er meget synd for dem. Især de unge mænd, 
synes jeg. Og så graver de sig ned, og så sidder de og glor med hovedet ind i en 
fladskærm 16 timer om dagen. Og der må man prøve at snakke med dem, og 
sige til dem, at nu må de altså til at slappe lidt af og komme ud og være lidt 
sociale. Mange af dem er jo nedtrykte eller meget optagede af sådan nogle 
bagatel agtige helbredsproblemer, som kommer af, at de lever et sådan lidt 
indsnævret univers. De kan sidde og flippe fuldstændig ud over en eller anden 
lille dippedut, ik’, og så kommer de her med 7 siders udskrift fra internettet, og 
så er det med den der på: at hvis det ikke er kræft, så er det i hvert fald AIDS, 
ik’… Unge mennesker i dag er sådan meget forskrækkede overfor almindelige 
foreteelser her i tilværelsen, ik’. Og nogle af dem risikerer jo at få det meget 
skidt. Så ud over det rent forebyggende med overvægt, alkohol og tobak og de 
ting der, så er der så også det mentale, som jeg da også bruger en del tid på at 
snakke med mine patienter om.”  

 
Når lægerne skal eksemplificere, hvornår de i praksis arbejder henholdsvis forebyggende og 
sundhedsfremmende er det altså i de situationer, hvor problemstillingen ikke længere er 
medicinsk i traditionel forstand, men snarere handler om de psykologiske konsekvenser af 
patienternes livsstil og indstilling til deres liv. Men lægerne synes, det er vanskeligt i praksis at 
skille sundhedsfremmende praktikker fra de forebyggende. En læge forklarer: 
 

”Altså, mange gange så sidder vi jo med noget, der på den ene side er 
forebyggelse og på den anden side er sundhedsfremme. Jeg har fx en yngre 
kvinde, som blev ved med at komme rendende, fordi hun skulle testes for 
klamydia og alle mulige kønssygdomme. Og da hun så kom 3. gang indenfor et 
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halvt år, tænkte jeg: ’Nu må den kvinde da snart lære at beskytte sig selv’. Så selv 
om undersøgelsen ret beset er en forebyggende undersøgelse, så er der også et 
sundhedsfremmende element i det, da jeg så begyndte at spørge ind til, hvorfor 
hun følte behov for at blive testet hele tiden. Jeg blev jo nødt til at finde ud af, 
om hun var særligt nervøst anlagt, eller om det simpelthen handlede om, at hun 
bare ikke brugte kondom. Det viste sig så at være det sidste, og da tog jeg så en 
lidt længere snak med hende om det. Og den samtale vil jeg sige handlede både 
om forebyggelse og sundhedsfremme, for på den ene side kunne jeg jo fortælle 
hende om de forskellige former for sygdomsrisici, hun udsætter sig selv for, når 
hun har ubeskyttet sex med forskellige partnere. På den anden side talte vi også 
om, hvad det var, der gjorde, at hun ikke brugte kondom, og det viste sig jo at 
handle om nogle psykologiske faktorer i forhold til mænd, hendes selvværd og 
sådan noget. Så… så dér handler det jo ikke rigtig om forebyggelse længere, 
synes jeg.”    

 
En anden læge fortæller om hans erfaringer med en patient, som er ’tørlagt alkoholiker’, som 
han havde en lang samtale med, fordi han var ’faldet i’. I forhold til den patientsamtale, synes 
den pågældende informant, det er vanskeligt at skille det forebyggende fra det 
sundhedsfremmende:  
 

”I går havde jeg en lang samtale med en 29-årig mand, som er alkoholist, men 
ikke har drukket i 5 år, og så er han så faldet i vandet, ik’. Og hvor vi snakkede 
om, hvordan han får reddet sig ud af det og får reddet sin tilværelse, ik’. Så 
bruger man tre kvarter på det, for eksempel. Op til for 5 år siden var han svært 
alkoholiseret, og så tog man sig af ham – det var jeg ikke blandet ind i – og fik 
ham tørlagt. Så var han tørlagt og startede uddannelse og er blevet færdig, og så 
på grund af en sådan lidt presset situation på jobbet og med efteruddannelse, så 
skulle han lige smage på de våde varer, og så går der jo tre-fire dage, så har han 
jo drukket sig kanon fuld, og det hele flyder, og selvtilliden er helt i bund, ik’. Og 
hvordan får man så hevet ham op og støttet ham til at fortælle om sit problem 
på arbejdspladsen, så de ved, hvorfor han ter sig mærkeligt, og kommer i gang 
med AA igen og så også lige servere en gang antabus for ham, ik’, og får lavet 
aftaler om at han kommer til nogle samtaler, så man hjælper ham lidt og får 
fortalt ham, at der ikke er noget mærkeligt i, at en alkoholiker falder i vandet. 
Det gør de alle sammen en gang imellem, men at de også kommer op igen. Det 
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kan være sundhedsfremme eller forebyggelse – i sådan et tilfælde synes jeg jo 
grænserne er lidt slørede.” 

 
Lægerne har på den måde svært ved helt at adskille de sundhedsfremmende initiativer fra de 
forebyggende. Når de står overfor at skulle rådgive patienter på andre livsområder end dem, 
der handler om forebyggende indikatorer som eksempelvis KRAM7, oplever lægerne ofte, at 
de bliver ’mere lommefilosofiske end egentlig profesionelle’, som en af informanterne 
formulerer det. Selvom det er ambitionen, er de ikke sikre på, om de hjælper patienterne med 
deres råd og vejledning i forhold til de personlige problemer, de står med. Så ud over de 
barrierer, som blev omtalt i det foregående afsnit, vedrørende respekt for patienternes 
personlige frihed, forståelse for deres ringe sociale position og lægernes eventuelle 
berøringsangst i forhold til at gå tæt på patienternes privatliv, har de også den barriere, som 
man kunne betegne som en professionel kompetencebarriere. 
 
Videre kommer tre informanter ind på det forhold, at deres kendskab til patienterne liv er 
begrænset, fordi det – som de siger – er et meget lille udsnit af patienternes liv, de har 
mulighed for at få indsigt i, gennem deres møder med dem i praksis. Som en af lægerne 
fortæller:  
 

”Jeg har for eksempel en patient, som drikker alt for meget, og jeg havde 
egentlig placeret ham som sådan en lidt ’lost case’. Men så en dag kom jeg helt 
tilfældigt til en af hans ferniseringer, og der så jeg jo pludselig nogle helt andre 
sider af ham. Der så jeg jo pludselig, at han faktisk har en masse resurser, men 
dem havde jeg jo slet ikke set, når han kom her. Det er jo sådan lidt, når folk 
kommer her, så kommer de, fordi de har brug for vores hjælp. Så vi ser jo kun et 
menneske, som har brug for hjælp. Og så tror jeg, at vi ind imellem glemmer, at 
de her folk, de sådan set har meget andet at byde på. Så… det er på den måde et 
meget begrænset udsnit af folks liv, som vi møder her i praksis.”   

 
Som barrierer for at arbejde sundhedsfremmende i praksis oplever lægerne altså særligt tiden 
som en begrænsende faktor. Eftersom de typisk ikke har mere end femten minutter til den 
enkelte patient, sætter det dels nogle grænser for, hvor godt de lærer patienterne at kende, og 
dels hvor meget tid de har til at gå i dybden med de problemer, patienten har. 
 

                                                 
7 KRAM indikatorerne er kost, rygning, alkohol og motion 
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5.3 Sundhedsfremme, forebyggelse og professionel identitet 

Informanterne skelner som nævnt mellem to forskellige niveauer, hvor sundhedsfremmende 
interventioner enten handler om sociale initiativer eller patienternes personlige coping 
strategier. Det interessante er, at lægernes tilbøjeligheder til at vægte enten den ene eller den 
anden form for sundhedsfremme synes at afhænge af, hvor deres praksis er geografisk 
placeret. De læger, som er mest tilbøjelige til at mene, at de arbejder sundhedsfremmende i 
deres praksis, er læger i indre by eller på Østerbro. De deltagende læger fra Nørrebro og 
Vesterbro er i mindre grad tilbøjelige til at hævde, at de arbejder sundhedsfremmende, og de 
vægter også i højere grad end lægerne fra København K og Ø de sociale aspekter ved 
sundhedsfremmende initiativer. Lægerne fra København K og Ø beretter i højere grad end 
lægerne fra København N og V om stressede småbørnsfamilier og ensomme unge 
studerende, som kommer i deres praksis med forskellige former for stresssymptomer eller 
bekymringer, som aftvinger samtaler om deres livsstile og livsindstillinger. Heroverfor står, at 
lægerne fra København N og V i højere grad beretter om patienter, som har forskellige 
former for symptomer som følge af dårlig livsstil og/eller ringe sociale forhold. Forskellene i 
lægernes måder at se sundhedsfremme og deres muligheder for at arbejde 
sundhedsfremmende skal muligvis ses i lyset af forskelle i lægernes respektive 
patientgrundlag. Hvor lægerne fra København V og N sjældent oplever, at de ser patienter, 
som ikke fejler noget i medicinsk forstand, oplever lægerne fra København K og Ø i højere 
grad at de ser patienter, som for så vidt ikke fejler noget. 
 
Som en af lægerne, som har sin praksis på Nørrebro, formulerer det: 
 

’Det kan altså virke lidt svært at bringe sundhedsfremmende perspektiver ind i 
samtalen, når man sidder overfor en patient, som er på vej til at få rygerlunger, 
når man så samtidig ved, at det er en enlig mor, som er ledig, og hun har vel 
omkring et par tusinde tilbage, når regningerne er betalt, og hun har 
skimmelsvamp i sin lejlighed og et barn med astma. Altså, helt ærligt. Det kan 
godt føles som at træde på en, der ligger ned bare at begynde at snakke 
forebyggelse. Det gør jeg selvfølgelig. Men i sådan en sammenhæng er 
sundhedsfremme jo så langt væk fra den virkelighed, hun lever i, at det bliver 
helt irrelevant.” 
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Overfor det står, at en af de læger, som har praksis i København K, på et tidspunkt under 
interviewet siger:  

 
”… alle i dagens Danmark har jo sådan set muligheden for at leve et fornuftigt 
liv rent sundhedsmæssigt. Der er ikke ret mange, der har nogle meget 
helbredsbelastende arbejdsforhold. Det eksisterer ikke. Ikke her i byen i hvert 
fald. Der er nogle, der har nogle psykiske arbejdsforhold, som er belastende pga. 
arbejdsmarkedets skærpede krav. Men alle har mulighed for at spise sundt, og 
alle har råd til at spise sundt. Og alle har fået tudet ørene fulde om, at man skal 
lade være med at ryge, at man skal lade være med at drikke for meget, at man 
skal motionere osv. osv.” 

 
Forskellene på to de lægers syn på, hvilke muligheder patienterne har i forhold til at handle 
kompetent i forhold til at optimere deres sundhedsvilkår er slående, og forklaringen skal 
muligvis findes i forskelle i de patientgrundlag, som lægerne trækker deres praksiserfaringer 
fra.  
 
Divergens i lægernes praksiserfaringsgrundlag kan ikke blot forklare forskellene i lægernes 
oplevelser af, hvilke muligheder de har for at intervenere sundhedsfremmende, men kan 
også forklare forskellene i deres syn på, i hvilken udstrækning sundhedsfremme er relevant i 
forhold til deres praksis. Hvis lægerne fra København N og V i højere grad møder 
resursesvage borgere end lægerne fra København Ø og K, er der en sandsynlighed for, at de 
også i højere grad møder patienter, som rent faktisk er syge og/eller er i risikozonen for at 
blive det. Det betyder følgelig, at lægerne fra København N og V i højere grad bruger tid på 
medicinsk udredning, diagnostik, forebyggelse og behandling end lægerne fra København Ø 
og K.  
 
Disse analytiske perspektiver understøttes af, at lægerne fra København K og Ø i højere 
grad end lægerne fra København N og V beskriver deres rolle overfor patienterne i 
terminologier, hvor de ikke kun fungerer som en autoritet i forhold til medicinske 
problemstillinger, men også gør det i forhold til patienternes personlige og private 
problemstillinger. 
 
Men én ting er de selvforståelser, som er med til at skabe og indramme lægernes 
professionelle identiteter, en anden ting er den virkelighed, som de alment praktiserende 
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læger bevæger sig i. Her står, at fælles for alle lægerne, er, at de dybest set ikke føler sig 
kompetente og kvalificerede til at tage hånd om sundhedsfremmende problemstillinger, at de 
oplever en tidsmæssig barriere i forhold til at agere på sundhedsfremmende 
problemstillinger, og at de gør sig overvejelser omkring, i hvilken udstrækning til har 
bemyndigelse til at spørge ind til det, som de opfatter som patienternes privatliv. 
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Bilag 1 

Interviewguide - Sundhedsfremme i praksis 

 

 

Hvornår har du sidst gjort noget sundhedsfremmende i forhold til dine patienter? 
- Hvad gjorde du? 
- Hvad forventede du dine initiativer ville komme til at betyde? 
- Hvad skete der (hvordan reagerede patienten (dvs. sagde/gjorde 

patienten noget i forhold til det, du sagde/gjorde, og hvad var din 
respons på patientens)? 

 
Hvad er sundhedsfremme for dig i din daglige praksis? (Giv konkrete eksempler på 
baggrund af erfaring ift. de områder, som er relevante) 

 

- Generel optimering af eksisterende sundhedstilstand? (umiddelbrat ingen 
risiko for sygdomsudvikling, men du vurderer på baggrund af spørgsmål 
til levevis og psykiske/sociale vilkår, at patienten kan optimere sin 
sundhedstilstand) 

o Spørger du nogensinde til patienters trivsel og/eller levevis, selv 
om det ikke umiddelbart er det, de kommer for? I så fald hvor 
ofte? Og hvorfor spørger du/spørger du ikke?  

 
o Hvorfor er ovenstående/er ovenstående ikke sundhedsfremme? 

 

- Forebyggende undersøgelser (eks. sundhedstjek, forebyggende 
undersøgelse for livmoderhalskræft)  

 

- Specifikt motiveret optimering af sundhedstilstand: Sundhedsfremmende 
initiativer på baggrund af undersøgelser, som tyder på, at patientens 
helbredsmæssige tilstand kunne forbedres ved livsstilsomlægning (fx 
forhøjet blodtryk/ kolesterol, høje levertal etc.)? 

 

- Forbedring af sygdomsramtes sundhedstilstand? (når ’skaden’ er sket: fx 
hjertepatient skal omlægge kost, motionere – patienter med stress eller 
depression henvises til psykolog eller er i samtaleterapi i din praksis)   
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Hvad mener du, sundhedsfremme bør være? 
- Af føromtalte afgrænsninger på forebyggende/sundhedsfremmende 

initiativer? Hvorfor/hvorfor er de ikke en del af det sundhedsfremmende 
område (pga. begrebsafgrænsning ml. forebyggelse/sundhedsfremme – af 
praktiske grunde i dagl. praksis – af  ideologiske eller professionelle 
grunde)? 

- Har du andre definitioner/afgrænsninger af, hvad sundhedsfremme bør 
være? 

 
 
Har du eksempler på et succesfuldt sundhedsfremmende initiativ og forløb med en 
patient?  
 
 
Er der noget, jeg ikke har spurgt til, som du mener, jeg burde have spurgt til? 
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