
Sundhedskommunikation 

Forskning inden for interaktion i sundhedsvæsnet har især beskæftiget sig med at afdække 

aspekter af kommunikationen mellem læger og patienter. Undersøgelser der tager udgangspunkt i 

optagelser af naturligt forekommende interaktion fokuserer på hvordan hhv. læger og patienter 

bidrager i læge-patientsamtalens forskellige faser såsom den indledende fase, hvor årsagen til 

samtalen fastslås, fasen, hvor der er fokus på at stille en diagnose, og fasen, hvor 

behandlingsmuligheder diskuteres. Detaljerede analyser af interaktionernes forløb bidrager til at 

få indsigt i almindelig samtalepraksis i læge-patient-samtaler samt indsigt i både læge- og patient-

perspektiver og -forståelser. Dette er nødvendigt for at kunne foreslå muligheder for forbedringer 

i kommunikationen i sundhedsvæsnet.  

 

Et andet aspekt af sundhedskommunikation er den kommunikation, der forekommer mellem 

lægfolk, fx mellem mennesker, der forholder sig til aspekter af sygdom og sundhed, mellem 

mennesker, der oplever problemer med helbredet, eller mellem patienter og deres pårørende. 

Denne type interaktion er sværere at undersøge, fordi det er vanskeligt systematisk at få adgang 

til naturligt forekommende samtaler af den ønskede karakter, og af denne grund er forskning 

inden for dette område endnu begrænset. Lægfolks interaktion om emner af sundhedsfaglig 

karakter er et emne, der er relevant at forske i, fordi forståelser af sygdom og sundhed har 

indflydelse på alt fra overordnede udviklinger i samfundet inden for velfærd og sundhed til 

beslutninger af helbredsmæssig karakter, der vedrører enkelte individer.     

Inden for en kortere årrække er der opstået nye muligheder for at kommunikere på nettet. Det er 

blevet muligt at søge information om sygdom og sundhed på nettet, og det er blevet muligt at 

kommunikere med både professionelle og lægfolk om disse emner. Ph.d.-projektet ’Online 

debatter som sociale praksisser’ undersøger, hvordan mennesker med stofskifteproblemer 

interagerer og skaber fælles forståelse på et online debatforum på www.netdoktor.dk.  

Fokus i projektet er blandt andet på at undersøge, hvordan deltagere i et online debatforum 

præsenterer deres problemer og bekymringer, og hvordan de ved at dele erfaringer skaber en 

fælles forståelse om, hvordan det er at være stofskiftepatient og/eller hvordan det er at have 

problemer med stofskiftet.  

Undersøgelsen viser, at mennesker, der benytter sig af det pågældende forum, benytter sig af 

genkendelige praksisser, der er orienterede imod at skabe en fælles forståelse, og som fokuserer 

på at balancere og værdsætte ’objektive’ medicinske aspekter og ’subjektive’ personlige 

erfaringer. Undersøgelsen viser også, at deltagerne er optagede af at opnå en større forståelse og 

forklaring på deres symptomer, at de ønsker viden om, hvad de selv kan gøre for at få en større 

livskvalitet og at de vurderer, at der er viden og forståelse at hente hos nogen i samme situation 

som dem selv.  

 

http://www.netdoktor.dk/

