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Abstract 

 

The current word on everyone’s lips in Danish politics these days is the one of inclusion. As an 

advanced liberal welfare society the state must both guarantee freedom for all citizens and solidarity for 

those in need. Hence national strategies of inclusion of the delinquent citizen are being developed to 

insure that. With the extensive political focus on the self-evident need for inclusion of those 

traditionally excluded, the fundamental question of the boundaries between the sovereign power of the 

state and individual freedom emerges. This thesis thus pose the problem of ‘How the quest for 

freedom become entangled with strategies for inclusion regarding the tackling of delinquent citizens 

and how do they generate unfreedom in an advanced liberal welfare society such as the Danish?’ 
 

Taking point of departure in the Action Plan for the Danish psychiatry from 2014, the purpose of this 

thesis is to examine how this strategy of inclusion of the traditionally excluded mentally ill has as one of 

its constitutive effects the dismancipation of the very same subject. With the analysis of how psychiatric 

practices’ constitutes categories for (dis)emancipation of the mentally ill, the thesis seeks to make a 

diagnostic of the social order between liberal and sovereign power in advanced liberal welfare societies. 

 

By employing the Foucauldian notion of biopolitics and inscribing into it the Agambian concepts of 

bare life, homo sacer and state of exception, this thesis creates a unique analytical grasp for analysing 

the social order when liberal and sovereign powers work simultaneously. 

 

 

 

 

Key words: Biopolitics, moral agent, homo sacer, governmentality, psychiatric practice, freedom, 

(dis)emancipation, Michel Foucault, Giorgio Agamben 
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1. Indledning 

 

“Findis nogen rasende, eller galind, da maa hvem der hannem binde, og føre hannem til 

Tinge, og tilbyde hans Frænder hannem, og de er pligtige at forvare hannem, saa fremt de 

have Middel dertil; Hvis ikke, da bør Øvrigheden at sette hannem i Forvaring” 

  

                      (Christian den 5.s danske lov 1683). 

 

Med Christian den 5.s danske lov bliver den gale for første gang omfattet af lovmæssig regulering, og 

forvaltningen af den gale gøres til samfundets ansvar. Den gale bliver i det 15. århundredes Danmark 

anset for at være besat af djævelen og ikke i stand til at tage vare på sig selv, og som følge heraf må 

kongen tage foranstaltninger til beskyttelse af samfundet. Strategien herfor udmønter sig ved brug de 

såkaldte beplankninger og dårekister, som anvendtes til spærre den gale inde og ekskludere 

vedkommende fra samfundet. Reguleringen af den gale skal ses som udtryk for den danske retsplejes 

tradition for at tage ansvar samt drage omsorg for befolkningens ve og vel. En omsorg som var rettet 

mod det omgivende samfund og imidlertid ikke den gale (Lindhardt 2011:82). 

 

Med opførelsen af sindssygehospitalerne i begyndelsen af det 19. århundrede bliver ansvaret for den 

gale uddelegeret og overladt til psykiateren, der med sin lægefaglige ekspertise bedst vidste, hvordan der 

skal drages omsorg for den gale. På sindssygehospitalerne udvikler der sig en ny somatisk forståelse af 

den gale, som bliver genstand for en blomstrende lægevidenskab. Den gale bliver nu forstået som syg 

og gøres derfor ikke skyldig eller ansvarlig for sin tilstand (Møllerhøj 2008:59). Lighedssætningen 

mellem galskab og sygdom bliver op igennem det 20. århundrede fortolket både psykoanalytisk og 

biokemisk, og i udviklingen af psykiatrien som videnskab bliver alt fra kolde styrtebade, fysisk 

undertvingelse af drifterne, det hvide snit, elektrochok, medicinering og bælte til fiksering af den 

sindssyge anvendt til behandling. 

 

Det er netop denne udvikling af institutioner, foranstaltninger og videnskab, som Michel Foucault 

beskriver i ’Galskabens historie’ (1961). Her viser Foucault, hvordan den begrebslige adskillelse mellem 

den gale og den fornuftige er et produkt af den fysiske adskillelse af de to, når den gale indespærres og 

fjernes fra samfundet. Foucaults formål med værket er at vise, hvordan galskaben igennem historien 
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bliver meningskonstituerende for udviklingen af den europæiske kultur, lov, politik, filosofien og ikke 

mindst medicinen. Det gør han ved at problematisere galskabens tilblivelse som modstykke til 

fornuften. Galskabens historie bliver således for Foucault historien om den vestlige identitetsdannelse 

og symptom på en hel samfundsorden. Nærværende speciale lægger sig i slipstrømmen af Foucaults 

problematik. Dette speciale vil vise, at nutidens moderne psykiatriske praksis opstiller lignende 

adskillelseskategorier selv i liberale velfærdssamfund som det danske. Her er det sondringen mellem 

den myndige og umyndige borger med introduktionen af en helt ny psykiatri, der står på spil. 

 

1.1 Problemfelt 

 

Der har i de seneste årtier været en udvikling i sundhedssektoren, hvor den enkelte borger i højere grad 

gøres ansvarlig for eget helbred og hvor sundhedspolitikken har forebyggelse i fokus. Tendensen til 

ansvarliggørelse af den enkelte er heller ikke gået psykiatrien forbi. Siden 1980’erne er der sket et øget 

skifte væk fra indlæggelse og færre sengepladser på de psykiatriske afdelinger til øget brug af ambulant 

psykiatrisk behandling. Med revisionen af psykiatriloven1 i 1989 opstår der endvidere nye tendenser i 

behandlingen af den psykiatriske patient, hvor patienten for første gang i psykiatriens historie får 

medindflydelse på egen behandling. Loven understreger også et patientrettighedsperspektiv, som ikke 

tidligere har været benævnt i psykiatrien ved, at brugen af tvang eksplicit bliver italesat, som et indgreb 

mod patientens autonomi og ikke som en del af behandlingen. 

 

I 2014 lancerede den nuværende regering kronen på værket i form af en handlingsplan2 for psykiatrien, 

der skal skabe en ny retning og ramme for den danske psykiatri. Udgangspunktet for handlingsplanen 

er troen på og målsætningen om, at mennesker med psykiske lidelser kan komme sig helt eller delvist. 

Strategien herfor er den såkaldte recovery-tilgang, der virker igennem ansvarliggørelsen, 

selvstændiggørelsen og inklusionen af den sindslidende i egen behandling. Recovery bliver af regeringen 

italesat, som mobiliseringen af et uforløst socialt potentiale, og som anstændig og menneskelig tilgang 

til den sindslidende som borger. Recovery-tilgangen er samtidig et modsvar samt afstandstagen til en 

medicinsk og tvangspræget psykiatri, der traditionelt set har varetaget sin opgave for den sindslidende 

ved eksklusionen af pågældende fra det øvrige samfund. En psykiatri som i tiden op til lanceringen af 

handlingsplanen har været mærket af overskrifter om dødsfald grundet overmedicinering og sager om 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 
2!Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan. 
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langvarige og unødige bæltefikseringer (Politiken 2013; Politiken 2014). Regeringen opstiller derfor 

ambitiøse mål for nedbringelse af brugen af tvang med 50pct. og fordrer en kulturændring i psykiatrien 

(Psykiatrihandlingsplan 2014:9). 

 

Det interessante ved handlingsplanen er, at det ikke alene er de nye teknikker for behandling, der 

indikerer et skifte i måden, hvorpå den sindslidende skal omgås samt hvilke ressourcer der skal afsættes 

til psykiatrien; men endvidere også en promovering af den sindslidende som borger, der på lige fod 

med den almindelige borger ansvarliggøres for eget liv og velbefindende. Den liberale form for ledelse, 

der finder sted af den raske befolkning skal således applikeres til den syge befolkning. Der skal ikke 

længere sondres mellem den sindssyge og den raske borger, for den sindssyge borger er med den nye 

tilgang kun midlertidigt sindssyg og kan arbejde på at vende tilbage som en produktiv samfundsborger. 

Den sindssyge borger skal derfor ikke længere ekskluderes, men inkluderes i samfundskroppen og skal 

underlægges samme form for styring af selvstyring som resten af befolkningen. Den liberale tilgang til 

borgeren skal imidlertid ikke misforstås som værende en måde, hvorpå den danske stat fraskriver sig 

ansvaret for befolkningens velbefindende. Tværtimod er Danmark karakteriseret ved at være et 

velfærdssamfund, der på solidarisk vis tager sig af samfundets svageste. 

 

Men selv i liberale velfærdssamfund er der grænser for den individuelle frihed. Den individuelle frihed 

begrænses særligt der, hvor konsekvenserne heraf anskues som skadelige for andre, samfundet eller den 

pågældende selv. Forholdet mellem frihed og tvang har siden Grundloven været den liberale borgerlige 

statsforms grundlæggende paradoks. Staten kan navnlig kun garantere borgerens frihed ved anvendelse 

af tvang overfor de, som er til fare for andre. I psykiatrien er det til gengæld ikke alene øvrigheden, der 

skal beskyttes; velfærdsstaten skal også beskytte individet mod sig selv. Grænsen for den personlige 

frihed og for hvornår staten skal træde ind samt grænsen for umyndighed er et tilbagevendende 

dilemma. For filosoffen Immanuel Kant er umyndigheden udtryk for manglende evne og vilje til at 

benytte sin forstand uden at blive ledet af andre. I sit berømte skrift ’Was ist Aufklärung?’ fra 1784 

erklærer Kant, at oplysning er menneskets vej ud af dets selvforskyldte umyndighed. Kun ved at 

forholde sig fornuftigt og selvstændigt til sig selv og egne forhold kommer mennesket ud af dets 

afhængighed til andre. Kant forsvarer fornuftens placering som det moralske subjekts første kendetegn 

og ved brug af fornuften sættes individet fri (Kant 1784). Evnen til at kunne forholde sig selvstændigt 

til livets forhold og frigøre sig fra andres ledelse anses i det moderne Danmark ikke som mål i sig selv, 

men nærmere som en forudsætning for, at borgeren kan varetage en række formål, bl.a. bidrage 

demokratisk og produktivt til samfundet. Kants sondring mellem den myndige og umyndige borger er 
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denne dag i dag imidlertid stadig relevant. Særligt med henblik på de foranstaltninger, som staten tager 

på vegne af den sindslidende, når pågældende grundet sin sygdom ikke besidder fornuften til selv at 

træffe rationelle valg. Jeg finder det med dette speciale derfor interessant at undersøge spændingsfeltet 

mellem omsorg og tvang; mellem liberal og suveræn styring i et liberalt velfærdssamfund som det 

danske. 

 

Problemformulering: 

!
Hvordan bliver det liberale frihedsideal viklet ind i strategier for inklusion i håndteringen af afvigende 

borgere og hvordan generer de ufrihed i liberale velfærdssamfund som det danske? 

!
Med afsæt i regeringens nye tilgang til psykiatrien og en undersøgelse af (u)myndiggørelsesprocesser i 

den psykiatriske praksis som paradigmatisk case, vil jeg udarbejde en form for samfundsdiagnostik af 

den liberale velfærdsledelses konstituering af (u)myndige subjektiviteter i en dansk kontekst. Herfor 

tager jeg udgangspunkt i en konkret politisk strategi for inklusion med regeringens 

psykiatrihandlingsplan i perioden 2012-2014 samt denne strategis lokale forankring på afsnit S1 i 

Psykiatri Syd, Vordingborg. Jeg vil ligesom Foucault vise, hvordan (u)myndiggørelse i psykiatrien er et 

symptom på mere end blot den pågældende psykiatriske praksis; hvorfor specialet ikke er et 

implementeringsstudie af regeringens politiske visioner, men nærmere en undersøgelse af strategier, der 

skal sikre frihed, men som paradoksalt producerer ufrihed. 

 

Den første udfordring i forbindelse med en sådan undersøgelse er at konstruere en analysestrategi og 

etablere et teoretisk begrebsværk, der kan favne opgaven. Da mit primære iagttagelsespunkt er 

sondringen mellem myndiggørelse og umyndiggørelse vælger jeg at anlægge en analysestrategisk 

biomagtoptik inspireret af Foucault og Giorgio Agamben til at fremstille, hvordan magtrelationer, 

statens velfærdsledelse og borgerens selvforhold bliver mulig i styringen med introduktionen af 

inklusionsstrategier. Idet specialets omdrejningspunkt er det grundlæggende frihedsparadoks mellem 

sikringen af frihed for den enkelte og de mange ved anvendelse af tvang finder jeg det nødvendigt at 

have et teoretisk begreb for, hvordan magt kan virke samtidigt liberalt og suverænt. Jeg har derfor 

formuleret nedenstående arbejdsspørgsmål, som jeg vil behandle i afsnittet for analysestrategi og 

metode. 

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan indskriver jeg fra et analysestrategisk standpunkt Agambens begreb om  
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                                   zoē i Foucaults begreb om biopolitik? 

 

Da jeg undersøger frihedens generering af ufrihed ud fra en konkret caseanalyse af 

(u)myndiggørelsesprocesser i psykiatrien formulerer jeg her to konkrete arbejdsspørgsmål, der primært 

relaterer sig til undersøgelsen af psykiatrien som case. Udgangspunktet for det første spørgsmål er styret 

af problemformuleringens fokus på politiske strategier for inklusion, hvorimod det andet behandler 

spørgsmål om strategiernes uforudsete og uønskede konstitutive konsekvenser. 

 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan etableres der (u)myndighedskategorier for den sindslidende, som  

                                    konstitutiv konsekvens af regeringens italesættelser af den sindslidende som  

                                    genstand for praktisk styring? 

 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan producerer den psykiatriske styringspraksis’ iværksatte interventioner  

                                   og foranstaltninger magtrelationer, hvori den (u)myndige sindslidende       

                                   konstitueres? 

 

Med udgangspunkt i ovenstående to arbejdsspørgsmål har jeg valgt at dele min analyse op i to dele, der 

respektivt skal besvare henholdsvis arbejdsspørgsmål 2 og 3. I første analysedel bliver det empiriske 

omdrejningspunkt regeringens diskursive praksis i form af psykiatrihandlingsplan samt gældende 

psykiatrilov3. Den anden analysedel tager derimod empirisk afsæt i den non-diskursive praksis i 

behandlingen af den sindslidende. Således anvendes observationer af den institutionelle praksis’ 

integrering af regeringens styringsrationaler fra mit besøg på afsnit S1. Hver analysedel skal og kan kun 

forstås i deres indre sammenhæng, og undersøgelsen af den psykiatriske praksis lader sig kun analytisk 

opdele i en undersøgelse af styringsregimer på den ene side og styringspraksisser på den anden side. 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien af 25. juni 2010 



! 9 

2. Analysestrategi og Metode 

 

I denne del af specialet vil jeg udfolde mit teoretiske begrebsapparat og strategi for undersøgelsen af, 

hvordan strategier for inklusion i et liberalt velfærdssamfund, som det danske, kan lede til 

umyndiggørelse af borgeren. Ved at besvare mit første arbejdsspørgsmål ’Hvordan indskriver jeg fra et 

analysestrategisk standpunkt Agambens begreb om zoē i Foucaults begreb om biopolitik?’ vil jeg vise, 

hvordan en sådan indskrivning giver mig blik for en undersøgelse af (u)myndiggørelse. Formålet med 

afsnittet er at klargøre, hvilke teoretiske, metodiske og analytiske greb jeg anvender i den konkrete case-

analyse samt præsentere analysens narrativ. 

 

Jeg vil derfor begynde ved at gennemgå de biopolitiske kernebegreber hos henholdsvis Foucault og 

Agamben, som jeg aktivt anvender i analysen. Her vil jeg tage udgangspunkt i Foucaults idé om 

biopolitikken og sætte særligt fokus på den produktive magt, totaliserende og individualiserende 

teknikker, magt- og selvteknologier og formationen af det etiske subjekt. Da min hensigt er at 

undersøge konstitueringen af (u)myndige subjektiviteter i den sociale orden mellem liberal og suveræn 

styring finder jeg det nødvendigt også at anvende et suverænt magtbegreb. Derfor supplerer jeg 

Foucaults magtoptik med Agambens forståelse af biopolitikken særligt med henblik på hans begreb om 

undtagelsestilstanden, det nøgne liv og figuren homo sacer. 

 

Jeg vil herefter udfolde min forståelse af praksisbegrebet, da min strategi for min analyse af, hvordan 

velfærdsledelsen i Danmark producerer (u)myndige borgere er at iagttage den psykiatriske praksis som en 

form for social orden. Her laver jeg en analytisk sondring mellem diskursiv og non-diskursiv praksis, 

hvor førstnævnte bliver fokus for første del af analysen og sidstnævnte for anden del. Praksisbegrebet 

bliver således bestemmende for opdelingen af min konkrete analyse; hvorfor jeg i denne forbindelse vil 

præsentere analysens narrativ og min metodiske tilgang til min valgte empiri. 

 

Afslutningsvist vil jeg beskrive min analytiske fremgangsmåde med inspiration fra governmentality-

analytikken og hvordan jeg gør mine begreber empirifølsomme. For visuel analysestrategi se bilag A. 

 

2.1 Reguleringen af og Interventionen i Befolkningslivet: Biopolitik 

 

Foucault beskriver biopolitikken som bestræbelsen på at udvikle teknikker til styring af befolkningslivet, 

hvor befolkningen selv i stigende grad bliver informationskilde og regulator for måden, hvorpå man 
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politisk forstår at styre individer (Foucault 1994:73). Den biopolitiske magtudøvelse – eller styring om 

man vil – må derfor forstås i sin nære relation til produktionen af en videnskabelig sandhed om, hvad 

den menneskelige art udgøres af.  Når biopolitikken producerer problemfelter for befolkningen, som 

det primære mål og interventionsfelt konstruerer den således ikke blot viden om befolkningen, men 

ydermere også strategiske udgangspunkter for hvad der er ønskeligt for samfundskroppen. Med 

normativiteten i baghånden forsøges normalisering gennem eksempelvis statistisk viden omkring 

normalbefolkningen (Foucault 1988:148). Befolkningen er således et politisk og videnskabeligt problem 

i forhold til forskellige økonomier af forebyggelse og forbedring. 

 

Den videnskabelige sandhedsproduktion om befolkningen er en nøglekomponent i biopolitikken, da 

den både legitimerer magtteknologier og spiller en signifikant rolle i ledelsen af individer.  Biopolitikken 

må bygges på fornuftige rationaler om, hvad der er det bedste for samfundskroppen; både i 

socioøkonomisk forstand, men også for det enkelte individ. Raison d’État er det biopolitiske begreb, 

som Foucault benytter til at beskrive en særlig type politisk rationalitet og sæt af ledelsesteknikker, der 

inkluderer bekymringen for kroppen. Implicit i betegnelsen ligger, at der er tale om statens 

rationalisering eller fornuftsdannelse omkring, hvorledes staten bedst opretholdes. Raison d’État styrer 

gennem både totaliserende og individualiserende teknikker, hvor befolkningen på en og samme tid 

bliver objektiviseret og subjektiveret (Foucault 1982:213). Når staten er investeret i at beskytte ’livet’, og 

dét der er på spil er livet selv, kan selv døden retfærdiggøres. Individer, som identificeres som en trussel 

for samfundskroppens eksistens kan dermed legitimt udryddes i samfundskroppens navn. 

 

Jeg finder det derfor interessant i nærværende speciale at anvende en biopolitisk magtoptik, da 

vendinger som ’for patientens eget bedste’ samt ’til beskyttelse for andre’ er velkendte udsagn i det 

psykiatriske regi. Det er denne epistemiske del af biopolitikken, som jeg karakteriserer som 

styringsregime og hovedsageligt behandler i analysens første del i forbindelse med regeringens 

psykiatrihandlingsplan. 

 

2.1.1 Det produktive Magtbegreb: Inklusionen af det individuelle Selvforhold i Ledelsen 

 

Ifølge Foucault beror reguleringen af befolkningen ikke alene på objektiveringen af befolkningen, idet 

han fraskriver sig det repressive magtbegreb. I stedet henviser Foucault til et produktivt magtbegreb, 

hvor magt udøves igennem teknikker, der bearbejder eller kultiverer den individuelle subjektivitet i 

overensstemmelse med governmentale strategier og mål. Den produktive magt afspejles i dens effekter 
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fremfor dens udøvelse; det vil med andre ord sige, at magten er produktiv i den forstand, at den virker 

ved, at det individuelle selvforhold gøres til genstand for en form for styring, hvor individer gøres 

aktive i en bestemt subjektformation. Med det produktive magtbegreb udvides styringsbegrebet til 

styring på selvstyring – en etisk praksis – der tager individets egen selvforståelse og selvledelse i 

betragtning, når individet skal styres. Denne inklusion gør styring til mere end den autoritet, der er 

forbundet med statsmagtens regulering af befolkningen som totalitet (Dean 1999:46). Det er en form 

for magt, der producerer felter af problematikker, hvorpå der ønskes at regulere og intervenere i 

befolkningens liv, men hvis politisk strategiske telos samtidig er betinget af en indbygget respekt for 

befolkningens – og dermed også individers – selvregulering. Jeg anvender således Foucaults produktive 

magtbegreb som konkret analytisk greb for undersøgelsen af den liberale styring af den sindslidendes 

selvforhold. 

 

Den liberale styring benytter ifølge Foucault praksisser, der adskiller individer, hvorudfra de kan 

komme at forstå dem selv og subjekter formateres. Dette bliver interessant at holde sig for øje i den 

konkrete analyse, da det opstiller spørgsmål om, hvornår et individ er autonomt, selvbestemmende, 

ansvarlig og myndig og hvornår det ikke er. Her sondrer Foucault mellem totaliserende og 

individualiserende teknikker. Eksempler totaliserende teknikker i dette speciales kontekst kan spores i 

måder, hvorpå befolkningen som hele gøres til genstand for nationale sundhedsprogrammer og 

lovgivning, eller når regeringen opdeler befolkningen i kategorier som arbejdsdygtig, passiv modtager af 

velfærdsgoder eller sindslidende. På den anden side former de individualiserende teknikker derimod 

den individuelle adfærd igennem den såkaldte ’shepherd-flock-game’ med henvisning til den tillidsfulde 

interaktion, der forekommer mellem hyrden og hans fåreskare; hvor fårene følger hyrden, fordi de 

kender ham og stoler på, at han er villig til at ofre sig for dem (Foucault 1982:214, Dean 1997:183). 

Eksempler på velfærdsstatens individualiserende teknikker er, når interessen falder på den enkeltes 

personlige forhold og i kontekst af casen særligt borgerens helbredsmæssige, mentale og psykiske 

konstitution. 

 

2.1.2 Produktion i Krydsfeltet mellem Magtteknologier og Selvteknologier: Subjektformation 

 

Til undersøgelsen af styring på subjektets etiske praksis anvender Foucault et sæt af teknologier, der 

indebærer formning af individer som et led i styringen af subjektivitet og adfærd. Kort beskrevet kan 

teknologier anses som konkrete sociale funktioner eller styringspraksisser med bestemte mål og midler 

for øje (Foucault 1991:75). Her sondrer Foucault mellem magt- og selvteknologier. Det er 
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intersektionen mellem disse teknologier, at den individuelle subjektivitet produceres; eller formuleret på 

en anden måde: subjektformationen produceres, når individet knytter sine selvteknologier til udbudte 

magtteknologier. 

 

Magtteknologierne er de teknologier, der rettes mod individet ude fra og som søger at bestemme dets 

adfærd og underkaste dem bestemte mål eller former for dominans (Foucault 1988:16). Teknologierne 

objektiverer individet ved at underkaste det vidensproducerende inspektion og praktisk styring. I 

magtteknologierne er installeret et styringsrationale, der bliver retningsgivende for, hvordan den 

styrende når et bestemt mål og med hvilke midler. Jeg vil anvende begrebet magtteknologi aktivt 

igennem hele analysen som analytisk greb for de praktiske og administrative foranstaltninger, der 

normeres eller tages i brug i den institutionelle praksis. Jeg vil således identificere særlige former for 

intervention – eksempelvis tvang – som magtteknologier og vise, hvordan teknologierne enten aktiverer 

den sindslidendes etiske praksis eller sætter denne ud af spil. 

 

Selvteknologierne er de redskaber og procedurer i den etiske praksis, som individet kan applikere til at 

forme sig selv. Selvteknologier tillader individer at udføre, ved egen hjælp eller med hjælp fra andre, en 

bestemt række operationer på egen krop og sjæl, tanker, adfærd og eksistensmåde, for at transformere 

dem selv med henblik på at opnå en bestemt tilstand af lykke og perfektion (Ibid.:18). 

Selvteknologierne er således det værktøj, som individet kan tage i brug til at isolere bestemte aspekter i 

sig selv som videns- og styringsobjekter (Ibid.:19). I den konkrete analyse anvender jeg begrebet i 

samspil med magtteknologi som greb for, hvornår den sindslidendes autonomi aktiveres eller udelukkes 

i styringen. 

 

Det etiske subjekt opstår således, når subjektet bruger sin frihed ‘med vilje’ til at foretage bevidste 

handlinger. Det sker ved, at individet tager sin frihed på sig, tager vare på sig selv ved at arbejde med sig 

selv og være bekymret for sit eget velbefindende og dermed bliver moralsk ansvarlig for sig selv og sine 

handlinger (Foucault 1994:263). Individet bliver på denne måde sin egen moralske agent i navigeringen 

mellem magtteknologier og selvteknologier. Etik handler således om, hvordan det frie individ vælger at 

gebærde sig selv og agere (Foucault 1994). I analysen anvender jeg begrebet om den moralske agent til 

brug for myndighedskategorisering. 

 
2.1.3 Den suveræne Biopolitik:  Den ekskluderende Inklusion af det nøgne Liv 
 

I Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998) adresserer Agamben Foucaults begreb om biomagt og 
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forbinder det med hans egne begreber om suveræn magt, ’det nøgne liv’ og undtagelsestilstand. 

Agamben adskiller sig fra Foucault i hans epistemologiske tilgang til analysen af magtrelationer ved alene 

at understrege og tilskrive den suveræne magt signifikans i den moderne ledelse: “(...) the production of a 

biopolitical body is the original activity of sovereign power” (Agamben 1998:11). Det vil med andre ord sige, at 

den biopolitiske magtrelation er betinget af den suveræne magt og er ikke et udtryk for en 

subjektivering, men kun en objektivering af befolkningen. 

 

Før jeg begynder min redegørelse for de af Agambens begreber, som jeg aktivt vil benytte i min analyse 

bliver det vigtigt at fastslå, at Agamben selv mener, at han fortsætter den foucaudianske biopolitiske 

tradition og indskriver sig i denne. Jeg læser således Agambens begreber og teori i lyset af Foucaults 

biopolitik, og redegørelsen omhandler således alene de begreber, hvor Agamben adskiller sig fra 

Foucault særligt med henblik på hans mere omfattende fokus på de totaliserende teknikker og den 

juridiske orden samt hans totale fraskrivning af begrebet om subjektet. Jeg anvender således Agambens 

suveræne magtbegreb, som konkret analytisk greb for undersøgelsen af den suveræne styring af den 

sindslidendes selvforhold. Det er Agambens repressive magtbegreb, som jeg vil anvende i analysen til at 

få greb for bl.a. den relation, der istandsættes mellem det psykiatriske personale og den sindslidende, 

når tvang er den anvendte magtteknologi i praksis. 

 

Agamben anfører, at Foucault ifølge ham har negligeret to bestemmende faktorer analysen af magt; 

navnligt den juridisk-institutionelle og det såkaldte nøgne liv. I denne forbindelse påpeger Agamben, at 

kernen mellem den juridiske-institutionelle og den biopolitiske magtrelation er det såkaldte nøgne liv, 

som er centret for den politiske sfære (Ibid.). Her trækker Agamben på Aristoteles’ separation af det 

biologiske liv (zoē) fra det politiske liv (bios) (Ibid.). Aristoteles opfattede politik som værende mere 

end blot det biologiske liv, og ved at henvise til Aristoteles genkalder Agamben menneskets nøgne liv 

forstået som en form for eksklusion fra det politiske liv. Denne eksklusion af det nøgne liv, som 

stående udenfor det politiske liv, skal imidlertid ikke anses som en total eksklusion, men alene som en 

ekskluderende inklusion, eftersom eksklusionen af bios etablerer samfundet som politisk (Oksala 

2010:29). Agambens primære sondring er sondringen mellem det nøgne liv og politisk eksistens, 

forholdet mellem eksklusion og inklusion, som ydermere er sondringen mellem menneskets naturlige 

eksistens og dets retsstilling (Ibid.:12). Netop denne sondring anvender jeg i analysen af, hvordan der i 

den biopolitiske velfærdsledelse opstilles betingelser for myndig- og umyndiggørelse for den 

sindslidende.!
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2.1.4 Fundamentet for den politiske Struktur: Homo Sacer og Undtagelsestilstanden 

 

Når Agamben referer til det nøgne liv drager han på figuren ’homo sacer’ fra den arkaiske romerret – 

den hellige ukrænkelige mand – som betegner den person, som har begået en forbrydelse, er bandlyst 

fra det juridisk-politiske samfund og derved ikke besidder basale borgerrettigheder. Homo sacer bliver 

følgelig et individ som “(...) may be killed and yet not sacrificed” (Agamben 1998:12) og på samme tid 

bliver objekt for suveræn magtudøvelse og hvis liv betinges af den suverænes nåde (Ibid.). Homo sacer 

er trods dennes eksklusion alligevel inkluderet i den juridiske orden, men alene i form af hans 

eksklusion, da hans eksklusion ifølge Agamben udgør lovens fundament (Ibid.). Den ekskluderende 

inklusion bliver relevant i min analyse af (u)myndiggørelse. Jeg er navnlig interesseret i de praktiske 

interventioner og anvendte magtteknologier, der enten inkluderer eller ekskluderer det politiske liv; eller 

med andre ord subjektets etiske praksis. Her forstår jeg, at der ved inklusionen er der tale om 

produktionen af den sindslidende som egen moralsk agent, hvorimod der ved eksklusionen er tale om 

produktionen af homo sacer. Hvor den moralske agent giver mig blik for myndighedskategorien, giver 

homo sacer mig blik for umyndighedskategorien. 

 

Agamben tilskriver endvidere den ekskluderende inklusion undtagelsestilstanden med inspiration fra 

Carl Schmitt: “There is no rule that is applicable to chaos. Order must be established for juridical order 

to make sense. A regular situation must be created, and sovereign is he who definitely decides if this 

situation is actually effective” (Schmitt i Agamben 1998:16). For at kunne etablere en reguleret orden 

baseret på undtagelsestilstanden må kaos – som betegner situationen der drastisk adskiller fra det 

normale – inkluderes i den juridiske orden. Dette forekommer igennem den såkaldte ‘zone of 

indistinction’, hvor tærsklen mellem det normale og det undtagelsesvise flyder sammen og hvor den 

juridiske orden suspenderes og undtagelsen bliver reglen (Ibid.:18-19). Et eksempel herpå i konteksten 

af dette speciale er psykiatriloven, som er en supplerende særlov til sundhedsloven (Simonsen & Møhl 

2010:848). Psykiatrilovens formål er at forebygge brugen af tvang i psykiatrien, men samtidigt opstiller 

den en række undtagelser til reglen og bliver således det legitimerede udtryk for, hvornår man kan 

anvende tvang. Det vil sige, at loven så at sige inkluderer kaos i den juridiske orden, men det er 

anvendelsen af lovens undtagelsesbestemmelser i praksis, der bestemmer, hvorvidt undtagelsen bliver 

reglen – og det er denne praksis jeg vil undersøge i analysen af den sociale orden mellem liberal og 

suveræn styring, og følgelig hvordan der opstilles betingelser for myndig- og umyndiggørelse. 

 

Når undtagelsen gradvist bliver reglen placeres det nøgne liv i centrum for den politiske orden, og 
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dermed sløres grænserne mellem det der står udenfor og det der står indenfor, dvs. linjerne mellem 

eksklusion og inklusion (Agamben 1998:9). Eksistensen af det nøgne liv og dets reduktion til denne 

form er determineret af den suveræne magts nåde; hvilket med andre ord vil sige, at den suveræne magt 

bliver bestemmende for undtagelsestilstanden (Ojakangas 2005:8). Da den suveræne magt er i stand til 

at skabe en ny situation placerer denne sig på tærsklen af ‘zone of indistinction’; og er dermed i stand til 

at suspendere loven og garantere undtagelsestilstandens validitet (Agamben 1998:18). Ifølge Agamben 

er det igennem den uafgrænsede suspension af loven, at undtagelsestilstanden bliver inkorpereret i 

samfundets normer og dermed bliver valideret og legitimeret, som en regularitet eller normalitet, og kan 

på den måde agere som fundamentet for den politiske struktur (Ibid.:20). 

 

2.1.5 Indskrivningen af Agambens Zoē i den foucauldianske Biopolitik 

 

Med udgangspunkt i Foucaults biopolitik analyserer jeg det sociales emergens og konstitueringen af 

(u)myndighedskategorier igennem styringsregimer og -praksissers produktion af subjektiviteter. Når jeg 

indskriver Agambens begreber i en foucauldiansk inspireret analyse er det navnlig, fordi han tilbyder 

nogle særlige analytiske værktøjer med sit fokus på zoē, de totaliserende teknikker samt den juridiske 

orden, der i denne kontekst bidrager til at analysere den sociale orden mellem liberal og suveræn styring 

samt diskutere grænsen mellem omsorg og tvang. Min differentiering mellem henholdsvis Foucault og 

Agambens udlægning af magtbegrebet er særlig væsentligt, da dette bliver styrende min egen anvendelse 

af begrebet fremadrettet. 

 

Både i Foucaults og Agambens biopolitik er magt en relationel størrelse, men hvor Foucault 

understreger signifikansen af frihed i relation til magt er Agamben derimod optaget af den relation, der 

er mellem den suveræne magtbesidder og individet der ekskluderes. I forlængelse heraf er Foucault 

optaget af at undersøge de individualiserende teknikker, der understøtter ledelse gennem subjektivering 

af befolkningen, hvorimod Agamben alene er optaget i de totaliserende teknikker, der understøtter 

suveræn magtudøvelse igennem objektivering. Denne forskel forudsætter begrebsliggørelsen af det 

individ, der underlægges for styring: henholdsvis den moralske agent og homo sacer. I den konkrete 

analyse anvender jeg således Foucaults produktive magtbegreb til at få blik for, hvordan myndige 

subjekter produceres ved anvendelse af magtteknologier, der aktiverer den sindslidendes etiske praksis 

og for hvornår den sindslidende kan siges at blive inkluderet i styringen. Simultant anvender jeg 

Agambens suveræne magtbegreb til at få blik for, hvornår umyndige subjekter produceres ved 
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anvendelse af (samme) magtteknologier i eksklusionen af den sindslidendes politiske liv, når den 

sindslidendes selvteknologier udelukkes i styringspraksissen. 

 

2.2 Konstitueringen af (u)myndige Subjektiviteter igennem psykiatrisk praksis 

 

Formålet med min case er at undersøge, hvordan den psykiatriske praksis konstituerer (u)myndige 

subjektiviteter. Med inspiration fra Foucault definerer jeg praksis som de professionelle discipliners 

mekanismer, der både har en teoretisk og metodologisk – rationel og teknisk – funktion ved at 

konstituere objekter som subjekter (Foucault 1994:291). Med andre ord kan praksis forstås som måden, 

hvorpå kategoriseringen, begrebsliggørelsen og problematiseringen af objekter praktiseres gennem 

bestemte former for tekniske og administrative interventioner på individer – som derigennem bliver 

styrbare subjekter. 

 

Til trods for de adskillige ligheder mellem Foucaults og Pierre Bourdieus forståelse af praksis, som 

nøglen til at forstå udmøntningen af magt og udøvelsens konstitutive effekter skal Foucaults forståelse 

af praksis ikke misforstås med Bourdieus definition af begrebet. For Bourdieu handler den sociale 

praksis om magtstrukturernes (re)produktion igennem samspillet mellem habitus, kapital og felt både i 

og af strukturerne (Bourdieu & Wacquant 1996:113). Formålet med Bourdieus analyse af den sociale 

praksis er at synliggøre relationen mellem individ og samfund samt påtvingelsen af visse habitus’ 

succesfulde strukturering af de objektive strukturer, således at de sæt af kapitaler, der konstituerer 

pågældende habitus, bliver de mest fordelagtige inden for et givent felt. På denne måde vil retten til at 

definere feltet udmønte sig i, at nogles interesser tilgodeses af samfundet fremfor andres. 

Kapitalbegrebet bliver således for Bourdieu et analytisk greb til at forklare den ulige adgang til 

materielle, sociale og kulturelle goder i samfund og hvordan ulighedsforhold (re)produceres. Analysen 

af social praksis handler derfor for Bourdieu om at fremanalysere de kapitalformer, der anerkendes som 

gyldige samt giver adgang og gennemslagskraft i samfundet (Bourdieu 1994:53). Jeg har derfor fravalgt 

Bourdieus praksisbegreb, da begrebet ikke understøtter min analyse af konstitueringen af (u)myndige 

subjektiviteter, og tilvælger i stedet Foucaults måde at undersøge praksisregimer på: 

 

”(…) to analyze ’regimes of practices’ means to analyze programmes of conduct which 

have both prescriptive effects regarding what is to be done (’effects of jurisdiction’) and 

codifying effects regarding what is to be known (’effects of veridiction’)” (Foucault 

1991:75). 
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Undersøgelsen af praksisregimer handler således om, at den måde, hvorpå man tænker styring former 

de praktiske foranstaltninger man laver, og at den måde, hvorpå man udfører styringen på påvirker 

tænkningen. Det er dog relevant at påpege, at praksisregimet som begreb er et forsøg på at vise, at 

tankesystemer og styresystemer kun analytisk lader sig adskille, men ikke praktisk. Ydermere fraskriver 

Foucault en kausalitet mellem de to, når han om styringspraksissens effekter beskriver, hvordan: 

”People know what they do: frequently they know why they do what they do; but what they don’t 

know is what what they do does” (Foucault 1982:187). Med dette henviser Foucault til, at praksis er det 

rum, hvor subjektet bliver hvem hun eller han er, er uafhængigt af hans eller hendes bevidsthed om, 

hvad han eller hun er ved at blive, i udførelsen af en række handlinger. Derfor er praksis dimensionen 

for eksistens, hvor subjekter bliver subjekter, til trods for de ikke er bevidste herom. 

 

Jeg er således opmærksom på dette forbehold, når jeg i analysen adskiller tanke- og styresystemer. På 

baggrund af denne analytiske adskillelse vælger jeg endvidere at sondre mellem diskursiv og non-

diskursiv praksis. Her har undersøgelsen af førstnævnte har blik for det ’sigelige’ og ’tænkelige’ og 

sidstnævnte har blik for det ’synlige’ og det ’gjorte’. Det diskursive og det non-diskursive kan imidlertid 

ikke forstås uafhængigt af hinanden; de er dialektiske i den forstand, at de kan siges gensidigt at betinge 

hinanden, udvikle hinanden, men samtidig udelukke hinanden (Foucault 1980:197). Forholdet mellem 

de to er således produktivt, idet bestemte italesættelser og rationaler om f.eks. sindssyge producerer 

særlige former for intervention (medbestemmelse eller tvang) og institutioner (psykiatrien), som til 

gengæld producerer nye måder at tale om den sindslidende. 

 

Min analytiske adskillelse af tanke- og styresystemer kommer således til udtryk ved, at jeg i første del af 

analysen undersøger den diskursive praksis og synliggør regeringens normerede styringsrationaler og 

istandsatte lovregulerede  interventionsformer. Og i anden del af analysen undersøger udmøntningen af 

styring i den non-diskursive praksis. Jeg vil i det følgende beskrive henholdsvis min analysestrategi for 

undersøgelsen af styringsregimer (første analysedel) og undersøgelsen af styringspraksisser (anden 

analysedel). 

 

2.2.1 Undersøgelse af Styringsregimer: Arkæologisk Tilgang til diskursive Praksisser 

 

Med undersøgelsen af den diskursive praksis henviser jeg til den arkæologiske tilgang til undersøgelsen 

af styringsregimer, hvor diskursen er de udtryksformer, der begrebsliggør, kategoriserer og 
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problematiserer objekter, og deres relation (Foucault 1972:178). Diskursens funktion er dermed både at 

kommunikere samt klassificere, adskille, evaluere og måle, hvorfor diskursen må anses for at være 

meningskonstitutiv og indeholde forklaringer, repræsentationer, forudsætninger og legitimeringer af 

praksis. Diskurs er således en måde at tale om genstande på og indeholder måder, hvorpå man kan 

forstå, tilgå og løse problemer. Hermed bliver diskursbegrebet i vid udstrækning synonymt med viden i 

den konkrete analyse. Jeg vover at sætte dette lighedstegn, idet diskursbegrebet hermed kan anvendes 

som en måde, hvorpå jeg kan forholde mig til de opfattelser af sandhed og rettighed, som præsenteres 

med regeringens handlingsplan. 

 

Samtidig er der et lingvistisk fokus i diskursbegrebet og dette anvender jeg til at adskille den diskursive 

praksis fra den non-diskursive. Ved undersøgelse af diskursiv praksis ser jeg således på, hvordan en 

række forskellige udsagn danner diskursive formationer og jeg tager dermed udgangspunkt i måder at 

tale og tænke på (Ibid.:179). Jeg antager dermed en arkæologisk tilgang til undersøgelsen af praksis, når 

jeg i min første analysedel tager udgangspunkt i de politiske, lovmæssige og moralske udsagn i 

henholdsvis regeringens handlingsplan og psykiatriloven, og iagttager de diskursive formationer, der 

danner regeringens styringsregime. 

 

Foucaults diskursbegreb adskiller sig på denne måde fra Laclaus’ ved ikke at lede efter synlige brud eller 

dislokationer. Dette betyder ikke, at arkæologien ikke har blik for kontingensen og modsatreddede 

udsagn; arkæologien søger netop at skabe regularitet i spredningen af udsagn (Andersen 1999:41). Jeg 

vælger Foucaults diskursbegreb, da jeg vil undersøge det sociales emergens og konstitueringen af 

subjektiviteter rettere end jeg ønsker at undersøge, hvordan subjektet er det, der lukker artikulationens 

huller, skabt af hegemoniske kampe, efter en dislokation. For Laclau er subjektet navnlig afstanden 

mellem dislokation og sedimentering (Dreyer 2005:180) og kan derfor alene ses som subjektposition. 

Foucault arbejder også med subjektpositioner, men til forskel fra Foucault har Laclau ikke blik for den 

produktive magt, hvor subjektet selv bliver aktiv i sin egen konstitution, men arbejder ud fra en 

repressiv magtforståelse, hvor subjektformationen ikke står til forhandling. Subjektet er dermed ikke et 

individ, som har indflydelse på sin konstitution, men et politisk dannet subjekt, og eksisterer alene som 

det prædikat diskursen tildeler det (Laclau 2002:66). Dermed har Laclau har heller ikke blik for de 

mulighedsbetingelser, som den non-diskursive praksis skaber. 
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2.2.1.1 Arkæologisk Tilgang og dokumentbaseret Analyse 

 

I første analysedel behandler jeg den diskursive psykiatriske praksis og hvordan 

(u)myndighedskategorier herigennem istandsættes. Her laver jeg mine empiriske nedslag i dokumenter 

alene. De dokumenter, som jeg har taget udgangspunkt i, er: rapporten fra regeringens psykiatriudvalg 

’En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser’ (Psykiatrirapport 

2013), regeringens psykiatrihandlingsplan ’Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med 

psykiske lidelser’ (Handlingsplan 2014) samt gældende psykiatrilov for perioden, hvor specialet blev 

udarbejdet (Psykiatrilov 2010). Her tager jeg en arkæologisk tilgang til min empiriske genstand og som 

en del af min metode spørger jeg ind til, hvordan forskellige italesættelser af recovery-tilgangen og den 

sindslidende beskriver sindssygdom som ontologisk styrbar, og dermed legitimerer visse former for 

praktisk intervention på den sindslidende. Konkret betyder dette, at jeg ved gennemlæsning af 

ovennævnte dokumenter leder efter regulariteten i en række forskellige udsagn. 

 

Med afsæt i disse diskursive formationer har jeg dermed at gøre med begrebsliggørelser, 

kategoriseringer og forståelser af den sindslidendes etiske substans, som underkastes magt (Foucault 

1994:263-265). Jeg anser dermed mit datasæt for at være kontingent med mange udtryk, hvorfor 

eksempelvis lovgivningsteksten ikke blot er et udtryk for, hvad der er (u)lovligt, men endvidere også 

udtryk for regulering, normativitet, strategi, betingelser, moralisering, normalisering og 

sandhedsproduktion, ud fra hvilke, der opstilles rammer for, hvorledes det sociale emergerer. Med brug 

af diskursbegrebet og mit samlede biopolitiske magtbegreb er de italesatte politiske visioner for 

psykiatriens tilrettelæggelse i handlingsplanen ligeledes ikke blot udtryk for en given målsætning, men 

(u)myndighedskategorier, der er betinget af og betinger særlige politiske rationaler og moral, som videre 

kan integreres i praktiske interventioner. 

 

I første analysedel anvender jeg diskursbegrebet til at gøre kategoriseringen af den sindslidende synlig 

som ontologisering og sandhedsproduktion. Dette gør jeg ved at iagttage regulariteten i, hvilke sæt af 

tekniske virkemidler der normeres og hvordan denne normering forudsættes af og betinger særlige 

politiske rationaler: henholdsvis en selvfølgeligheds- og nødvendighedslogik.  Ved at identificere, 

hvorvidt de italesatte tekniske virkemidler enten åbner op for en udelukkelse eller aktivering af den 

sindslidendes etiske praksis kan jeg dermed undersøge den diskursive praksis’ konstituering af 

(u)myndighedskategorier. På den måde bliver min empiri udtryk for mere end bare et dokument fyldt 

med ord. Jeg giver således empirien udsigelseskraft og læser den konstitutivt. 
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2.2.2 Undersøgelse af Styringspraksisser: Genealogisk Tilgang til non-diskursive Praksisser 

 

Med undersøgelsen af den non-diskursive praksis bevæger jeg mig delvist over i den genealogiske 

tilgang til undersøgelsen af styringspraksisser. Her undersøger jeg, hvordan anvendelsen af sæt af 

teknikker og metoder konstituerer mening ved at sætte mulighedsrum for interaktion mellem 

mennesker. Ved undersøgelse af non-diskursiv praksis iagttager jeg således, hvordan den sindslidende 

konstitueres som subjekt ved anvendelse af forskellige former for praktisk intervention i relationen 

mellem personale og patient på det psykiatriske afsnit jeg har besøgt. Jeg antager dermed en delvis 

genealogisk tilgang til undersøgelsen af praksis, når jeg i min anden analysedel tager udgangspunkt i den 

praktiserede handling og interventionsformer, som eksempelvis anvendelsen af bæltefiksering og 

samtaleterapi, og igennem synliggørelsen af praksissers kontingens problematiserer de indlejredes 

politiske rationalers selvfølgeligheder. Endvidere viser jeg her, hvordan den non-diskursive praksis 

uafhængigt af den diskursive også kan konstituere subjektiviteter. Konkret viser jeg i analysen, hvordan 

der på afsnit S1 istandsættes en omsorgsdragning, der får betydning får betydning for det (u)myndige 

subjekt konstitueres. På den måde bliver min empiri udtryk for mere end bare et øjebliksbillede af 

situationelle hændelser. Jeg giver således empirien udsigelseskraft og læser den konstitutivt. 

 

Genealogien supplerer dermed arkæologien ved at vise diskontinuiteten i regulariteten igennem en 

problematisering og afselvfølgeliggørelse af den praktiske interventions indlejrede politiske rationaler. 

Genealogien fraskriver dermed muligheden for at skrive en fuldstændig historie ved at påvise nutiden 

som kontingent; altså mulig, men ikke nødvendig. Grunden til, at min tilgang alene er delvis genealogisk 

hænger sammen med min empiriske tidsafgrænsning af specialet, der starter ved nedsættelsen af 

regeringens psykiatriudvalg i 2012 og slutter med mine observationer i december 2014. Når jeg 

problematiserer ’fortidens’ behandling af psykiatrien behandler jeg navnlig primært den 

rettighedstænkning, der synes at emergere i 1980’ernes psykiatri og som normeres med regeringens 

nedsættelse af psykiatriudvalget i 2012. Det er alligevel vigtigt for mig at påpege, at den udvikling, den 

sandhedsproduktion, den lovgivning, den praksis, de institutioner og teknologier, der går forud for min 

undersøgelse stadig er yderst relevante for min undersøgelse, idet den nutidige praksis konstant må ses i 

lyset af den historiske udvikling, der er gået forud for denne. 
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2.2.2.1 Genealogisk Tilgang og etnografisk Observation 

 

I anden analysedel behandler jeg den non-diskursive psykiatriske praksis og hvordan (u)myndige 

subjektiviteter konstitueres. Her er mine empiriske nedslag mine etnografiske observationer fra mit 

besøg på afsnit S1 i Vordingborg december 2014. Den etnografiske observation har til formål at 

undersøge en gruppes adfærd i bestemte situationer, der er præget af en institutionalisering af vaner og 

rutiner, og er en metode til at danne en forståelse for den kulturelle adfærd i en gruppe i en given 

kontekst (Bryman 2008:403). Etnografien søger dermed også til en vis grad at gøre de ubevidste 

handlinger synlige og undersøge, hvordan de er med til at definere praksis. Etnografien undersøger 

således ikke kun det sagte, hvorfor metoden er brugbar i anden analysedel. I min konkrete etnografiske 

observation på afsnit S1 ønskede jeg at observere personalets adfærd og interaktionen mellem patient 

og personale samt lytte med på samtaler mellem patient og personale samt personalet imellem. 

 

Jeg besøgte afsnit S1 fem gange i alt, hvoraf jeg ved fire af disse besøg var i direkte kontakt med 

patienterne på afdelingen. Afsnit S1 er beskrevet, som et højtskærmet afsnit for patienter med behov 

for intensiv pleje og behandling og rehabiliterende forløb. Patienterne er indlagt for kortere eller 

længere perioder både frivilligt, ved tvang eller i henhold til dom (Region Sjælland 2015). Da jeg 

besøgte afsnittet var der 10 patienter indlagt, hvoraf ingen var frivilligt indlagt og omkring halvdelen var 

indlagt med en behandlingsdom. Afsnittet er specialiseret i dobbeltdiagnosepatienter, hvilket betyder, at 

patienten både er tildelt en psykiatrisk diagnose samt har et misbrug af enten alkohol, hash eller 

euforiserende stoffer. Her vil jeg fremhæve, at mine observationer af interaktionen mellem personale og 

patient må ses i konteksten af, at afsnittet er en af sygehuspsykiatriens lukkede afdelinger. Mine 

observationer er således udtryk for kulturen på en lukket afdeling, hvor patienternes mulighedsrum er 

mere begrænset end i eksempelvis den ambulante distriktspsykiatri; hvilket er med til at sætte rammerne 

for den interaktion, der pågår mellem patient og personale. Endvidere er det relevant at fremdrage 

dette, da recovery-tilgangen som kendt og udbredt metode i socialpsykiatrien nu introduceres i en 

sygehuspsykiatri domineret af medicinsk praksis. 

 

2.2.2.2 Refleksion over min egen etiske praksis i Undersøgelsen 

 

Den etnografiske observation indebærer, at jeg fordyber mig og gør mig selv til en del af den gruppe jeg 

søger at undersøge. Når jeg skal beskrive min egen rolle på afsnittet sondrer jeg mellem at være 

’deltagende observatør’ og ’observerende deltager’. Jeg har primært tilstræbt mig den første rolle. 



! 22 

Imidlertid har der været situationer, hvor dette ikke har været muligt, og hvor jeg fungerede mere som 

deltager end som observatør. Et konkret eksempel herpå var, når patienterne henvendte sig til mig med 

ønske at få udleveret saftevand, og jeg med min medarbejdernøgle gik ned i køkkenet og blandede det 

til dem. Jeg har så vidt muligt forsøgt at forholde mig som ’fluen på væggen’, men jeg er vejledt i at 

svare på eventuelle spørgsmål fra patienter, hvorfor jeg efterlevet patienters ønsker om at tale med mig. 

Jeg mener navnligt, at det er vigtigere, at patienter og personale er trygge ved min tilstedeværelse end 

naivt at tro, at jeg kan agere fluen på væggen og få et helt objektivt og repræsentativt billede af praksis 

på afsnittet. Disse overvejelser er en del af min egen etiske praksis som undersøger. 

 

Min tilstedeværelse vil således influere måden, hvorpå personale og patienter opfører sig. I min 

indledende kontakt til det psykiatriske afsnit har jeg ved beskrivelsen af specialets formål således også 

været med til at istandsætte måden, hvorpå personalet fremstiller praksis (se bilag B). Mine 

observationer vil imidlertid aldrig være objektive, fordi de er betinget af mig og særligt de 

analysestrategiske valg, jeg har truffet som konditionerer mit blik. Dette er en af de centrale 

udfordringer ved at anvende etnografisk observation som metode; for selvom jeg ikke søger 

repræsentativitet, så er min primære interesse ikke at undersøge, hvordan jeg selv betinger praksis. Med 

andre ord, ønsker jeg så vidt muligt at undgå selv at blive en af de iagttagelser jeg ønsker at iagttage, 

men at disse er uafhængige af mig som observatør. Jeg kan dog ikke træde ud af magtrelationen, fordi 

’jeg har mere viden end aktørerne’, kan se tingene udefra og ikke deler systemets blinde vinkler. Jeg vil 

ikke være i stand til at træde ud af ideologien og ind i en objektiv videnskab. Jeg kan ikke være neutral – 

jeg er altså ikke positivist. Min bevidsthed om min egen etiske praksis vil derfor ikke fjerne mig fra 

relationerne som jeg deltager i og dermed intervenerer i. Jeg kan således ikke sætte en grænse mellem 

mig selv og den praksis jeg undersøger og problematiserer, og jeg opstår selv som subjektposition. 

 

2.2.3 Empiriske Tilvalg og metodiske Fravalg i den samlede Analyse 

 

Jeg har suppleret mine observationer med indberetninger i patientjournaler. Hertil er der tre grunde. 

For det første, fordi jeg igennem personalets beskrivelser af den non-diskursive praksis kan iagttage, 

hvorledes styringsregimet er integreret i styringspraksissen. Hermed skaber jeg en forbindelse mellem 

første og anden analysedel. For det andet, fordi præmisset for mit besøg på afsnit S1 var, at hvis der 

skulle opstå situationer, hvor der blev anvendt tvang på en patient, var jeg ikke tilladt adgang til at 

observere indgrebet. Og for det tredje, fordi jeg igennem patientjournalerne får adgang til et bredt 

udsnit af beskrivelser af interaktioner og anvendte administrative foranstaltninger og 
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behandlingsmetoder, hvor jeg ikke selv er indgået i relationen og som tidsmæssigt strækker sig over en 

længere periode end mit korte ophold. 

 

I selve specialeafhandlingen har jeg anonymiseret patienter og personale på afsnit S1 af etisk-juridiske 

årsager4, men endvidere også fordi videregivelsen og formidlingen af disse oplysninger ej heller ville 

tjene specialets formål. Som led i min etnografiske metode for observation er forsikringen af 

anonymisering ydermere et forsøg på at gøre patienter og personale mere rolig omkring min 

tilstedeværelse og i mindre grad forsøge producere nye fremstillinger af praksis i relation til mig og 

nærværende speciale. 

 

Jeg har bevidst fravalgt interviewet, som en del af min metode for undersøgelsen af den psykiatriske 

praksis’ konstituering af subjektiviteter. Grunden herfor er, at jeg i forbindelse med 

lovgivningsteksterne og den politiske rationalisering ikke finder ydereligere talepositioner nødvendige 

for at undersøge styringsregimets diskursive praksisser. Endvidere har jeg fravalgt interviewet til brug 

for min undersøgelse af styringspraksisser, fordi jeg ved interviewet – i højere grad end hvad jeg 

allerede gør – aktivt ville deltage i min genstands diskurs- og sandhedsproduktion ved at stille 

spørgsmål, der sætter en sådan ramme herfor. Her er jeg navnlig ikke interesseret i at analysere 

interaktionen mellem mig selv og de individer, der indgår i min undersøgelse, men i de relationer, der 

foregår på kryds og tværs mellem subjekter, teknologier, teknikker, diskurser m.fl. i anordningen af det 

sociale. 

 

2.2.3.1 Meningskonstitution fremfor Dokumentation 

 

Med afsæt i min analysestrategi er det de metodiske spørgsmål jeg stiller min empiri, der gør mine data 

iagttagelige, synliggør praksis samt empiriens kommunikation. Med min problemformulering in mente 

vælger jeg at læse mine data konstitutivt fremfor dokumentarisk. Dette betyder, at jeg ser på mine data 

og spørger, hvordan de bidrager til meningskonstitution og ikke hvordan de dokumenterer en faktisk 

virkelighed. Jeg vil i det nedenstående afslutningsvist vise, hvordan jeg i min analytiske fremgangsmåde 

stiller min empiri spørgsmål, der gør, at jeg igennem mine teoretiske begreber kan iagttage dem 

konstitutivt. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Se Bilag C for mine etiske overvejelser i lyset af de juridiske forskrifter for behandling af personfølsomme oplysninger 
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2.5 Biopolitikkens Konditionering af Empirien inspireret af Governmentality-analytikken 

 

Governmentality er for Foucault studiet af den biopolitiske styring (Foucault 1991a:102-103). Med 

inspiration fra Mitchell Deans fortolkning af Foucaults governmentality-analytik (Dean 1999) 

strukturerer jeg fremgangsmåden for min analyse ved at stille bestemte analytiske spørgsmål, der gør 

mine teoretiske begreber empirifølsomme og dermed gør, at jeg kan læse mine empiriske nedslag 

konstitutivt. 

 

Dean foreslår fem dimensioner i analysen af styringsregimer og styringspraksisser. Dimensionerne skal 

forstås i deres indre relation og betinger gensidigt hinanden. Jeg lader de fem dimensioner bestemme, 

hvilke analytiske skridt og spørgsmål ’jeg stiller min empiriske genstand’ for at gøre den iagttagelig som 

en del af den konstitutive praksis. 

 

Undersøgelsen af styringens genstand: 

Undersøgelsen handler om at synliggøre, hvordan den sindslidende bliver genstand for styring. Det gør 

jeg ved at stille spørgsmål om, hvilke lyskilder, der markerer særlige karakteristika i den sindslidende, 

der gør pågældende styrbar og hvilke skyggedragere, der tilslører styringens indre modsætninger. Jeg 

spørger hermed indtil ontologiseringen af den etiske substans. Mit kriterium for, hvornår en 

italesættelse er lyskilde er, at denne positivt fremdrager og samler en række udsagn, der istandsætter og 

legitimerer en særlig diskurs. Ligeledes er mit kriterium for skyggedrageren, at de empiriske udsagn 

søger at tilslører de forhold i diskursen, som modarbejder entydigheden og selvfølgeligheden i den 

politiske strategi. Et konkret eksempel herpå fra første analysedel er regeringens italesættelse og 

normering af recovery-tilgangen som både lyskilde og skyggedrager, hvormed bestemte kendetegn, 

kvaliteter og kapaciteter hos den sindslidende isoleres for styring; hvorefter den sindslidende kan 

kategoriseres som enten myndig eller umyndig. 

 

Undersøgelsen af styringens epistemē: 

Undersøgelsen handler om at fremdrage de rationaler og videnskaber, der forudsætter og legitimerer 

styringspraksissen. Her spørger jeg indtil styringens etiske praksis ved at iagttage, hvordan visse 

metoder vælges fremfor andre på baggrund af særlige rationaler, og hvordan de integreres i praksis. Jeg 

spørger således ind til, hvordan en række udsagn bliver knyttet til videnskabelige discipliner og derved 

bliver bestemmende for styringen. Denne undersøgelse gør sig særligt gældende i den første del af 

analysen i sammenhæng med styringens genstand, da ontologiseringen af den sindslidende betinges af 
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videnskabelig- og begrebsliggørelsen af pågældende ved brug af videnskabelige argumenter. Men 

styringens epistemē er også en væsentlig del af anden analysedel, når jeg undersøger, hvordan 

styringsregimet er integreret i styringspraksissen, og hvordan der derigennem produceres særlige 

subjektiviteter. Et konkret eksempel på et epistemē, som jeg fremanalysere i analysen, er det 

biokemiske, der forudsætter f.eks. medicin som særlig interventionsform ved at beskrive den 

sindslidende biokemisk. 

 

Undersøgelsen af styringens technē: 

Undersøgelsen handler om de konkrete teknikker, metoder og taktikker, der anvendes i styringen til at 

nå bestemte mål. Her spørger jeg ind til den etiske praksis i styringen ved at iagttage, hvorledes 

anvendelsen af forskellige teknikker og teknologier konstituerer enten liberal eller suveræn 

magtudøvelse. Den tekniske undersøgelse er en stor del af både første og anden analysedel. I første 

analysedel understøtter undersøgelsen af styringsregimer; altså hvilke rationaler, der ligger bag 

normeringen af praksis, hvorimod undersøgelsen i anden analysedel handler om den psykiatriske 

praksis’ konstitutive konsekvenser i produktionen af subjektiviteter. Mit kriterium for, hvornår min 

empiriske genstand kan karakteriseres som teknik eller magtteknologi er, at der skal være tale om et 

middel eller en administrativ foranstaltning, der på baggrund af bestemte rationaler, anvendes i relation 

til den sindslidende til at nå bestemte regulative mål. Et konkret eksempel herpå fra min analyse er 

bæltefiksering, som anvendes af personalet som middel i praksis til at adfærdsregulere den psykotiske 

patient og beskytte andre. 

 

Undersøgelsen af styringens etos: 

Undersøgelsen handler om, hvordan identiteter formes og tilbydes i styringens konstituering af sociale 

relationer. Det er således en undersøgelse af, hvem subjektet er. I analysen spørger jeg ind til, hvilke 

kompetencer og egenskaber den sindslidende gives i styringen, og hvordan den sindslidende produceres 

som enten myndig eller umyndig. Denne undersøgelse forekommer i analysen, når jeg igennem en 

analyse af magtteknologiernes virke kan iagttage, hvordan den sindslidende i styringen tilbydes 

forskellige identiteter. Et konkret eksempel herpå, er når jeg i første analysedel iagttager, hvordan den 

sindslidende bliver tilbudt identiteten som ansvarlig borger igennem inddragelse af pågældende i 

behandlingen ved hjælp af psykoedukation. 
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Uddragelsen af styringens utopiske element: 

Undersøgelsen her handler om styringens telos. Det er således spørgsmålet om, hvilke resultater 

styringen skal bringe med sig og begrundelsen herfor. Styringens telos hænger unægtelig sammen med 

og understøttes af styringens epistemē. Uddragelsen af styringens utopiske element spiller en stor rolle i 

den første del af analysen, idet den understreger de strategiske aspekter af regeringens 

inklusionsprojekt; hvilke jeg igennem min undersøgelse af det psykiatriske personalets praktisering af 

recovery-tilgangen kan problematisere. I analysen tager jeg derfor udgangspunkt i de italesatte 

målsætninger for den psykiatriske praksis, når jeg skal uddrage styringens utopiske element. 

 

De fem dimensioner for analysen gør sig gældende i begge analysedele om end ikke på samme vis. 

Første del af analysen er mit fokus primært styringsregimets epistemiske, strategiske og teologiske 

normering af den psykiatriske praksis, hvorimod den anden del af analysen fokuserer på praksisregimets 

tekniske udmøntning hvorigennem subjekter produceres. Ved hjælp af governmentality-analytikken 

samler jeg således biopolitikkens mangfoldige begreber om magt, viden og subjektivitet samt 

undersøgelsen af den etiske praksis på en mere overskuelig måde. 
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3. Regeringens selvfølgelige og nødvendige Styring 

 

I denne del af analysen vil jeg behandle specialets andet arbejdsspørgsmål: ’Hvordan etableres der 

(u)myndighedskategorier for den sindslidende, som konstitutiv konsekvens af regeringens italesættelser 

af den sindslidende som genstand for praktisk styring?’ Formålet med denne analysedel er således at 

undersøge, hvordan styringsregimet diskursivt skaber forudsætninger og kategorier for 

(u)myndiggørelse af den sindslidende. 

 

Jeg tager derfor empirisk udgangspunkt i de forskellige udsagn om styring, der fremgår af 

regeringsudvalgets psykiatrirapport, regeringens psykiatrihandlingsplan og psykiatriloven. Igennem en 

undersøgelse af regeringens italesættelser af den sindslidende og politiske visioner for psykiatrien, samt 

normering af bestemte praktiske interventionsformer, søger jeg at komme bagom regeringens samtids- 

og fremtidsfortælling om den psykiatriske praksis og vise styringsregimets indre paradokser. Dette gør 

jeg ved at iagttage dels, hvordan styringsgenstanden belyses og ontologiseres epistemisk kontingent, og 

dels hvorledes den normerede praktiske styring enten åbner for eller begrænser for den sindslidendes 

autonomi. For selvom udgangspunktet for styringen måske er liberal og ønsket er inddragelse af den 

selvbestemmende sindslidende, så vil jeg vise, hvordan regimet samtidigt kan praktiseres suverænt, og 

opstille nødvendige kategorier for umyndiggørelse. Jeg vil derved problematisere og afselvfølgeliggøre 

regeringens inklusionsdiskurs ved at vise kontingensen i den tænkning, der forudsætter praktiske 

interventioner på den sindslidende og hvis konstitutive konsekvenser kan betyde en eksklusion af den 

sindslidendes autonomi. 

 

3.1 Undersøgelse af Styringens Genstand: Italesættelsen af den Sindslidendes Styrbarhed 

 

Den fremtidige retning for den psykiatriske praksis italesættes med statsminister Helle Thorning-

Schmidts tale ved åbningen af Folketinget 2013-14, hvor hun udlægger regeringens politiske vision for 

psykiatrien. Her er der særligt to aspekter af statsministerens tale, jeg bider mærke i: italesættelsen af en 

selvfølgelighed på den ene side og italesættelsen af en nødvendighed på den anden. 

 

I talen fremhæver statsministeren, at ”(…) heldigvis kan langt de fleste komme sig helt eller delvist efter 

selv alvorlige psykiske lidelser – hvis de får den rigtige behandling i rette tid” (Thorning-Schmidt 2013). 

Dette udsagn er udtryk for en forståelse af psykisk sygdom, hvor sygdommen ikke betegnes som 

kronisk, men selvfølgeligt helbredelig. Statsministeren erkender imidlertid samtidigt, at ”(…) tvang kan 
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være nødvendigt for at beskytte patienten selv eller andre. Men tvang er et stort indgreb i et menneskes 

frihed. Det bør altid være sidste udvej” (Ibid.). Med dette udsagn opstiller statsministeren betingelser 

for, hvornår man undtagelsesvis, men nødvendigvis, kan udsætte den sindslidende for tvang som en del 

af behandlingen. Begge udsagn er udtryk for regeringens politiske normering af den psykiatriske praksis 

og for den selvfølgelige og nødvendige styring, der skal gælde fremover. Selvfølgeligheden om, at den 

sindslidende kan komme sig genfinder jeg i den rapport, som psykiatriudvalget en måned senere 

offentliggør, og videnskabeliggøres ved betegnelsen ’recovery’. Statsministerens italesættelse af 

anvendelse af tvang til beskyttelse for patienten selv og andre er udtryk for den nødvendighedslogik, 

der gør sig gældende, når det kommer til varetagelsen af den psykiatriske patient og genfindes særligt i 

psykiatriloven. 

 

Med afsæt i ovenstående vil jeg foretage en umiddelbar arkæologi af udsagn i psykiatrirapporten, 

handlingsplanen og psykiatriloven. Hermed vil jeg synliggøre regeringens diskursive praksis og ved 

denne synliggørelse vise ontologiseringen af den genstand – det objekt og det subjekt – som styringen 

er rettet imod: den sindslidende. I analysen undersøger jeg, hvordan recovery som lyskilde og 

skyggedrager anvendes til at markere det styrebare element i den sindslidende. 

 

3.1.1 Den selvfølgelige Selvbestemmelse 

 

Både psykiatrirapporten, og regeringens handlingsplan, som udspring heraf, behandler flere 

foranstaltninger i psykiatrien end de, der i nærværende speciale vil blive behandlet. Omdrejningspunktet 

for begge dokumenter er imidlertid det samme og omhandler navnlig tilrettelæggelsen af psykiatrien 

forstået i den allerbredeste forstand: behandlingen af og indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. 

I psykiatrirapporten (2013:94) beskrives de centrale elementer, som skal indgå i den nye retning og 

ramme for indsatsen som følgende: 

 

• Rettigheder, selvbestemmelse og respekt 

• Åbenhed – inddragelse, dialog og samarbejde 

• Recovery, rehabilitering og fleksibilitet 

• Inklusion og deltagelse 

 

Med handlingsplanen videreføres overstående ramme. Her åbnes der op for en ny tilgang til den 

sindslidende, som skal forstås og respekteres, som autonomt og selvbestemmende individ; hvorfor 
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denne bør inddrages i egen behandling og følgelig skal inkluderes som ligeværdig borger i samfundet. 

Med udgangspunkt i en sådan fremskrivning af den sindslidende må indsatsen politisk normeres i 

overensstemmelse hermed. Hermed genfindes statsministerens italesatte selvfølgelighed om, at den 

sindslidende kan komme sig med den rette behandling, som mantra for tilrettelæggelsen af psykiatrien i 

handlingsplanen: 

 

”Udgangspunktet for indsatsen skal være, at langt de fleste kan komme sig helt eller delvist 

med den rette indsats. Derfor skal indsatsen også have fokus på recovery-orienteret 

rehabilitering, det vil sige at skabe en positiv udvikling for det enkelte menneske og give 

mulighed for at deltage aktivt i samfundet” (Psykiatrihandlingsplan 2014: 36). 

 

Kort fortalt handler recovery om, at mennesker kan komme sig oven på en sindslidelse.  Hertil følger 

en række behandlingsmetoder, der baseres på selvbestemmelse og inddragelse af patient og eventuelt 

pårørende (Psykiatrirapport 2013:96). Omdrejningspunktet er menneskets personlige udviklingsproces. 

Indsatsen handler ikke alene om støtte og behandling, men i særdeleshed om at aktivere patienten i 

mestring af eget liv og livsførelse, således at patienten efterfølgende kan leve et normalt liv med 

sygdommen (Ibid.). Endvidere fremhæves det adskillige steder i handlingsplanen, at de konkrete 

indsatser, den administrative tilrettelæggelse samt forskellige konkrete målsætninger skal ”(…) 

understøtte et samlet fokus på recovery” (Psykiatrihandlingsplan 2014:13). 

 

Til trods for, at recovery alene er ét element i den samlede rammefortælling om den psykiatriske 

praksis, så fremstilles tilgangen som styrende betegnelse for de resterende centrale elementer, der skal 

indgå i den fremtidige ramme for psykiatrien. Recovery-tilgangen formaterer således en række udsagn 

om styringspraksissen diskursivt5 og anvendes til at belyse og identificere den sindslidendes selvforhold 

som genstand for styring. 

 

I min synliggørelse af styringsregimets genstand vil jeg ydermere påpege titlerne på henholdsvis 

psykiatrirapporten ’En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser’ 

(2013) og handlingsplanen ’Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser’ 

(2014), da disse bidrager til at sætte den diskursive ramme for den psykiatriske praksis. I titlerne indgår 

en række betegnelser, som samlet indkredser den diskursive praksis, hvor navnlig mennesker med 

psykiske lidelser sættes i centrum for styringen. Her synliggøres styringsgenstanden dualistisk, idet der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Diskursiv formation 
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ikke sættes lighedstegn med mennesket og den psykiske lidelse, hvormed henholdsvis mennesket og den 

psykiske lidelse isoleres for målrettet styring. Ligeledes fremdrages inklusion og ligeværd som essentielle 

værdier for den praktiske indsats og knytter sig til isolationen af ’mennesket’ som styringsgenstand. 

Ligeværd betegner endvidere den magtrelation mellem sindslidende og plejer, der skal være styrende for 

indsatsen. Det peger således i høj grad i retning af, at det subjekt, der søges at handle på – navnligt det 

autonome selvbestemmende individ – skal angives og forstås som medmenneske. Det forudsætter 

imidlertid også, at den sindslidende skal være aktivt deltagende i egen behandling fremfor passiv 

modtager af behandling. Den sindslidende skal således inddrages i beslutningstagningen og træffe valg 

om eget liv. 

 

Derudover kommer, at begge titler henviser en ændring af psykiatrien ved at anvende henholdsvis 

betegnelsen ’moderne’ og ’ny’; hvilket fortæller historien om en bevægelse væk fra et regime, som ifølge 

regeringen hverken er åben, inkluderende eller ligeværdig. Styringsregimet bliver således italesat på en 

ny måde i positive termer og tager afsæt i en umiddelbar politisk strategisk problematisering af den 

gældende psykiatri. 

 

3.1.1.1 Den indlejrede Paradoksi i Målsætningernes selvfølgelige Entydighed 

 

I forbindelse med den nye ramme og retning for psykiatrien kan jeg iagttage, at der er særligt to 

politiske målsætninger, der fremdrages som selvfølgelige set i lyset af recovery-tilgangen, navnlig 

målsætningen om nedbringelse af tvang og ønsket om en kulturændring blandt det psykiatriske 

personale: 

 

”Færre borgere skal udsættes for tvang. Hver gang, der anvendes tvang, er det et stort 

indgreb i den enkeltes selvbestemmelsesret (…) Som en del af en mere ligeværdig indsats 

vil regeringen arbejde for en væsentlig reduktion i anvendelse af tvang” 

(Psykiatrihandlingsplan 2014:11). 

 

”Det er veldokumenteret, at kulturen på en afdeling er af betydning for anvendelse af 

tvang. Derfor skal der på de lukkede, psykiatriske afdelinger og på botilbud være et stort 

og vedvarende ledelsesmæssigt fokus på at fremme en kultur, hvor patienten mødes som 

ligeværdig part” (Ibid.:30). 
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Med recovery-tilgangen fremstilles de to målsætninger som helt naturlige og selvsagte tiltag, hvormed 

regeringen problematiserer det ’gamle’ psykiatriske styringsregime, hvor tvang er den primære form for 

intervention. Jeg iagttager, hvordan den politiske konkretisering af ønsker og målsætninger for 

psykiatrien anvendes til at belyse recovery-tilgangens interventionsgenstand: mennesket med psykisk 

lidelse. Målsætningen om nedbringelse af tvang som etisk selvfølgelighed bidrager til belysning af 

styringsgenstanden, som autonom og fri borger, idet målsætningen er med til at understøtte 

ontologiseringen af dennes etiske substans. Det samme gælder ønsket om en kulturændring, hvor 

udviklingen af det psykiatriske personalets kompetencer står for skud. I lyset af recovery-tilgangen er 

det selvsagt, at personalet, som udgangspunkt, ikke skal være formynderiske i mødet med patienten, da 

indsatsen må stemme overens med forståelsen af den sindslidende som selvbestemmende og autonom. 

 

Med afsæt i italesættelsen af politiske målsætninger i handlingsplanen kan jeg identificere 

selvbestemmende mennesker med psykiske lidelsers selvforhold som genstand for styring. Den etiske 

substans er dermed defineret ved menneskets etiske aktivitet, der med recovery-tilgangen lægger op til 

en aktivering af den sindslidendes selvledelse. Med fokus på medbestemmelse, selvbestemmelse, 

medinddragelse og autonomi er det er den frie vilje i mennesket, der forøges styret. Dette iagttager jeg 

som et udtryk for et udpræget politisk fokus på selvledelse, der normerer en liberal ledelsesform. Det er 

samtidig også en objektivering af mennesket med psykiske lidelse, som én der har fri vilje og endvidere 

én, der kan komme sig: mennesket er således mere end sin sygdom og anses ikke som kronisk syg. Det 

må derfor ligeledes forventes, at mennesker med psykiske lidelser ansvarliggøres i egen behandling og 

livsførelse. 

 

Den recovery-baserede tilgang til den psykiatriske praksis, især med henblik på ovennævnte to 

målsætninger er den lyskilde, der gør det autonome menneske som styringsgenstand synlig. Uden denne 

lyskilde ville der ikke være en synlig sammenhæng mellem de forskellige indsatser i psykiatrien. Som 

lyskilde er recovery-tilgangen således en politisk strategi for at kommunikere sammenhæng, så 

ideologien bag indsatsen fremstår klart og entydigt. Dermed ikke sagt, at handlingsplanen er et forsøg 

på at unuancere tilrettelæggelsen af indsatsen; men planen er alligevel et forsøg på at skabe en retning 

for psykiatrien, som ikke stikker i alle mulige retninger. Med recovery-tilgangen som lyskilde bliver det 

tydeligt, at målsætningen om nedbringelse af anvendelsen af tvang og ønsket om en kulturændring i 

psykiatrien blandt personalet i praksis skal understøtte ontologiseringen af det frie menneske som 

fremskrives i recovery-tilgangen. 
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Recovery fungerer dog her i samme henseende som skygge, da de temaer og indsatser, som ikke har 

mennesker med psykiske lidelser som direkte styringsgenstand bliver skyggebelagt, og igen kun skal 

forstås i lyset af recovery og dermed i selvfølgelig sammenhæng med den autonome sindslidende. Det 

betyder også, at den kendsgerning, at der imidlertid forekommer legitimeret tvang i psykiatrien tilsløres 

ved hjælp af recovery-tilgangen som skyggedrager, og dette til trods for, at tvang er nævnt som tema i 

handlingsplanen. Det sker ved, at det stærke fokus på recovery belyser tvang i et recovery-tilgangsregi, 

hvor styringsgenstanden er det selvbestemmende frie menneske. 

 

”Anvendelse af tvang og magtanvendelse er voldsomme indgreb i den enkeltes 

frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret. Sådanne indgreb skal altid være den absolut 

sidste udvej og en undtagelse til hovedreglen om, at indlæggelse og behandling skal ske 

med borgerens samtykke” (Psykiatrihandlingsplan 2014:30). 

 

Jeg iagttager imidlertid recoverys skyggedragning af anvendelsen af tvang som interventionsform, som 

et udtryk for den nødvendighedsitalesættelse, der også udgør regeringens diskursive praksis; men hvis 

praktiske interventioner genstandsgør den sindslidende ganske anderledes. Nødvendighedslogikken er 

lige så selvfølgelig i regeringens normering af den samlede psykiatri som recovery, men fremdrages 

særskilt i psykiatriloven som gælder en begrænset personkreds; hvilket jeg iagttager som en del 

regeringens politiske strategiske kommunikation. Således synliggør jeg, hvordan dele af den gældende 

psykiatri, som umiddelbart politisk strategisk problematiseres alligevel inkluderes i regeringens 

normering af den psykiatriske praksis, selvom recovery-belysningen forsøger at tilsløre dette. Hermed 

iagttager jeg et indlejret paradoksalt forhold i regeringens diskursive normering af styringspraksissen, 

idet den selvfølgelige frihed ’ligestilles’ med den nødvendige frihedsberøvelse. Dette særligt i lyset af 

regeringens afstandstagen fra en tvangspræget psykiatri. 

 

3.1.2 Den nødvendige Tvang 

 

Af psykiatrilovens § 1 fremgår det, at frihedsberøvelse og anvendelsen af anden tvang i forbindelse med 

indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling alene er hjemlet ved denne lov (Psykiatrilov 

2010, §1). Her defineres tvang som ”(…) anvendelse af foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et 

informeret samtykke, jf. kapitel 5 i sundhedsloven” (Ibid, stk.2). Det fremgår endvidere af ovenstående 

bestemmelse, at ”(…) hvis omgående gennemførelse af en foranstaltning i henhold til denne lov er 
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nødvendig for at afværge, at en patient 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide 

skade på legeme eller helbred eller 2) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang” (Ibid., stk.3). 

 

Styringen i den psykiatriske praksis beror her således ikke på personen, der er underlagt tvangs 

selvstyring eller etiske praksis, hvorfor den pågældende må forstås som ekskluderet fra den politiske 

orden i tvangssituationer. Dette betyder dog ikke, at det ikke er muligt for den sindslidende at 

bestemme over eget liv, idet selvbestemmelsesretten alene undtagelsesvist må fraviges grundet 

helbredsrisiko og dette alene i et afgrænset spartialt rum: den psykiatriske afdeling. Her genfindes 

således statsministerens nødvendighedslogik, når der er tale om omgåelsen af den individuelle 

selvbestemmelsesret. 

 

Nødvendighedslogikken fremdrages ydermere i lovens § 4 om mindstemiddelprincippet og de 

foranstaltninger, der skal være foretaget før en psykiatrisk patient kan udsættes for tvang, her fremgår 

det bl.a., at  ”[t]vang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det 

tilsigtede formål” (Psykiatrilov 2010, §4, stk.4). Det er dog særligt i psykiatrilovens § 5, at jeg synes at 

kunne udlede styringens genstand, når jeg iagttager nødvendighedslogikken i samspil med en 

ontologisering af den psykiatriske patient: 

 

”§ 5. Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, eller tvangstilbageholdelse, jf. § 10, må kun finde sted, 

såfremt patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles 

hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på 

behandling, fordi: 1) udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af 

tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet eller 2) den pågældende frembyder en 

nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre” (Ibid., § 5). 

 

Her iagttager jeg, hvordan udsagnet om, at der kan opstå situationer grundet patientens sygdom, hvor 

det er uforsvarligt at undlade brugen af tvang, og hvorfor denne derfor er nødvendig, belyser 

styringsgenstanden anderledes end i regeringens handlingsplan. Ved hjælp af lyskilden recovery 

ontologiseres og positiveres mennesker med psykiske lidelsers etiske substans i handlingsplanen på en 

bestemt måde i selvfølgelighedstermer. Det er imidlertid nødvendigheden, der  italesættes i 

psykiatrilovens undtagelsesbestemmelser, hvor ontologiseringen af den sindslidende er belyst og 

betinget af biokemi. Dermed er styringsgenstanden ikke mennesket med psykiske lidelse, men i stedet 
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den psykiatriske patient. På dette punkt står psykiatriloven, som del af den politiske normering af den 

psykiatriske praksis, i paradoksalt forhold til handlingsplanen. 

 

I psykiatriloven betegnes den psykiatriske patient ved sin sygdom og sin ustyrlighed igennem en 

juridisk-institutionel belysning forudsat af en lægefaglig ekspertise. Nødvendigheden hænger således 

sammen med en medicinsk vurdering af, at der ved psykotisk tilstand forekommer er en eller form for 

biokemisk ubalance i hjernen, og det er derfor i højere grad somatikken end den fri vilje som er det 

styrbare element i den sindslidende. Anvendelsen af tvang er bundet op på en lægefaglig vurdering af 

den psykiatriske patients biologi samt fysiske og mentale helbredsmæssige tilstand. Det forhold, at 

denne vurdering er fagligt rodfæstet i et medicinvidenskabeligt epistemē tilsløres i handlingsplanen med 

fremhævelse af recovery. De sociale hensigter og hensyn, der foreskrives i recovery-tilgangen kan dog 

tilsidesættes af lægefaglige argumenter og en nødvendighedslogik, der med psykiatrilovens hjemmel 

bliver stærkere end den sindslidendes autonomi. Således er den psykiatriske patient alene inkluderet i 

psykiatriloven ved at adskille sig fra den biologiske normal, da det er ikke den psykiatriske patients bios 

der inkluderes, men patientens zoē. På den måde er det det biologiske liv, der sættes som centrum for 

politisk og juridisk styring. Det betyder, at ved anvendelse af psykiatrilovens undtagelsesbestemmelser 

er det alene det nøgne liv der bliver genstand for styring igennem den ekskluderende inklusion, der 

finder sted ved undtagelsen fra sundhedslovens kap. 56. Der er således to love, der regulerer den 

psykiatriske patients selvforhold, og hvis indbyrdes og hierarkisk ordnede forhold har konsekvenser 

for, om styring udmøntes liberalt eller suverænt. I praktiseringen af styringen vil dette endvidere have 

konsekvenser for, hvilke identitetskategorier, der emergerer i relationen mellem den sindslidende og 

plejeren. 

 

Psykiatriloven er i sig selv et udtryk for en objektivering af den personkreds denne gælder; det vil sige, 

at lovens betegnelser for den psykiatriske patient og den praktiske styring loven normerer er fastlåst og 

står ikke til forhandling. På den måde iagttager jeg en politisk normering af en suveræn ledelsesform. I 

de situationer, hvor psykiatriloven finder anvendelse sker dette som nævnt ved, at nødvendigheden 

herfor markeres. Ved at undersøge måden, hvorpå styringsgenstanden belyses kan jeg derved 

synliggøre, at ontologiseringen af den psykiatriske patient forudsættes af dennes biologiske væsen 

fremfor sjælelige sammensætning.!
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Dette forhold udfolder jeg yderligere senere i analysen 
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3.1.3 Den entydige politiske Styring og den dualistiske Styringsgenstand 

 

Mine empiriske nedslag her i forbindelse med min synliggørelse af styringens genstand er et udtryk for 

min umiddelbare arkæologi, og til trods for de blot er udpluk af udsagn, så viser de alligevel, hvorledes 

der politisk strategisk fremføres en sammenhængende diskurs. Den politiske normering af en 

selvfølgelig og nødvendig praksis er dog paradoksal, fordi den betinger en samtidig liberal og suveræn 

styring af den sindslidende. Den udtalte diskurs for regeringens visioner for psykiatrien må imidlertid 

fremstå som sammenhængende og entydig, for ellers slår det politiske ikke igennem – regeringens 

ønsker og politisering vil i hvert tilfælde ikke blive normerende for psykiatriens praksis. Derfor skygges 

normeringens indlejrede paradokser ved, at nødvendigheden kan gøres til en del af selvfølgeligheden, 

hvilket illustreres ved isoleringen af to styringsgenstande i handlingsplanens titel. Markeringen af  

styringsgenstandens dualisme skaber dermed rum til at vælge den mest profitable ontologisering alt 

efter den pågældende situation. Jeg viser hermed også, hvordan den psykiatriske praksis normeres 

kontingent. Med andre ord bevirker det, at man i styringen kan veksle mellem at styre på menneskets fri 

vilje og forudsætte en styring på selvstyring, eller styre på en biokemisk ubalance og forudsætte en 

suveræn styring uden subjektivering. På samme måde kan styringsgenstanden belyses enten ved hjælp af 

selvfølgeligheds- eller nødvendighedslogikken, hvilket igen betinger både en liberal og suveræn 

styringspraksis. 

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at selve belysningen eller rettere synliggørelsen af styringsgenstanden 

også må anses som en magtudøvelse i sig selv; idet belysningen er et udtryk for at noget markeres frem 

for noget andet. Det er udtryk for et politisk strategisk valg, og den måde, hvorpå den sindslidende 

belyses er en del af den selvfølgelige og nødvendige styringspraksis der fremskrives. En selvfølgelighed 

og en nødvendighed, hvis praktiske interventioner og magtmidler finder sin legitimitet i styringens 

epistemē. 

 

3.2 Undersøgelse af Styringen som rationel og gennemtænkt Aktivitet: Styringens Epistemē 

 

Styringens epistemē er de bagvedliggende sandheder for styringens udmøntning. Jeg vil derfor med 

afsæt i ovenstående undersøgelse af styringsgenstanden fremanalysere, hvilke politiske rationaler, der 

synes at positivere styringen af den sindslidendes selvforhold. 
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I regeringens diskursive praksis er der særligt ét forhold, der gør sig gældende for den indsats, der skal 

tilrettelægges, og som er gennemløbende i både psykiatrirapporten og handlingsplanen: 

”Behandlingsindsatsen skal (…) følge evidensbaserede retningslinjer” (Psykiatrirapport 2013:10). Det 

betyder, at de metoder og tekniske virkemidler, der anvendes i behandlingen af den sindslidende skal 

være videnskabeligt efterprøvede og funderet på erfaringer med dokumenteret effekt. Det fremgår 

imidlertid også, at ”[h]vis evidens ikke foreligger, baseres indsatsen på faglig enighed om, hvad der er 

bedste praksis” (Ibid.:156). 

 

Dette sidste udsagn finder jeg med henvisning til det populære ordsprog ’viden er magt’ særligt 

interessant af to grunde. For det første, fordi styringsregimets epistemē udlægges til de faglige 

eksperter, der skal varetage styringen af den sindslidende selvforhold i praksis. For det andet, fordi det 

udvalg som regeringen i 2012 nedsatte til at komme med anbefalinger for tilrettelæggelsen af indsatsen i 

psykiatrien består af fageksperter. De faglige eksperter tildeles således autoritet i udmøntningen af 

styringen på baggrund af deres faglige ekspertise. 

 

3.2.1 Styringens Autoriteter og Ontologiseringen af den Sindslidendes etiske Substans 

 

Styringsgenstanden og de praktiske interventionsformer og metoder, hvorpå man mener at kunne styre 

den sindslidende er stærkt afhængig af, hvilken videnskabelig sandhed magtudøverne bekender sig. Den 

selvfølgelige og nødvendige styring af den sindslidende markeres således forskelligt, hvad enten denne 

positiveres med humanvidenskabelige, socialvidenskabelige eller lægevidenskabelige begreber. 

 

3.2.1.1 Recovery – Styring på Selvstyring: humanistisk Ontologisering 

 

Når regeringen understreger en ny bevægelse i psykiatrien, ved at betegne den fremtidige psykiatri som 

moderne, udleder jeg dette som konsekvens af den ny inddragelse af brugerperspektivet. Det moderne 

islæt er i høj grad defineret ved, at selvbestemmelse og ligeværd bliver de bærende værdier for 

indsatsen. Recovery-tilgangen foreslår et bredt spektrum af teknikker  og er derfor en rimelig bred 

indikator for, hvordan styringens technē kan udmøntes – men tilgangen tilbyder alligevel et forholdsvis 

afgrænset epistemē med rødder i social- og humanvidenskaben. Recovery-tilgangen, og de tekniske 

virkemidler tilgangen stiller til rådighed, forudsættes nemlig af tankegangen om og troen på, at 

mennesker med psykiske lidelser kan komme sig. Recovery angriber menneskets vilje frem for 
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sygdommen, hvorfor udgangspunktet for behandlingsteknikkerne skal findes i den humane tilgang til 

mennesket, f.eks. igennem inklusion, respekt og dialog. 

 

”Inddragelse af borgeren i indsatsen er afgørende i forhold til at sikre, at borgerens 

selvbestemmelse respekteres, men også i forhold til at understøtte, at den samlede indsats 

planlægges med udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, og dermed 

understøtter den enkeltes recoveryproces (…) Det er i det konkrete møde med borgeren, 

at personalet skal sikre inddragelse, dialog og fokus på borgerens egne ressourcer” 

(Psykiatrirapport 2013:28). 

 

Den måde, hvorpå styringsgenstanden fremdrages og markeres igennem recovery kan derfor ses som et 

udtryk for det Sverre Raffnsøe kalder ’den humane vending’, hvor ”(…) det humane forstået som 

menneskets særlige egenskaber som selvfortolkende, ekspressivt, autentisk og kulturbærende væsen 

(…) indarbejdes i de nye politiske kommunikationsformer [samt at] humanvidenskaben forbindes med 

traditionelt fremmede genstandsfelter såsom natur og miljø, sygdom og sundhed, økonomi og politik” 

(Raffnsøe 2015). Den humane vending er således et udtryk for, at humanvidenskaberne vinder indpas i 

tolkningen af andre videnskaber, som eksempelvis den psykiatriske. Endvidere iagttager jeg, hvordan 

recovery-tilgangen markerer den menneskelige vilje hos den sindslidende og gør viljen til genstand for 

styring, hvor det tidligere alene har været den sindslidendes biologiske væsen, der var genstand for 

styring i læge- og psykiatrividenskaben. Med henvisning til den humane vending kan jeg således 

iagttage, hvordan mennesket, som det er kendt fra humanvidenskaberne, med recovery som epistemē 

både gør indpas i den videnskabelige psykiatri, men endvidere også er en politisering af psykiatrien, når 

der politisk foreskrives aktivering af den sindslidendes selvteknologier i behandlingen. Jeg kan i 

forlængelse heraf iagttage, hvordan den humanistiske ide om den menneskelige vilje og autonomi 

anvendes til at forklare, hvordan en bestemt politisk ledelse skal forstås. Når ontologiseringen af den 

sindslidendes etiske substans forklares og positiveres af humanvidenskaberne, så forudsætter dette 

epistemē også bestemte tekniske virkemidler – navnlig dé der kultiverer den sindslidendes autonomi – 

som selvfølgelige for den praktiske styring af den sindslidendes selvforhold. 

 

3.2.1.2 Biokemi – Styring af Bios som Zoē: biologisk Ontologisering 

 

Den nødvendige styring af den sindslidende beror imidlertid på andre forklaringer og forståelser af 

mennesker med psykiske lidelser end den som fremskrives i recovery-tilgangen. Når den sindslidende 
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betegnes som psykiatrisk patient i psykiatriloven kan jeg nemlig iagttage, hvordan der er et andet 

epistemē på spil. Baggrunden for dette finder jeg ved psykiatrilovens istandsættelse af overlægen som 

den autoritet, der kan træffe beslutninger om tvangsanvendelse og vurdere, hvorvidt betingelserne i 

lovens § 5 er opfyldt; navnlig om patienten er sindssyg eller psykotisk, er til fare for sig selv eller sine 

omgivelser og har behov for behandling. Når overlægen på den psykiatriske afdeling sættes som 

autoritet påvirker det den tænkning, der forudsætter ontologiseringen af styringsgenstanden. Således 

bevirker bemyndigelsen af den lægefaglige autoritet, at den sindslidende, som psykiatrisk patient, 

positiveres igennem begreberne biologi, biokemi, sindssygdom, psykose og at patienten følgelig må 

behandles medicinsk. 

 

Det er tesen om, at der forekommer en biokemisk ubalance i hjernen på den psykiatriske patient, 

hvilket bl.a. er det, der forårsager tilfælde af psykoser og andre sindssyge tendenser, der særkendetegner 

den psykiatriske overlæges styringspraksis. Det er netop den biokemiske viden, der adskiller psykiateren 

fra den almen praktiserende læge. Det er kroppen og især hjernen fremfor sindet, der er genstand for 

psykiaterens praktiske styring, og det er således henholdsvis kroppen og hjernen, der bærer på 

informationer omkring, hvad det kritiske element i patienten er og hvilke tekniske hjælpemidler, der 

skal sættes ind med i styringen. Med henvisning til Nikolas Roses begreb ’molekularisation’ iagttager jeg 

dermed, hvordan den psykiatriske patient ontologiseres biokemisk. Molekularisation beskriver 

udviklingen i biopolitikken, hvor befolkningen i stigende grad visualiseres og forstås på det molekylære 

niveau, hvorfor selvet må forstås neurokemisk og reguleres derefter ved hjælp af eksempelvis medicin 

(Rose 2007:11). 

 

Den lægefaglige ekspertise og psykiaterens autoritet kommer til udtryk ved, at psykiateren i 

psykiatriloven har hjemmel til at omgå den sindslidendes patientrettigheder ved på baggrund af en 

faglig vurdering om at behandle uden patientens samtykke. Denne beføjelse gives ud fra rationalet om, 

at der er situationer, hvor patienten vurderes til ikke at kunne tage vare på sig selv. Denne beføjelse 

ændrer sig ikke med forslaget til revision af psykiatriloven til trods for, at den ’moderne psykiatrilov’ 

tager afsæt i recovery-tilgangen og udspringer af handlingsplanens politiske visioner for 

psykiatriområdet. 

 

”Der indføres med forslaget ikke en ny materiel patientrettighed, men med bestemmelsen 

understreges det i loven, at patienten skal have størst mulig indflydelse på sit eget 

behandlingsforløb, herunder ved anvendelse af behandling uden samtykke. Endvidere 
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understreges det med forslaget, at dialog og samarbejde mellem patient og relevante 

sundhedspersoner er et vigtigt redskab med henblik på at give patienten det bedst mulige 

indlæggelsesforløb og reducere risikoen for tvangsanvendelse” (Forslag til 

psykiatrilovsrevision 2015:12). 

 

I handlingsplanen lægges der op til en revision af psykiatriloven med henblik på at understøtte 

recovery-tilgangen, skabe ligeværd, rettigheder, selvbestemmelse og inddragelse. I bemærkningerne til 

det fremlagte lovforslag går recovery-tankegangen og regeringens inklusionsstrategi igen; samtidig gives 

patienten paradoksalt nok ingen materielle rettigheder. Dette hænger sammen med, at den nødvendige 

styringspraksis i højere grad begrundes af det biokemiske epistemē og således gøres den nødvendige 

suveræne styring selvfølgelig. 

 

Jeg har hermed vist, hvorledes den selvfølgelige og nødvendige styring som fremlægges i 

handlingsplanen og psykiatriloven forklares og legitimeres ud fra et kontingent epistemē. Der hvor 

styringen begrundes med psykiatrividenskaben er det begreber om psykosen, hjernen og biokemien der 

forudsætter styringsgenstanden, og det er medicinen der bliver det tekniske interventionsmiddel. 

Ligeledes forudsættes den sindslidendes recovery-proces ved humanvidenskabernes ide om menneskets 

vilje og autonomi. 

 

Styringsregimets epistemē integreres i styringspraksis ved, at de tekniske virkemidler, der anvendes til at 

opnå bestemte mål, er funderede i bestemte politiske rationaler og sandheder. Rationalerne forklarer og 

underbygger ontologiseringen af den etiske substans og legitimerer dermed teknologianvendelsen i 

bestræbelsen på at nå en given målsætning. Styringens epistemē er således forudsætningen for, at 

selvfølgeligheden er selvfølgelig og nødvendigheden nødvendig. De begreber, som tilhører de 

respektive videnskaber, og dermed udstikker en bestemt form for tænkning omkring 

styringsgenstanden, bliver således bestemmende for de strategier og teknikker, der udmøntes i praksis. 

 

3.3 Undersøgelse af den diskursivt normerede Styringspraksis: Styringens Technē 

 

Jeg kan iagttage, at alt efter om det er selvfølgeligheden eller nødvendigheden, der umiddelbart belyser 

styringsgenstanden er det endvidere bestemte sæt af teknikker og teknologier, der skal sættes i spil som 

middel i styringen. Ved at identificerer disse teknikker og magtrelationer som særlige former for 

intervention kan jeg således sige noget om, hvilke konstitutive effekter styringen har. 
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3.3.1 Den selvfølgelige Individualisering 

 

Handlingsplanen indebærer udstrakt grad et sæt af individualiserende teknikker ved at indskrive 

mennesker med psykiske lidelsers selvstyring i behandlingen, når den foreskriver inddragelse af den 

sindslidendes frie vilje. Ligeledes indskrives personalets selvstyring i ledelsen af den sindslidendes 

selvforhold, når der i handlingsplanen tilrådes en kulturændring på de psykiatriske afdelinger. Begge 

dele tydeliggøres bl.a. ved, at ligeværd sættes som den bærende værdi for indsatsen, og som følge heraf 

bliver værdien en selvfølgelig forudsætning for styringen. 

 

Det er således kun igennem en ny form for selvstyring hos personalet i relation til den sindslidende, der 

gør deres styring af sindslidende uden brug af tvang mulig. Her skal den sindslidende selvfølgeligt være 

selvbestemmende for, at han eller hun kan ledes, men autonomien er ikke nok, idet styringen også 

forudsætter, at den sindslidende er aktiv og ansvarlig i eget liv og behandling – det forhold gælder hele 

psykiatrien. Når selvbestemmelse og medbestemmelse er selvfølgelige komponenter i styringen af den 

sindslidendes selvforhold, så er det netop et udtryk for, at styringens interesse falder på det individuelle 

selvforhold, det personlige forhold og individets helbredsmæssige og psykiske konstitution. På den 

måde iagttager jeg, hvorledes de totaliserende og individualiserende teknikker som fastsætter styringen 

af den sindslidendes selvforhold, og psykiatrien som helhed, er sammenfaldende, hvorefter de 

totaliserende teknikker i lyset af regeringens selvfølgelighedslogik politisk må læses som 

individualiserende. 

 

3.3.2 Den totaliserende Nødvendighed 

 

Handlingsplanen og psykiatriloven kan imidlertid begge med deres sigte iagttages som umiddelbare 

totaliserende teknikker ved, at de sætter rammen styringen og foretager adskillelsespraksisser. Det gør 

de ved at afgrænse personkredsen og stille redskaber, metoder og midler til rådighed for udmøntningen 

af den praktiske styring for den hele psykiatrikrop. Den sindslidende omfattes alene ud fra et 

kategoriseringsprincip, hvor pågældende, der indsættes i rammen, ikke har indflydelse på selve 

rammesætningen. De totaliserende teknikker styrer primært ud fra nødvendighedslogikken, da det 

individuelle forhold altid må forstås i en helhedskontekst. Særligt psykiatriloven regulerer, hvorledes der 

undtagelsesvist kan praktiseres suveræn styring ved at opstille betingelser for hvornår, hvorfor og 

hvordan der kan gøres indgreb på den individuelle autonomi og den individuelle frihed kan 

tilsidesættes. Den sindslidende styres således ikke som subjekt, men nærmere som objekt; som passiv 
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patient. Det er psykiatrilovens bestemmelser, der sætter rammen herfor, og patienten som udsættes for 

tvang har ingen indvirken på, hvordan denne praktiske foranstaltning tages i brug. 

 

Som tidligere nævnt er psykiatriloven en særlov, hvilket ud fra en agambiansk forståelse er udtryk for, at 

der er undtagelse på spil. Her gælder undtagelsen især der, hvor der med lovhjemmel gives adgang til at 

vige fra borgerens retskrav og fratage pågældende sine (patient)rettigheder i de situationer, hvor 

patienten må anses for at være sindssyg eller i psykotisk tilstand, og til fare for sig selv og den ’totale 

krop’ (Psykiatrilov 2010, § 5). Selvom psykiatriloven tager højde for den individuelle konkrete situation 

– og der skal finde et sundhedsfaglig skøn sted om, hvorvidt kravet om samtykke undtagelsesvist skal 

fraviges før lovens foranstaltninger kan iværksættes – og således forekommer individualiserende; så 

bliver virkningen af det individuelle skøn totaliserende. Skønnet bliver totaliserende, idet det hensyn, 

der vejer tungest i udmøntningen af tvang, er hensynet til den sindssyges omgivelser. Skønnet drages ud 

fra et normaliseringsprincip, hvorfor det i sig selv er en del af en adskillelsespraksis. Det betyder, at det 

individualiserende forhold i psykiatriloven i sin teknologiske udmøntning vil tage form af 

magtteknologier uden en samtidig aktivering af patientens selvteknologier.  Med andre ord virker 

teknikkerne i deres praktiske udmøntning totaliserende – til trods for, at de fremstår som 

individualiserende – fordi reguleringen af patientens autonomi sker som led i, og på baggrund af hensyn 

til beskyttelse og opretholdelse af totaliteten. 

 

Jeg kan umiddelbart iagttage, hvorledes der, når styringsgenstanden belyses af selvfølgelighedslogikken, 

primært reguleres ved hjælp af individualiserende teknikker og hvorledes der forsøges at påvirke den 

sindslidendes selvteknologier. Når genstanden belyses via nødvendighedslogikken tages der derimod 

ikke hensyn til aktiveringen af den sindslidendes selvteknologier, og styringen sker udelukkende ved 

anvendelse af et sæt af magtteknologier, og dermed sker reguleringen overvældende gennem 

totaliserende teknikker. 

 

3.3.3 Magtteknologiernes Virke: Aktivering eller Udelukkelse af Selvteknologier 

 

I handleplanen og i psykiatriloven sker der en kategorisering og beskrivelse af det regulerede og 

regulerbare individ, og begge dokumenter stiller et sæt af tekniske virkemidler til rådighed for styring. 

Jeg kan dog iagttage, hvorledes der hører forskellige sæt af teknikker og teknologier til de forskellige 

epistemiske regimer, og at disse kommer til at bestemme de rum som magtteknologierne sætter for 

selvteknologiernes udøvelse. 
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3.3.3.1 Magtteknologiernes Aktivering af den Sindslidendes Selvteknologier 

 

I handlingsplanens normering af liberal ledelse kommer magtteknologierne til udtryk, når regeringen 

kommer med anbefalinger af de praktiske metoder og foranstaltninger, der teknisk skal forme 

mennesker med psykiske lidelsers etiske praksis.  Det vil sige regulere den sindslidendes tilstand til det 

bedre. Her kan bl.a. nævnes regeringens forslag om samtaleterapi og psykoedukation, som metode i 

behandlingen (Psykiatrirapport 2013:57), hvilke indebærer et teknisk virkemiddel til kultivering af 

selvets etiske praksis. Psykoedukation handler om at give den sindslidende en forståelse af sin lidelse og 

redskaber til selv at bearbejde sygdommen. Endvidere handler psykoedukation i høj grad også om, at 

den sindslidende erkender, at han eller hun er syg, og ved at betro sig til personalet kan den 

sindslidende påbegynde en helingsproces. Denne form for magtteknologi finder ligeledes sted i den 

såkaldte medicinpædagogik, som også foreslås som teknisk middel til styring af den sindslidendes etiske 

praksis: 

 

”Medicinpædagogik handler om at hjælpe mennesker med psykiske lidelser til at mestre 

deres eget medicinforbrug. De metoder, der bliver brugt, skal ruste den enkelte bruger, så 

han eller hun får større indsigt i og medindflydelse på behandlingen og indgår i et mere 

ligeværdigt samarbejde med professionelle i den sundhedsfaglige behandling” 

(Psykiatrihandlingsplan 2014:35). 

 

Disse magtteknologier er et forsøg på at bearbejde og iværksætte den sindslidendes selvteknologier, og 

dermed forsøg på styring på den sindslidendes etiske praksis. De praktiske interventionsformer er her 

således afhængig af den sindslidendes aktive deltagelse i styringen af egne selvforhold. Udsagn om, at 

mennesket skal delagtiggøres i egen behandling synliggør endvidere en bevægelse væk fra tankegangen 

om den passive modtager af behandling; idet recovery-tilgangen forudsætter aktivering af den 

sindslidendes selvteknologier for at bedring og potentiel heling kan lade sig gøre. 

 

3.3.3.2 Magtteknologiernes Udelukkelse af den Sindslidendes etiske Praksis 

 

Det er imidlertid et andet sæt af teknologier, der sættes i spil, når styringsgenstanden er den 

ekskluderede inkluderede psykiatriske patient. Den styring, der finder sted identificerer jeg som 

værende suveræn i sin karakter. Jeg karakteriserer styringen som suveræn, da de magtteknologier, der 



! 43 

anvendes i forbindelse med tvang ikke virker i samspil med patientens selvteknologier og ej heller har 

denne hensigt. Eksklusionen af patientens etiske praksis italesættes bl.a., når patientens autonomi 

tilsidesættes, fordi patienten ikke vurderes at kunne iværksætte selvteknologier, og det psykiatriske 

personale overtager derfor ledelsen af patientens selvforhold uden forsøg på at kultivere patientens 

etiske praksis: 

 

”§ 18 g. Overlægen kan beslutte, at en patient, der på grund af sin sindslidelse ikke selv er 

i stand til at varetage nødvendig personlig hygiejne, skal have foretaget personlig hygiejne 

under anvendelse af tvang, hvis dette er nødvendigt af hensyn til patienten selv eller af 

hensyn til medpatienter eller personale” (Psykiatrilov 2010, §18g). 

 

Ligesom handlingsplanen foreslår tekniske virkemidler i den praktiske styring af mennesker med 

psykiske lidelsers selvforhold indeholder psykiatriloven tekniske foranstaltninger til behandling og 

styring, eller rettere afværgelsen af patientens psykotiske tilstand: 

 

”§ 14. Som midler til tvangsfiksering må alene anvendes bælte, hånd- og fodremme samt 

handsker. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt for at 

afværge, at en patient: 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade 

på legeme eller helbred, 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper 

medpatienter eller 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang”  (Ibid., § 14). 

 

Ligeledes kan nævnes tvangstilbageholdelse (§ 10), tvangsbehandling (§ 12), fysisk magtanvendelse (§ 

17) og skærmning (§ 18d). Disse er alle magtteknologier i deres suveræne forstand, idet de ikke har til 

hensigt at forme patientens subjektivitet, men alene fungerer repressivt. Her kan jeg endvidere iagttage, 

hvordan kroppen synliggøres på en helt bestemt måde. Det er således alene kroppen og biologien 

fremfor patientens vilje og forstand der styres på. Dermed ikke sagt, at patientens vilje ikke også 

kommunikeres igennem kroppen, som f.eks. ved fysisk modsættelse; men det at være myndig er dog 

hægtet op på det indforståede samtykke (Sundhedslovens kap. 5). Kroppen er derfor signifikant for 

anvendelsen af magtteknologier i den suveræne magtudøvelse. 

 

Psykiatrilovens formål er paradoksalt nok at forebygge brugen af tvang. Anvendelsen af tvang har dog 

ikke altid til hensigt at være et skridt på vejen til helbredelse af det syge sind, men bliver anvendt som 

en nødløsning, en afværgelsesmetode og en undtagelse. Hver bestemmelse i psykiatriloven, som 
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hjemler tvangsmæssige foranstaltninger, skal således anses som undtagelser til reglen om samtykke. Til 

gengæld er loven spækket med undtagelser og bliver i sin tekniske udmøntning udtryk for det 

regulerede kaos: det punkt, hvor undtagelsestilstanden bliver normen. Ved den kontinuerlige 

undtagelse, som det eksempelvis ses ved daglig tvangsmedicinering, bliver kroppen i stedet for 

patientens vilje genstand for styring. 

 

3.4 Undersøgelse af Etableringen af Identitetskategorier: Styringens Etos 

 

I handlingsplanen understreges det, hvem indsatsen skal gælde samtidig med, at regeringens politiske 

ideologi italesættes. Den sindslidende italesættes først og fremmest som menneske, dernæst som én der 

lider af en psykisk lidelse. Der sættes således i den udtalte diskurs ikke lighedstegn mellem mennesket 

og sindslidelsen. Til trods herfor bliver det samtidig italesat, at styringsgenstanden øjensynligt veksler alt 

efter styringens epistemē. For så vidt angår sygehuspsykiatrien, og ikke den kommunale indsats, er 

diagnosen derfor stadig afgørende for styringspraksissen for den sindslidende; eksempelvis, når tvang 

betinges af den lægefaglige vurdering af, hvorvidt patienten er sindssyg eller ej. Det betyder endvidere, at 

jeg kan iagttage mere end én identitetskategori i det styringsregime, hvor den sindslidendes selvforhold 

af regeringen gøres til genstand for styring. 

 

Jeg vil her vise, at der er to forskellige identitetskategorier, der knyttes til den sindslidende, når denne 

gøres til genstand for styring: den myndige og ansvarlige borger og den ’umyndiggjorte’ patient. 

 

3.4.1 Myndighedsudøvelse på den myndige Borger: den Sindslidende som moralsk Agent 

 

Som tidligere demonstreret lægges der op til i styringen af den sindslidendes selvforhold, at der ydes en 

vis styring på selvstyring i det psykiatriske personales praktiske myndighedsudøvelse. For at borgeren 

kan føre en etisk praksis må også personalet føre en etisk praktis, hvilken indebærer en paternalistisk 

tilgang til den sindslidende med høj grad af anvendelse af individualiserende teknikker. Det kræver en 

villighed til at indgå dialog og samtale med sindslidende, hvor ’alt’ bliver til forhandling. Det kræver, at 

personalet møder den sindslidende som menneske og at de mødes i et ligeværdigt møde. Men styringen 

kræver ligeledes, at den sindslidende tilskrives en række kvaliteter, som pågældende kan byde ind med i 

relationen til plejerne. Selvstændighed, ansvarlighed, autonomi og vilje beskrives i handlingsplanen som 

de kvaliteter, der kendetegner det subjekt, der underlægges styring. 
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“[Indsatsen] for mennesker med psykiske lidelser skal understøtte en positive udvikling, 

så flere bliver i stand til at leve et selvstændigt liv med tilknytning til arbejdsmarked eller 

uddannelse” (Psykiatrihandlingsplan 2014:13). 

 

Her kan jeg iagttage, hvorledes selvstændighed ikke alene er en kvalitet hos den sindslidende, 

men også, at der er en forventning til den sindslidende om at agere selvstændigt. Ligeledes 

forventes det af mennesker med psykisk lidelsers adfærd, at han eller hun tager ansvar, og er del 

i egen behandling og endvidere eget liv. Det forventes, at den sindslidende tager stilling til egen 

livssituation og foregriber samme telos som styringen forudsætter. 

 

“ (…) inddragelse af patient og pårørende, samt mulighed for aktivitet og deltagelse og 

dermed en bedre behandling, er en forudsætning for borgerens recovery” (Ibid.:25). 

 

Det forventes, at den sindslidende har en fri vilje og er villig til at iværksætte denne i bestræbelsen på at 

blive helt eller delvist rask. Med henvisning til den politiske normering af psykoedukation som praktisk 

styring kan jeg også iagttage, hvorledes det ydermere forventes, at den sindslidende erkender sin 

sygdom. Dette dog alene i den udstrækning, at formålet hermed er at udvikle og igangsætte de af den 

sindslidendes selvteknologier, der kan gøre bod på den syge del af vedkommendes etiske substans, og 

således understøtte en recovery-proces. 

 

Igennem en identificering af de kvaliteter, kapaciteter og forventninger, der sættes i forbindelse med 

henholdsvis myndighedsudøveren og den sindslidende, og særligt sammenkoblingen heraf i relationen 

dem imellem, kan jeg således iagttage, hvordan en særlig identitet knyttes til den sindslidende i 

styringen. Når aktiveringen af den sindslidendes selvforhold og den sindslidendes egen interesse og 

ansvar gøres nødvendig for styringen – det vil sige når styringen af den sindslidendes selvforhold 

betinges af dennes etiske praksis – så bliver den sindslidende tilknyttet en identitet, der kan betegnes 

som moralsk agent. Med dette henviser jeg til det menneske, der ikke alene er fri til at benytte sin 

selvbestemmelsesret, men endvidere også ansvarlig herfor. Når den sindslidende i den psykiatriske 

praksis tildeles en række rettigheder gøres denne til borger, og når den sindslidende ligeledes forventes 

at påkalde sig sine rettigheder og tage dem aktiv i brug på vejen mod heling gøres patienten endvidere 

myndig. 
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3.4.2 Myndighedsudøvelse på den umyndige Patient: den Sindslidende som Homo Sacer 

 

Jeg kan imidlertid iagttage, hvorledes der tilskrives myndighedsudøveren et andet sæt af kvaliteter og 

kapaciteter i relation til den sindslidende, når pågældende betegnes som psykiatrisk patient. Dette 

hænger igen sammen med styringens tekniske udmøntning, som forudsættes af det biokemiske 

epistemē. I psykiatriloven foreskrives det først og fremmest, at denne myndighedsgruppe besidder en 

særskilt ekspertise. For så vidt angår psykiateren, er det den lægefaglige viden til at vurdere det kritiske 

forhold i patientens krop, og kapaciteten til at vurdere, hvornår der indtræder en tilstand hos patienten, 

hvorefter det bliver nødvendigt at underlægge pågældende for tvang. 

 

Den myndighedsudøvendes styringspraksis i relation til den psykiatriske patient hænger endvidere 

sammen med de kvaliteter, der tilskrives patienten. Her er det sygdommen, der kendertegner patienten. 

Og fordi patienten mangler kapaciteten til at tage vare på sig selv legitimerer dette, at 

myndighedsudøveren gør dette på patientens vegne. Overtagelsen af varetagelsen af patientens 

selvforhold sker, dels fordi det anses som nødvendigt, men også fordi denne handling bliver 

selvfølgelig, når der skal drages omsorg for den syge patient (Psykiatriloven 2010, § 2). 

 

Den psykiatriske patients adfærd er dermed betinget af psykiaterens suveræne udøvelse. Derfor er 

spørgsmålet om, hvad der forventes af den psykiatriske patient mere et spørgsmål om underkastelse 

fremfor forventninger til selvregulering af adfærd. Det er, som tidligere nævnt, ikke en forudsætning for 

styringen, at der er en etisk praksis på spil hos patienten selv, da denne alene underlægges et sæt af 

totaliserende teknikker – det er således ikke en del af styringen at forsøge at aktivere patientens 

selvteknologier. I tilfælde af, at patientens adfærd ikke anses for hensigtsmæssig, kan der i stedet 

anvendes fysisk magt overfor patienten med hjemmel i psykiatriloven ud fra en lægelig vurdering (Ibid., 

§ 17). Denne vurdering består både af beslutningen om at iværksætte tvang, men også i at udvælge, 

hvilken magtteknologi patienten skal underlægges. 

 

I dé situationer, hvor den psykiatriske patient på grund af en psykose undtagelsesvis kan underlægges 

tvang fratages sine patientrettigheder i henhold til reglerne om samtykke (Sundhedslovens kap. 5), 

tildeles patienten en særlig identitet som umyndig. Jeg udleder denne identitetskategori ved at iagttage, 

måden, hvorpå myndighedsudøveren forstår patienten som en, der ikke kan varetage eget liv eller træffe 

egne valg. Der er således ikke alene tale om, at patienten fratages sine patientrettigheder ved anvendelse 

af tvang, men ydermere også sine borgerrettigheder ved udelukkelse af selvbestemmelse og autonomi, 
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da det ikke skønnes, at patienten er myndig til at kunne varetage sådanne ansvar. Psykiatriske patienter, 

som kontinuerligt underlægges tvang med hjemmel i psykiatriloven bliver derfor omdrejningspunktet 

for et reguleret kaos7. Det vil sige, at, når undtagelsestilstanden normaliseres igennem praktisering af 

lovens undtagelsesbestemmelser, stadfæstes patientens identitet som umyndig i kraft af den permanente 

fravigelse af dennes (patient)rettigheder. 

 

Det er imidlertid vigtigt at pointere, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem det, at momentalt få 

frataget sine patientrettigheder, og så det at være juridisk umyndiggjort efter værgemålslovens § 6, 

hvormed borgere fratages deres retlige handleevne (Værgemålsloven 2007, § 6). Juridisk 

umyndiggørelse omhandler navnlig, at den umyndiggjortes underskrift i juridisk og økonomisk kontekst 

ikke er bindende. Den person, der er umyndiggjort kan således ikke tage beslutninger på egne vegne, og 

beslutningstagning er op til den pågældende persons (beskikkede) værge. Jeg finder alligevel betegnelsen 

umyndig adækvat, når det kommer til den psykiatriske patient der underlægges tvang, i kraft af de 

konstitutive konsekvenser, som myndighedsudøverens anvendelse af tvang som magtteknologi har. 

Med dette mener jeg ikke, at det psykiatriske personale partout kan fortolkes som legitime værger for 

den psykiatriske patient; alligevel indtræder de som en autoritet, der er tildeles lignende kompetencer, 

når de træffer beslutninger på patientens vegne. På denne måde ekskluderes patienten fra det politiske 

liv, da patienten ikke har indflydelse på den styring, der finder sted i praksis, til trods for, at pågældende 

er en del af relationen i styringen repræsenteret ved vedkommendes biologiske væsen. Dette betyder, at 

patienten ekskluderes politisk, men inkluderes biologisk. 

 

Når den psykiatriske patient gøres til centrum for politisk styring alene på grund af sin biologi, når 

styringen af den psykiatriske patients selvforhold sker i relationen til den suveræne magtudøver uden 

aktivering af patientens selvteknologier og når den undtagelsesvise anvendelse af tvang bliver reglen for 

styringen; så kan den identitet, der knyttes til patienten betegnes som homo sacer. 

!
3.4.3 Diskursivt tildelte (U)myndighedskategorier for den Sindslidende 

 

I regeringens handlingsplan anvendes betegnelsen ‘mennesket med psykisk lidelse’ for den sindslidende. 

Denne betegnelse er det semantiske plejede udgangspunkt for de identiteter, der tildeles i den 

selvfølgelige humane og velmenende styring af den hele psykiatrikrop. Jeg har imidlertid vist, hvordan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Den kaotiske og uforudsigelige situation grundet sindssyge, som ikke kan regeres ved brug af hovedreglen, men 
nødvendiggør undtagelsen. 
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betegnelsen kan udfoldes og tilbyde modsætningsvise identiteter til den sindslidende i styringen af 

dennes selvforhold, alt efter hvilket epistemisk regi den sindslidende kategoriseres ud fra. 

 

På den ene side – i lyset af recovery-tilgangen – bliver den sindslidende underlagt en etisk aktivitet. Der 

er således foreskrevet et aktivt og ansvarligt subjekt, som kan og skal inkluderes, og som knyttes op på 

en borgeridentitet med rettigheder og fri vilje. Den sindslidende gøres til moralsk agent i styringen og 

tildeles en ’ansvarlig myndig-borger-identitet’. Inklusionen af den sindslidende bliver derfor selvfølgelig. 

 

På den anden side – i lyset af særlovsreguleringen – bliver den sindslidende nærmere objektiveret 

fremfor subjektiveret. Den sindslidende bliver i høj grad passiv-gjort, ikke nødvendigvis fordi den 

sindslidende ikke selv er interesseret i at praktisere etisk aktivitet på eget liv eller ikke yder modstand, 

men fordi det ud fra en række nødvendighedskriterier vurderes, at han eller hun ikke er i stand til at 

varetage eget liv eller er til skade for andre. Den sindslidende er passiv modtager af behandling, og 

anerkendes ikke på samme måde som borger med et sæt af (patient)rettigheder. Den sindslidende gøres 

til homo sacer og tildeles i tvangssituationer ’passiv umyndig-patient-identitet’ i styringen. Den 

ekskluderende inklusion af den sindslidende bliver derfor selvfølgeligt nødvendig. 

!
3.5 Delkonklusion: Uddragelse og Afselvfølgeliggørelse af Styringens Utopia 

 

Formålet med denne del af analysen er navnlig at komme om bag det selvfølgelige samtidsbillede og 

fremtidsbillede, regeringen tegner af psykiatrien. Med afsæt i ovenstående undersøgelse af 

styringsregimet har jeg vist, hvorledes der opstår både myndigheds- og umyndighedskategorier for den 

sindslidende. Idet den psykiatriske praksis diskursivt normeres både igennem en selvfølgelig- og 

nødvendighedslogik bliver den sindslidende som styringsgenstand nemlig dualistisk, hvorfor styringen 

kan praktiseres samtidigt liberalt og suverænt. Med min undersøgelse af styringsregimet og dennes 

indlejrede kontingens kan jeg iagttage, hvordan styringspraksissen betinges af, at nødvendigheden bliver 

selvfølgelig. 

 

I handlingsplanen er målet med styringen, at mennesker psykiske lidelser kan komme sig helt eller 

delvist. Det er således ønsket om den produktive borger, der sættes på spil: 

 

“Det er væsentligt, at mennesker med psykiske lidelser ikke betragtes som kronisk syge. 

Det er stigmatiserende og fratager den enkelte håbet om en bedre tilværelse. Det er muligt 
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at komme sig, og alle kan bidrage til vores samfund” (Psykiatrihandlingsplan 2014:9). 

 

Styringsregimets umiddelbare telos handler således om at gavne samfundskroppen som hele, men dette 

kun ved at sætte det enkelte menneske i centrum. Det er dermed igennem borgerens velbefindende, at 

styringen af samfundskroppen kan finde sted. Baggrunden for og formålet med styringen er således at 

styrke individet og dermed styrke samfundet. Men i kraft af, at styringsregimets epistemē er langt mere 

kontingent end som så, kan jeg iagttage et videre styringstelos, der handler om at beskytte samfundet 

mod det syge. Dette tager form ved eksklusionen af den psykiatriske patients autonomi i håb om, at 

pågældende måske kan gøres rask, eller, at de farlige symptomer og udadreagerende adfærd i det 

mindste pacificeres (Psykiatrilov 2010, § 1). Her er det således ikke med den sindslidendes etiske 

aktivitet, men med den umyndiggjorte patient i centrum, at styringen udfoldes. På denne måde kan jeg 

iagttage, hvorledes det biopolitiske rationale her udspiller sig anderledes end i recovery-tilgangen, og 

også handler om at regulere det kritisk biologiske og sørge for at holde det adskilt fra det politiske. 

 

Til trods for, at inklusionen af den sindslidende sker ved anvendelse af forskellige sæt af tekniske midler 

og på baggrund af forskelige epistemer, så mener jeg imidlertid ikke, at der er tale om to parallelle 

styringsregimer. Dette udleder jeg, fordi jeg kan iagttage, hvorledes den nødvendige ekskluderende 

inklusion af den sindslidende kan legitimeres som forudsætning for den selvfølgelige inklusion i 

bestræbelsen på at opretholde samfundsordenen. Jeg har dermed vist, at den normerede liberale styring 

ikke udelukker suveræn styring, og at styringsregimet skaber både myndig- og umyndighedskategorier til 

trods for, at introduktionen af recovery skulle tilskrive den sindslidende flere rettigheder end dén 

psykiatriske orden den distancerer sig fra. Hermed har jeg også vist, at den suveræne styring lige såvel 

som den liberale bliver legitim forudsætning for en overordnet liberal velfærdsledelse af den 

sindslidende. 

!
!
!
!
!
!
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4. Praksis’ Forankring af politiske Strategier for Styring 

 

I forrige analysedel synliggjorde jeg, hvordan der i regeringens diskursive normering af den psykiatriske 

praksis opstår kategorier for (u)myndiggørelse af den sindslidende. Jeg kan imidlertid ikke undersøge, 

hvordan styringspraksissen konstituerer den (u)myndige sindslidende alene ved at fremanalysere, 

hvordan styringsregimet normerer praksis fra statslig hold. Jeg er derfor interesseret i at undersøge, 

hvorledes regeringens styringsrationaler forankres, det vil sige omsættes, lokalt, og hvordan den 

praktiske styring producerer særlige sociale relationer, hvori den sindslidende konstitueres som subjekt. 

Med afsæt i forrige analysedel vil jeg således her vise, hvordan selvfølgeligheden og nødvendigheden 

integreres i en lokal omsorgspraksis, der kommer til at bestemme rummet for den sindslidendes 

autonomi og muligheder i den konkrete behandling. 

 

I denne del af analysen vil jeg dermed behandle specialets tredje arbejdsspørgsmål: ’Hvordan 

producerer den psykiatriske styringspraksis’ iværksatte interventioner og foranstaltninger 

magtrelationer, hvori den (u)myndige sindslidende konstitueres?’ Formålet med denne analysedel er 

således at undersøge, hvorledes den sindslidende bliver (u)myndig i relationen til plejerne på den 

psykiatriske afdeling, men også i eget liv, som følge af de midler og foranstaltninger, der konkret 

anvendes i behandlingen. Jeg tager derfor empirisk udgangspunkt i mine observationer af interaktionen 

mellem personale og patienter samt personalemøder fra mit besøg på afsnit S1 i Vordingborg og 

personalets beskrivelser af praksis i patientjournaler. Igennem en teknisk undersøgelse af de konkrete 

hjælpemidler, strategier og foranstaltninger, der anvendes af personalet i praksis, søger jeg at vise, 

hvordan den sindslidendes autonomi igennem omsorgsdragningen enten aktiveres, udelukkes eller de-

aktiveres i behandlingen og hvordan den sindslidende i relationen tildeles identiteter som ’den syge’ 

eller ’barnet’. Jeg søger dermed at problematisere praksis’ forsøg på at implementere regeringens 

inklusionsstrategi ved at vise, at selv de som udgangspunkt ligeværdige relationer ikke blot skaber rum 

for umyndiggørelse, men i praksis umyndiggør den sindslidende. 

 

4.1 Undersøgelse af Institutionaliseringen af Regeringens Styringsrationaler 

 

Af afsnit S1’s husorden fremgår det, at formålet med behandlingen på afsnittet er tosidet (Region 

Sjælland 2013). For det første er formålet at stabilisere patienten og få psykosen under kontrol. For det 

andet har behandlingen et rehabiliterende sigte, hvor patienten skal lære at mestre sin sygdom og liv for 

at vende tilbage til en normal tilværelse. Ifølge personalet på afsnit S1 er stabiliseringen af patientens 
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psykose dog en nødvendig forudsætning før den rehabiliterende tilgang kan tages i brug. Til trods for, 

at formålet med behandlingen er tosidet, og ikke todelt, forekommer der alligevel en adskillelse af 

henholdsvis stabiliseringen og rehabiliteringen i behandlingen, hvorfor personalet enten må have det 

ene eller det andet formål for øje i styringen af patienten, da begge interesser ikke kan varetages 

samtidigt. 

 

Jeg udleder af det tosidede formål, at de epistemer der ligger til grund for regeringens styringsregime, 

som jeg synliggjorde i forrige analysedel, umiddelbart også kan forklare og underbygge 

styringspraksissen på den afsnit S1. Jeg anser således stabiliseringsformålet som udtryk for et biokemisk 

epistemē, da forståelsen af psykosen er forudsat af biokemiske rationaliseringsmodeller. Den del af 

behandlingen, der handler om stabilisering, betinges af en særlig psykiatrifaglig ekspertise og viden om 

psykosen som styrbar enhed, men forudsætter ikke samtidig et personligt kendskab til patienten. 

Stabiliseringsformålet peger derved i retning af den styringsgenstand, som det biokemiske epistemē 

forudsætter; navnlig sygdommen, som er den substans, der isoleres for målrettet styring. 

Rehabiliteringsformålet anser jeg derimod som udtryk for det recovery-baserede epistemē, idet 

behandlingen på afsnittet ifølge husordenen forudsætter patientens egne oplevelser, ønsker og 

ressourcer (Region Sjælland 2013). Her kan jeg iagttage, hvorledes det er recovery-tilgangen, der 

markerer mennesket som styringsgenstand. I forrige analysedel synliggjorde jeg den sindslidende som 

dualistisk styringsgenstand, hvor henholdsvis mennesket og sygdommen isoleres for styring. På den 

psykiatriske afdeling betegnes styringsgenstanden ved ’den psykiatriske patient’; hvormed sygdommen 

markeres mere end mennesket. Til trods herfor iagttager jeg ved behandlingsformålet alligevel, hvordan 

den institutionelle praksis isolerer begge substanser for styring. 

 

Med andre ord genfinder jeg ontologiseringen af styringsgenstanden, som den blev politisk normeret i 

handlingsplanen. Jeg iagttager således formålet på afsnit S1 som udtryk for regeringens selvfølgeligheds- 

og nødvendighedslogik. Det er i og for sig ikke overraskende, at den normerede styringspraksis vil være 

afspejlet i måden, hvorpå praktikerne italesætter og beskriver praksis, idet psykiatrien som institution 

skal følge de nationalt fastsatte rammer og har til opgave er at implementere de politiske strategier for 

styring, som regeringen udlægger. Præmissen for styringen må dermed ’naturligvis’ tage afsæt i 

regeringens styringsrationaler med henblik på reproduktion heraf. 

Jeg har imidlertid ingen forventning om kausalitet mellem regeringens normering af styringspraksissen 

og den styring der forankres lokalt. Dette begrunder jeg med, at praktikeren, der er etableret og 
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autoriseret som forvalter af den direkte magtrelation mellem plejer og sindslidende kan nok begrunde, 

hvorfor han eller hun udøver magt på en bestemt måde, hvilke formål magtudøvelsen har og hvilke 

midler der skal til for at nå disse mål; men praktikeren vil i hans eller hendes konkrete praksis ikke 

kende eller kunne forudse de konsekvenser som magtudøvelsen har (Foucault 1982:187).  Det er netop 

dette forhold, som denne delanalyse har til formål at afdække. Jeg ønsker hermed endvidere at 

understrege, at min undersøgelse af, hvordan den politisk normerede styring forankres i praksis ikke har 

til formål at måle, hvorvidt styringsambitionen faktisk gør sig gældende eller giver udslag i praksis. I 

stedet ønsker jeg at vise, hvordan den lokale tilpasning af praksis med umiddelbart referencegrundlag i 

handlingsplanen, uafhængigt heraf producerer (u)myndiggørelse. 

 

4.1.1 Indskrivningen af Selvfølgelig- og Nødvendigheden i en Omsorgspraksis 

 

På baggrund af mine observationer i løbet af mit ophold på afsnit S1 iagttager jeg imidlertid, at den 

diskursive selvfølgeligheds- og nødvendighedslogik i den institutionelle praksis tager form som en 

udpræget omsorgsdragning, der både italesættes direkte, men også synliggøres i personalets non-

diskursive interaktion med patienterne (Observation 2014). Omsorg bliver nærmest et buzz-word i løbet 

af mit ophold, som legitimerer alle mulige former for intervention i varetagelsen af patientens behov. 

Også mod patientens vilje, da undladelsen heraf ville være omsorgssvigt fra myndighedens side. 

Spørgsmålet er blot, hvorvidt f.eks. selvskadende adfærd ikke kan siges at være lige såvel et autonomt 

valg som kræftpatientens fravælgelse af kemoterapi: 

 

”Pt8 har skrevet i en blog i Ekstrabladet, med [pt’s] eget navns nævnelse, og fortæller i 

detaljer, på en svært selvudstillende måde, om [pt’s] psykiske problemer og kriminelle 

handlinger, uden at nævne sin nuværende indlæggelse. [Pt’s] dømmekraft vurderes svært 

forringet og desinhiberet, patienten synes ude af stand til at vurdere konsekvenserne for 

[pt’s] fremtid. Det vurderes derfor uforsvarligt at tillade [pt] adgang til computer, således at 

selvudstillingen kan fortsætte. Pt kan ikke på relevant vis tage afstand fra denne 

selvskadende handling, og forsvarer sin ret til selvudstillelse, for at beskytte [pt’s] 

blufærdighed og værdighed, besluttes det at konfiskere [pt’s] computer, til [pt’s] 

dømmekraft forbedres” (Patientjournal patient 1). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Pt er personalet på afsnit S1’s forkortelse for ’patient’. Når [pt] er angivet er dette dog udtryk for min anonymisering af 
pågældende patient både med hensyn til navn og køn. 
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En sådan begrænsning af patientens friheder er et eksempel på, hvorledes der fra personalets side 

drages omsorg for patienten, da pågældende ikke vurderes at kunne tage vare på egne behov. Der er 

imidlertid ikke tale om noget behandlingssigte, hverken i form af stabilisering eller rehabilitering. 

Omsorgsdragning har dermed ikke nødvendigvis noget nytteetisk styringstelos (Observation 2014). 

Frihedsbegrænsningen bliver imidlertid af personalet anset for både selvfølgelig og nødvendig for at 

kunne drage den omsorg, som patienten har behov for, også selvom patienten ikke selv kan forstå 

og/eller anerkende dette. 

 

Til trods for, at omsorgsdragningen ikke konsekvent har et nytteetisk telos for øje influerer den alligevel 

den kontinuerlige relation, der etableres patienter og personale imellem, hvorudfra personalet kan 

intervenere og foretage styring af patientens etiske substans. Det er i disse omsorgsfulde relationer, at 

subjektiviteter konstitueres. I etableringen af denne form for relation synes der umiddelbart at 

forekomme en diskrepans mellem regeringens ønske om ligeværdig og inkluderende behandling og 

afdelingens forankring af selvfølgeligheden igennem omsorg. Jeg vil vise, at omsorgsdragningen i høj 

grad kommer til at konstituere den sindslidende som udpræget umyndig, hvilket dels er langt fra de 

styringsstrategier om frigørelse og inklusion, som regeringen har lagt for dagen og dels også kan anses 

som en forhindring herfor. 

 

4.2 Undersøgelse af Styringspraksissens tekniske Udmøntning 

 

Ligesom styringsregimet istandsætter totaliserende teknikker for styring af individuelle forhold igennem 

den nationalt gældende handlingsplan og psykiatrilov, så virker den lokale institutionaliserede 

styringspraksis også både totaliserende og individualiserende. I løbet af mit ophold iagttog jeg, hvordan 

de individualiserende teknikker i høj grad blev totaliserende, når hensynet til afdelingen som helhed 

indskrives i den individuelle behandling. Samtidig bliver de totaliserende teknikker individualiserede, 

når strukturerne og reglerne for afdelingen bliver en del af omsorgsdragningen for den enkelte patient. 

 

4.2.1. Hvem, Hvad, Hvor, Hvornår – den totaliserende Struktur 

 

De lokale totaliserende teknikker kommer til udtryk i de regler, der skal gælde ’befolkningen’ på afsnit 

S1 og den skemalægning, der regulerer livet på afsnittet. Af afsnittets husorden, som udleveres til alle 

patienter, fremgår bl.a. hvilke regler, der er for rygning og besøg; men også bestemmelsen af relationen 

og samarbejdet med afsnittets personale.  Husordenen er udtryk for de institutionelle rammer, der skal 
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bevirke, at afdelingen som hele fungerer for alle. Afdelingen er således en form for totalitet, som 

patienten skal respektere og som anvendes til at regulere ud fra. Institutionaliseringen handler om at 

fastsætte nogle strukturelle rammer, som både personale og patienter skal forholde sig til. Ligeledes er 

skemalægningen af dagens forløb et redskab, som personalet anvender til at skabe struktur på afsnittet.  

Skemalægningen og aktivitetsinddelingen af dagen iagttager jeg som udtryk for at angribe afdelingen 

som hele; og patienterne tilskyndes og forventes at deltage i de tilbud der gives (Observation 2014). 

 

På den ene side er formålet med husorden og skemalægning at skabe struktur for patienterne. På den 

anden side er det en totaliserende form for styring af en afdeling som helhed fremfor den enkelte patient. I 

praksis observerede jeg også, hvordan hensynet til totaliteten – dette værende den fastlagte regelorden, 

men også afdelingens personaler, andre patienter og interiøret – blev vægtet tungere end hensynet til 

den individuelles patient ønsker (for adfærd). I forbindelse med anvendelse af fysisk magtanvendelse, 

skærmning og bæltefiksering i situationer, hvor en patient udøver skade eller hærværk på afdelingen er 

det hensynet til afdelingen, der vejes tungest. På den måde etableres der en rangorden mellem 

totaliteten og den enkelte patient, hvor totaliteten trumfer. 

!
4.2.2 Den individualiserede Behandling 

!
Det er imidlertid hovedsageligt de individualiserende teknikker, der gør sig gældende i den lokale 

styring, set i forhold til den nationale. Dette særligt med henblik på det formål, som opholdet på 

afdelingen har: at behandle den enkelte patient til stabilisering og bedring. Ved indlæggelse udarbejdes en 

individuel behandlingsplan for hver enkel patient, som dækker styringen af patientens selvforhold på en 

række parametre. Af patientens behandlingsplan fremgår bl.a., hvilken diagnose patienten er tildelt, 

hvilken form for medicin, der er mest hensigtsmæssig i forhold til patientens sygdom, symptomer og 

sygdomshistorik, evt. misbrug, sociale og familiære forhold, seksualitet og indlæggelseshistorik 

(Patientjournal patient 1-6).!
!
Behandlingsplanen er som udgangspunkt udarbejdet i samarbejde med pågældende patient og er således 

udtryk for både en faglig vurdering af patientens behov og patientens egne ønsker for behandlingen. 

Strategien for patientens behandling er flerstrenget og foreskriver adskillige sæt af tekniske midler for 

styring. Strategien er endvidere også udtryk for, at patienten tilbydes forskellige roller i forskellige 
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situationer9. Behandlingsplanen er dog særligt udtryk for en detaljeret og meget individualiseret tilgang 

til patienten, som ikke kan duplikeres til andre patienter. Planen er udformet særligt med pågældende 

patient for øje, og dermed ikke umiddelbart ud fra en totalitær tilgang, der kunne gælde hvilken som 

helst patient.!
 

4.2.3 Magtteknologiernes Virke: Aktivering eller Udelukkelse af den etiske Praksis eller et Sted 

derimellem? 

 

Jeg vil i det følgende afsnit tage udgangspunkt i konkrete hjælpemidler og metoder til behandling og 

styring af den psykiatriske patient, som jeg igennem mit ophold på afsnit S1, samt i de patientjournaler 

jeg har fået udleveret fra afsnittet, identificerer som særskilte magtteknologier. Med disse empiriske 

nedslag vil jeg undersøge, hvilke relationer mellem personale og patient, der bliver produceret ved 

anvendelsen af bestemte magtteknologier i givne situationer. Jeg vil således iagttage, hvordan 

anvendelsen af magtteknologier for styring virker liberalt eller suverænt, og med afsæt heri iagttage, 

hvordan patientens etiske praksis aktiveres, udelukkes eller de-aktiveres i styringen. 

 

Jeg vil imidlertid også vise, hvordan selv samme magtteknologi kan udmønte sig både suverænt og 

liberalt, hvormed den ene form ikke udelukker den anden. Jeg vil således vise, hvordan 

magtteknologierne er kontingente i deres anvendelse og hvorledes dette producerer kontingente 

relationer. Dette er relevant, fordi jeg hermed afviser kausale slutninger mellem liberal strategi, liberal 

udmøntning og myndiggørelse, men viser, hvorledes den sindslidende afhængigt af den situationelle 

relation kan konstitueres som myndig for i det næste øjeblik at blive umyndiggjort, idet de samme 

teknologier kan praktiseres samtidigt liberalt og suverænt. 

!
4.2.3.1Patientmonitorering som Magtteknologi: (mis)tillidsfulde Relationer 

 

Personalets beskrivelser af praksis i patientjournalerne er en del af den monitorering, som giver 

personalet et udpræget kendskab til den enkelte patient og som følgelig anvendes til at lægge strategier 

for, hvorledes patienten skal håndteres og/eller aktiveres. Monitoringen etablerer således relationen 

plejer og patient imellem. Alle personalets observationer noteres i patientjournalen: alt fra patientens 

søvnrytme, medicin-, mad- og væskeindtag, rygning og toiletbesøg til patientens humør, adfærd, besøg, 

tvangsepisoder og interaktion med personale og medpatienter: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Dette vil jeg vende tilbage til senere i Afsnit 4.3 
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”Pt drikker og spiser insufficient. Pt drikker ved opfordring, men spiser ikke afdelingens 

mad, idet [pt] frygter, at den er forgiftet. Pt har ikke været på toilettet eller haft vandladning 

siden i morges kl. 7, og har ej heller haft afføring i denne vagt” (Patientjournal patient 2). 

 

” Pt går med larmende skridt igennem afsnittet. [Pt] svarer ikke på tiltale og virker noget 

irritabel. Der fornemmes tydeligt stor irritation fra pt’s side af, er meget demonstrerende 

overfor personale. Ved forsøg på kontakt, svarer pt meget kortfattet, at [pt] ikke vil 

kommunikere med personale” (Patientjournal patient 1). 

 

Ved hvert vagtskifte aflægges der rapport, hvilket vil sige, at et af personalerne fra forrige hold læser op 

fra noteringerne fra patientjournalerne og forklarer omstændighederne omkring det anførte til det næste 

hold (Observation 2014). Det betyder, at hver personale har et indgående kendskab til patienten og 

pågældendes adfærd i løbet af dagen uden selv at have været tilstede. 

 

Denne form for deltaljeret monitorering giver personalet særlige kort på hånden i relationen til den 

enkelte patient. Hvis en patient f.eks. tidligere har udtrykt ønske om selvskade, så er personalet beredte 

på, hvilke redskaber de skal tage i brug i kontakten til patienten. Monitoreringen er således en 

synliggørelse af den substans, der søges styret i patienten og er endvidere med til at etablere relationen 

mellem plejer og patient i en shepherd-flock-game. Patienten skal således i mindre grad selv gøre 

personalet opmærksom på dennes selvforhold, da patienten bekendt med, at disse er noteret i 

patientjournalen. Patienten aktiveres på den måde ikke til selvrefleksion over egne forhold på egen 

hånd; denne refleksion foregår i stedet i samspil med personalet. Monitoreringen bliver på afsnit S1 i 

udstrakt grad anvendt til udøvelsen af en paternalistisk magtrelation, hvor personalet i sin 

omsorgsdragning for patienten overtager varetagelsen af dennes interesser og bliver styrende i 

relationen dem imellem. I samspillet mellem personale og patient bliver kendskabet til patientens 

selvforhold således af personalet anvendt til at aktivere patientens etiske praksis; men det forventes 

ikke, at patienten selv arbejder med pågældendes selvforhold udenfor denne relation. 

 

Patientmonitoreringen anvendes imidlertid også som en mere suveræn magtteknologi i form af 

urinprøven. Urinprøven er udtryk for personalets medicinske forståelse af patienten som 

styringsgenstand, idet personalet med urinprøven kan forstå den styrbare substans igennem en eventuel 

rus, og anvendes i styring af patientens misbrugsadfærd. Som magtteknologi anvendes urinprøven til 
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muliggørelse eller begrænsning af patienternes beføjelser, især i forhold til uledsaget udgang 

(Observation 2014). Patientens autonomi afhænger således af urinprøvens svar og anvendes som 

magtteknologi af personalet til at minde patienten om, at pågældende er konstant overvåget. Denne 

påmindelse bevirker en relation mellem personale og patient, hvor styringen udøves på patienten og 

patientens friheder betinges af patientens imødekommelse af personalets krav om ædruelighed. For at 

patienten kan få godkendt uledsaget udgang skal patienten navnligt kunne producere en ren urinprøve 

både før og umiddelbart efter pågældende vender tilbage til afsnittet, men ydermere også dagene derpå. 

Patienten er bekendt med, at en uren urinprøve vil betyde sanktioner og fratagelse af friheder. På denne 

måde er der tale om suveræn styring, der er individualiseret ved patientens stillingtagen. Derved vil 

sanktioner afstedkomme som patientens valg. 

 

4.2.3.2 Psykoedukation som Magtteknologi: paternalistiske Relationer 

 

På samme måde bliver patientens stillingtagen til egen sygdom også et individualiserende redskab for 

personalet til at forme patientens vilje. Her er der imidlertid tale om en paternalistisk magtudøvelse, da 

patienterne ved sygdomserkendelsen subjektiverer sig selv i lyset af den objektiverende diagnose 

pågældendes er tildelt. Med andre ord kan personalet ved hjælp af patientens diagnose forme patientens 

selvforhold og selvstyring, og subjektiveringen sker igennem sygdomsindsigten, -erkendelsen og 

tilståelsen til personalet. 

 

”Pt fortæller spontant, at [pt] har taget amfetamin, og afleverer det stof [pt] har tilbage, med 

god kritik af sit tilbagefald af stofmisbrug. Undertegnet tager en snak med pt på stuen og 

informerer pt om, at [pt] er skærmet på stuen så længe [pt] er påvirket, pt mener det bliver 

svært, men har nogen forståelse for det. Pt informeres om, at amfetamin ved en ADHD-

diagnose kan virke sløvende, hvilke er de symptomer som  pt udviser. Pt fortæller at have 

undret sig over hvorfor indtagelsen af amfetamin ikke virkede på [pt] som på andre, 

hvorfor pt har suppleret dette. Pt syntes det giver mening, at være hallucineret i forbindelse 

med indtagelsen af kokain” (Patientjournal patient 3). 

 

I ovenstående kan jeg iagttage, hvorledes patienten i relationen til personalet aktiveres til selv at 

foretage en adskillelsespraksis ud fra sin diagnose. Når personalet med afsæt i et biokemisk epistemē  

forklarer patienten om virkningerne af amfetamin og kokain, og sammenligner disse med patientens 

symptomer, iagttager jeg, hvordan patienten begynder at forstå sig selv som biologisk væsen. Jeg anser 
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endvidere det, at patienten uopfordret tilstår sit misbrug og frivilligt selv udleverer amfetaminen – til 

trods for de konsekvenser tilståelsen vil have for patienten – som et udtryk for den tillidsfulde relation, 

der er etableret mellem plejer og patient. Den tillid patienterne har til personalet gør, at magten kan 

udspille sig liberalt også selv hvis den som udgangspunkt er suveræn – dette hænger sammen med, at 

behandlingen og relationen til patienten udføres som en omsorg for patienten. 

 

De samtaler jeg observerede på afsnit S1 tog ikke udgangspunkt i en forhandling, hvor parterne hver 

især byder ind, stiller krav og derefter prutter frem og tilbage om prisen. I stedet var der ofte tale om en 

relation, hvor patienten overtales til bestemt adfærd og nærmest opdrages til at følge personalets råd 

uden at være blevet sat et særligt udbytte i sigte. Jeg kan eksempelvis iagttage kravet om 

sygdomserkendelse som udtryk herfor. Dette kan alene lade sig gøre i en omsorgsdragning, da 

personalets magtudøvelse i samtalesituationen af patienten ikke opfattes som et overgreb, men som 

personalets interesse i pågældendes ve og vel. Det betyder, at til trods for, at patienten ikke umiddelbart 

kan forudse eller overskue gevinsterne af behandlingen, så følger vedkommende i samtalesituationen 

personalets henvisninger og anbefalinger. 

 

Det er således patientens vilje der er styringsgenstand og styringen handler i høj grad om at aktivere 

patientens selvteknologier igennem samtale. Styringen forudsættes af en tillidsfuld relation, hvor 

patientens selvteknologier aktiveres frivilligt, om end efter tilskyndelse fra personalets side. På den 

måde kan jeg iagttage, hvordan de identiteter patienten tilbydes i udøvelsen af den paternalistiske 

magtrelation er det etiske subjekt; dog ikke i en sådan udstrækning, at der er tale om, at patienterne er 

deres egen moralske agent. Denne rolle varetager personalet for patienten. 

 

4.2.3.3 Pillen som liberal og suveræn Magtteknologi: semi-liberale Magtrelationer 

 

På mit ophold på afsnit S1 observerede jeg, hvordan medicin bliver anvendt som magtteknologi i flere 

forskellige situationer. Medicinering bliver både anvendt i situationer, hvor patienter anses som 

værende farlige, udadreagerende eller i decideret psykose; men også når patienten er ’forpint’ af 

stemmer, ikke kan sove, har tankemylder, uro i kroppen eller koncentrationsbesvær. Medicineringen har 

således flere situationelle årsager, men bliver også givet på forskellige grundlag. Den iagttagelse jeg kan 

gøre herved er, at medicinen stadig synes at være svaret på mange spørgsmål i psykiatrien og er den 

foretrukne magtteknologi. For alle patienter gælder det endvidere, at de er på en eller anden form for 

medicin, hvorimod det dog ikke gælder for alle patienter, at de søges aktiveret fysisk, eller etisk ved 
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f.eks. psykoedukation (Patientjournal patient 1-6). Desuden anvender personalet mange medicinske 

termer, refererer til specifikke medicinske præparater og omtaler patienterne i diagnosevendinger, når 

de konfererer indbyrdes (Observation 2014). Herudfra udleder jeg, at det umiddelbare epistemē, der 

forudsætter styringen af patienternes selvforhold er det biokemiske, og det er således i høj grad den 

kemiske ubalance og sygdommen i patienten, der af personalet isoleres for styring. Medicinen 

fremkommer derved som magtteknologi, da denne har til formål at angribe netop sygdommen og 

stabilisere patienten. Det er nærmere den medicinske psykiatri end den recovery-baserede, der her 

finder udtryk i den lokale praksis. 

 

Medicinen bliver både anvendt mod og med patientens samtykke. Derved kan anvendelsen af 

medicinen som magtteknologi enten siges at udelukke eller aktivere patientens selvteknologier og etiske 

praksis. Patientens etiske praksis udelukkes i de situationer, hvor patienten tvangsmedicineres eller gives 

akut beroligende ved tvang og imod dennes vilje: 

 

”Pt nægter at tage piller. Er tiltagende psykotisk og højtråbende. Udadreagerende og 

ukorrigerbar. Akut beroligende gives med tvang, og patient fastholdes af bæltefiksering” 

(Patientjournaler patient 4). 

 

Her iagttager jeg, hvorledes patientens etiske praksis sættes ud af spil og sygdommen i patienten styres 

suverænt af personalet uden aktivering af patientens selvteknologier og ikke på patientens egne 

præmisser. Det sker i de situationer, hvor patienten antages som farlig, ikke i stand til at tage vare på sig 

selv eller psykotisk. 

 

Medicinen anvendes imidlertid også med patientens samtykke, eller på dennes begæring, og kan således 

anskues som et udtryk for liberal styring, hvor patienten aktivt tager stilling til egne forhold: 

 

”Efter måltidet bliver pt tiltagende dårlig, føler indre vrede og uro, pt kommer og beder om 

PN10. Pt beder om at få medicin der kan slå [pt] ud. Læge tilkaldes og der ordineres akut 

beroligende, som pt tager imod uden protest” (Patientjournal patient 3). 

 

På denne måde kan det siges, at patienten tilbydes et mulighedsrum og aktiveres i egen behandling ved 

enten at skulle træffe et valg om at modtage medicinen eller aktivt selv beder om den. Her anvendes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Pro necessitate, medicindosering efter behov 
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medicinen således som magtteknologi, der aktiverer patientens etiske praksis, idet patienten selv 

frivilligt tager imod pillen og anvender den som en selvteknologi for at få styr på sig selv. Til trods 

herfor, vil jeg alligevel betegne denne praksis, som en delvis udelukkelse af etisk aktivitet. Men alene i 

den udstrækning, at personalet i disse tilfælde kunne have anvendt magtteknologier, der i højere grad er 

afhængig af patientens aktive bearbejdning af sin tilstand. På samme facon anvendes medicinen som 

inaktiv selvteknologi, når patienten ikke orker eller kan magte at tage stilling til egne forhold og 

personalet varetager pågældendes interesser ved at give medicin: 

  

”[Pt] virker nærmest sederet, og der spørges ind til hvorfor [pt] ønsker PN. Patienten 

mumler, at stemmerne skriger af [pt] og der gives PN. Pt vil kun have medicin [ved 

injektion] og [pt] slipper for ansvaret, at indtage tablet” (Patientjournal patient 2). 

 

Med ovenstående in mente og med udgangspunkt i en stabilisering- og omsorgstankegang bliver 

medicinen også blev anvendt til at de-aktivere den etiske aktivitet – dette sker ofte med samtykke og er 

derfor ikke en direkte udelukkelse af patienten etiske praksis. De-aktiveringen handler således om at 

stabilisere patientens etiske substans og pacificere patienten, så pågældende kan få ro. I 

patientjournalerne begrundes de-aktiveringen af subjektet etiske praksis af omsorgsdragning med 

henvisning til, at patienten er ’forpint’: 

 

”Pt’en begynder at blive urolig, ængstelig og forpint. Stemmer begynder at tale, skrige og 

fortæller pt’en, at pt’en skal gøre negative/selvskadende ting ved sig selv. Undertegnet 

motiverer pt’en for at indtage PN” (Ibid.). 

 

Patienterne på afsnit S1 virkede generelt meget sederede og gik hvileløst rundt på gangene og sov 

meget i løbet af dagen. Patienternes etiske substans – både sygdommen og pågældendes vilje – bliver i 

nuet og over længere perioder de-aktiveret. Det betyder, at patienterne bliver ude af stand til at træffe 

rationelle valg. Til trods herfor bliver patienterne i en recovery-tilgang anmodet om at træffe valg; dog 

er personalet opmærksomme på patienternes sederede tilstand, hvorfor, der tales i ikke ’abstrakte 

vendinger’ til patienterne og i overtalelsesform ved hjælp af personalets ledende spørgsmål fremfor en 

objektiv forklaring, som patienten ikke forventedes selv at tage stilling til. 

 

”Hvad skal man som personale undgå/undlade eller være særligt opmærksom på: presse pt 

over evne. Ikke være abstrakt i kommunikation” (Patientjournal patient 3). 
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I denne relation mellem personale og patient har personalet derfor ofte taget stilling for patienten på 

forhånd, men dette bliver ikke italesat i tilgangen til patienten. I anvendelsen af medicin ved brug af 

denne overtalelsesmetode ligger der dermed også en tankegang, der i høj grad handler om, at personalet 

ikke tror på, at patienten vil kan komme sig og er dermed en tilsidesættelse af patientens autonomi. 

Dette blev også italesat af et af personalerne, da pågældende skulle beskrive en patient på afsnittet 

(Observation 2014). 

 

På denne måde kan jeg iagttage, at anvendelsen af pillen som magtteknologi både kan udmønte sig som 

suveræn magt, når den etiske aktivitet udelukkes og pillen gives ved tvang, som liberal magtudøvelse, 

når patientens selvteknologier aktiveres og endvidere som semi-liberal magtanvendelse, når patientens 

etiske praksis de-aktiveres. 

 

4.2.3.4 Bæltet som suveræn Magtteknologi: Suveræne Magtrelationer 

 

Anvendelsen af bæltet som magtteknologi kan være udtryk for en tilvalgt magtteknologi af patienten 

selv; hvorfor bæltet i disse situationer fremkommer som selvteknologi. Anvendelsen af bæltet som 

magtteknologi er imidlertid i praksis i høj grad udtryk for en suveræn udøvelse af magt – især når det 

gælder de situationer, hvor patienten er voldsom, farlig eller psykotisk. Ud fra patientjournalerne kan 

jeg notere mig, at bæltet hyppigt anvendes, og som oftest, når patienten har udadreagerende adfærd, 

yder modstand mod personalet og ofte i kombination med, at patienten yder selvskadende adfærd: 

 

”Der tilkaldes personale fra andre afdelinger og pt må lægges til gulv i rygegården. Pt 

modtager akut beroligende [ved injektion] med tvang. Pt yder meget modstand, og der må 

10 personaler til at holde [pt] fast. Pt er selvskadende og banker hovedet ned i gulvet 3-4 

gange af 3 omgange. Pt spørger, om vi har fundet barberbladet og dette afkræftes overfor 

pt, pt gentager ’I finder det aldrig’. Pt hoved aflastes med puder, og [pt] forsøger fortsat at 

banke hovedet ned i fliserne. Det besluttes at fiksere pt i rygegården med bælte og 

håndremme. Pt fastholdes i alt i 1 time. Pt falder mere til ro efter fikseringen, og pt kan nu 

ved 8 personaler føres op af trappen og i seng, som står klar på gangen. Pt yder fortsat 

modstand og lægges i bælte, da pt vurderes til fare for sig selv og andre, idet [pt] gentagne 

gange udtrykker, at [pt] vil smadre personalet, når [pt] slipper fri” (Patientjournal patient 4). 
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Ved anvendelse af bæltet som magtteknologi iagttager jeg, hvordan patienten bestemmes som 

styringsgenstand igennem personalets isolering af kroppen. Det er kroppen der interveneres på, det er 

kroppen der holdes tilbage og fikseringen suppleres ofte med medicinering. Patientens krop er således 

centrum for magtudøvelse, mens pågældendes politiske selv bliver ekskluderet i relationen. Jeg kan 

iagttage, hvorledes der i anvendelsen af bæltet som suveræn magtteknologi er tale en ekskluderende 

inklusion, hvor patientens autonomi og vilje udelukkes fra relationen og patienten alene inkluderes på 

baggrund af sit biologiske liv, som er det der søges styret, behandlet og beskyttet. Jeg identificerer 

ovenstående magtudøvelse som suveræn, idet patientens ønsker og etiske praksis udelukkes fra 

styringen ved, at det udelukkende er personalet, der bestemmer og aktiverer magtteknologierne mod 

patientens vilje. Den pågældende patient lægges i bælte grundet selvskadende adfærd og stærke ønske 

om at tage eget liv (Patientjournal patient 4). Dette forhold handler om at beskytte patientens 

biologiske liv. Man kan dog igen stille spørgsmålet, om der ikke er lignende situationer i andre dele af 

sundhedsvæsenet, hvor patienten har muligheden for at vælge at ende sit liv uden, at pågældende aktivt 

forbydes eller begrænses heri. Denne ret gælder imidlertid ikke den psykiatriske patient på den 

psykiatriske afdeling, som fratages sin autonomi og i omsorgsdragningen umuliggøres selvskade som 

etisk praksis. 

 

Patientens nøgne liv defineres således ved den suveræne magtrelation og patienten forsøges styret ved 

pågældendes krop fremfor vilje. Ved anvendelse af bæltet er det navnlig patientens zoē der inkluderes 

og bliver centrum for personalets politiske magtudøvelse. Patientens politiske vilje eksisterer således 

kun på personalets præmisser. Under magtanvendelsen ekskluderes patientens politiske liv, idet de 

rettigheder, som kræver patientens autonomi først manifestere sig som rettigheder efter den suveræne 

magtanvendelse er ophørt. Efter magtanvendelsen genetableres patientens  rettigheder, som har ret til 

en eftersamtale samt mulighed for at klage over tvangsepisoden. 

 

Personalets begrundelser for den hyppige anvendelse af bæltet, som magtteknologi, i patientjournalerne 

bærer præg af en omsorgspraksis, hvor personalet beskytter patienten fra egen autonomi. Hermed 

dokumenterer og legitimerer personalet den kontinuerlige anvendelse af tvang og undtagelsen fra 

hovedreglen om patientsamtykke. Når undtagelsen for samtykkeerklæringen bliver reglen for 

personalets håndtering af krise- og konfliktfyldte situationer og undtagelsestilstanden dermed udvides 

til det normale. 
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Anvendelsen af bæltet på den psykiatriske afdeling ser jeg således som udtryk for en suveræn 

magtudøvelse, som bestemmes af en udvidelse af undtagelsestilstanden til normalen. Relationen mellem 

personale og patient bestemmes således af personalet som suveræne magtudøvere, da personalets 

anvendelse af bæltet som magtteknologi i udstrakt grad bliver symmetrisk med den suveræne magt. 

!
4.2.3.5 Rationeringen af Cigaretter som Magtteknologi: den skelsættende Relation 

 

Patientmonitoreringen, psykoedukation, pillen og bæltet er alle magtteknologier, der er enten er 

normeret politisk eller foreskrevet ved lov og anvendt i praksis. Jeg vil imidlertid som afslutning på 

analysen af magtteknologiernes virke fremdrage en magtteknologi, som jeg observerede i praksis, men 

som ikke er reguleret ved lov eller nævnt i regeringens handlingsplan. 

 

På afsnit S1 var ni ud af de ti indlagte patienter rygere. Alle patienterne fik rationeret deres cigaretter på 

en eller anden måde. Rationeringen foregik enten ved, at patienternes cigaretter var låst inde i 

patienternes personlige skabe, hvortil kun personalet har nøgle, eller ved at personalet fra 

personalekontoret udleverede cigaretter til patienten (Observation 2014). Rationeringen er lagt i skema 

og monitoreres, således alle personaler er i stand til at overholde de timelagte-smøg-aftaler. Dette 

indebærer, at det i høj grad er personalet, der tager beslutningen om, hvorvidt patienten skal ryge eller 

ej, hvor mange cigaretter patienten må ryge og hvornår. Personalets rationering af patienternes 

cigaretter iagttager jeg som en magtteknologi, der regulerer patientens adfærd, ønsker og etiske praksis. 

Ligegyldigt om rationeringen anvendes med, for eller imod patienten træffes der af personalet et valg, 

der angår patientens autonomi. Rationeringen af cigaretter er således med til at sætte relationen patient 

og personale imellem, selvom magtteknologien ikke anvendes som middel til at nå institutionens mål 

om patientens stabilisering og heling. 

 

Det er dog problematisk, når personalet rationerer patienternes cigaretter, da personalet ikke har 

beføjelser til at træffe denne form for beslutning på patientens vegne og pågår indgreb på patientens 

autonomi. Samtidig da denne beføjelse ikke er reguleret i psykiatriloven, betyder det, at magtudøvelsen 

ikke skal noteres nogle steder, hvorfor rationeringen bliver en form for skjult eller ekstra-legal tvang. 

Denne form for skjult tvang er problematisk, fordi den står i vejen for eller begrænser den individuelle 

ret til at bestemme uden, at der er retlige konsekvenser heraf. Patienten kan således ikke klage og hvis 

pågældende alligevel gjorde det ville vedkommende ikke kunne dokumentere indgrebet. 
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Rationeringen af cigaretter bliver af personalet på afsnit S1 italesat som en omsorgsdragning, da mange 

af patienterne kæderyger, hvilket er dårligt for deres helbred og patienterne synes ifølge personalet ikke 

at kunne forstå eller relatere hertil (Observation 2014). Derfor hjælper personalet patienten, således at 

denne ikke ryger for meget. Der bliver endvidere også benyttet en økonomisk argumentation, der 

handler om, at hvis patienterne ryger ubegrænset, så ville de bruge alle deres penge på cigaretter og 

ruinere dem selv. På den måde er rationeringen ikke alene beslutningen om patienten må ryge, men 

endvidere også en beslutning om brugen af patientens økonomiske midler, hvilket er et yderligere 

indgreb på patientens autonomi. Et valg som alene en beskikket økonomisk værge kan træffe. Alligevel 

træffer personalet dette valg på daglig basis. 

 

Igennem omsorgsdragningen produceres der således en social orden på afsnit S1 uafhængigt af det 

normerede styringsregime. Fratagelsen af patientens autonomi i forhold til rygning har imidlertid 

indvirken på styringen af pågældendes selvforhold, da den er med til at etablere den magtrelation, der er 

mellem patienten og personalet. Denne del af styringen af patienten smitter af og gør sig gældende på 

andre dele af styringen, som er normeret fra politisk hold.  På den måde er den relation, der etableres 

ved anvendelse af rationeringen af cigaretter som magtteknologi, med til at producere den sociale 

orden, da der her tilbydes eller etableres særlige roller til henholdsvis personale og særligt patient. 

!
4.3 Undersøgelse af Subjektformationer: den (u)myndige Sindslidende? 

 

I min undersøgelse af styringspraksissens tekniske udmøntning har jeg fremdraget en vifte af forskellige 

magtteknologier og vist, hvorledes samme teknologi både kan udmønte sig suverænt og liberalt, samt 

hvorledes totaliserende teknikker kan virke individualiserende og omvendt. Igennem min undersøgelse 

har jeg synliggjort, hvordan anvendelsen af magtteknologierne udelukker og aktiverer – og til tider de-

aktiverer – patientens etiske praksis og derigennem producerer forskellige relationer patient og 

personale imellem. Baggrunden for den grundige tekniske analyse er at synliggøre de relationer, der 

skabes ved anvendelsen af magtteknologier, idet jeg med afsæt i heri kan fremanalysere, hvilke 

subjektiviteter, der produceres og tilbydes i den institutionelle omsorgspraksis. 

 

I min tekniske analyse har jeg navnligt synliggjort følgende relationer mellem patient og personale: den 

(mis)tillidsfulde, den liberale, den paternalistiske, den semi-liberale og den suveræne. Relationerne 

forudsættes af anvendelsen af forskellige sæt af magtteknologier i forskellige situationer, og er igen er 

forudsat af bestemte styringsrationaler. Jeg kan iagttage, at alt efter, hvordan styringsrationalerne kobles 
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til bestemte styringspraksisser produceres og tilbydes der forskellige patient- og myndighedsroller. 

Samtidig kan jeg også se, at der i praksis hverken er tale om en ren homo sacer eller ren moralsk agent, 

men nærmere afskygninger heraf. Imidlertid synes udgangspunktet for dem alle at være en 

omsorgsdragning, som den sindslidende ikke nødvendigvis kan forventes at drage for sig selv; hvorfor 

personalets omsorgsdragning bliver determinerende for de identiteter der tilskrives patienten. 

 

De forventninger der skabes til patienten igennem de relationer der skabes, og de kompetencer og 

kapaciteter patienten gives ved henholdsvis udelukkelsen, aktiveringen og de-aktiveringen af 

pågældendes etiske praksis bliver bestemmende konstitueringen af den sindslidende. Her udnævner jeg 

to betegnere for den sindslidende, der tilbydes i relationen til personalet: ’den syge’ og ’barnet’. Min 

udnævnelse af betegnere er et forsøg på at reducere kompleksiteten og kontingensen i den 

styringspraksis, som jeg har behandlet ovenfor. Betegnerne skal således ikke forstås som endegyldige, 

absolutte eller repræsentative. I stedet skal de anses som udtryk for et forsøg på at navngive de 

konstitutive effekter af de producerede relationer patient og personale imellem. På denne måde anser 

jeg betegnerne som hologrammer af magt. 

 

4.3.1 Der skal drages Omsorg for den Syge 

 

Den syge patient produceres i høj grad i de henseender, hvor anvendelsen af magtteknologier 

forudsættes af det biokemiske epistemē. Her er det særligt ved anvendelsen af pillen som 

magtteknologi, men også anvendelsen af bæltet som middel til at styre den psykotiske patient, der 

sætter sygdommen i patienten som styrbar enhed. Som jeg har vist i den tekniske analyse kan 

henholdsvis pillen og bæltet bevirke både en liberal og suveræn relation mellem patient og personale; 

dette afhænger i høj grad af, hvorvidt patienten vurderes at have sygdomsindsigt eller ej. 

Sygdomsindsigten er således et udtryk for, hvorvidt patienten påtager sig sin diagnose og forstår sig selv 

herudfra, og som følge heraf tager højde for sin diagnose i sine handlinger og beslutninger angående 

egne forhold. 

 

”Pt fremstår med rigtig god sygdomsindsigt og pt er god til at sætte ord på sin tilstand og 

sine følelser samt sætte ord på de behov pt har. Pt har derfor været med til at vælge, 

hvilken medicin [pt] ønsker” (Patientjournal patient 3). 
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Det betyder, at i den udstrækning, at patienten påtager sig sygdomsidentiteten er der rum for styring på 

selvstyring, hvor patienten selv får indflydelse på egen behandling. I forrige analysedel viste jeg, 

hvorledes forventningen om den ansvarlige og myndige patient blev foreskrevet igennem normeringen 

af psykoedukation som tilbudt selvteknologi for den sindslidende. I denne sammenhæng blev patienten 

tilbudt rollen som moralsk agent, der agerer etisk ved at følge det psykiatriske personales lægefaglige 

råd. Når den syge patient har god sygdomsindsigt og frivilligt takker ja til de magtteknologier, der 

tilbydes ham eller hende som selvteknologier, forekommer denne subjektivering således som en 

afskygning af den moralske agent. 

 

På den anden side, hvis patienten ikke vurderes at have sygdomsindsigt forventes det, at personalet 

tager de foranstaltninger i brug der er nødvendige for, at patienten modtager den rette omsorg og pleje; 

om dette så betyder, at patienten ikke får indflydelse på egen behandling. 

 

”Pt blev indlagt på røde papirer, da [pt] mangler sygdomserkendelse og blev vred, og 

ambivalent omkring indlæggelsen. Det blev nødvendigt og fiksere pt og medicinere ham 

med tvang” (Patientjournal patient 4). 

 

Her er det især den suveræne magtrelation, der gør sig gældende. Begrænsningen af patientens 

autonomi og udelukkelsen af patientens selvteknologier er grundet den substans, der forsøges styret i 

patienten; navligt sygdommen, hvis styring, stabilisering og heling ikke nødvendiggør en aktivering af 

patientens etiske praksis eller patientens vilje. Hvis den syge kan ikke selv indse, at pågældende er syg 

og ikke påtager sig en sygdomsidentitet, må personalet derfor tage vare på pågældendes helbred. Når 

denne form for magtrelation udspiller sig, umyndiggøres patienten i en vis udstrækning; idet patientens 

nøgne liv bliver symmetrisk med personalets suveræne magtudøvelse. Det vil sige, at hvis patienten på 

grund af sygdommen ikke formår at erkende den syge substans i sig selv, så udelukkes pågældende fra 

at udføre etisk aktivitet ved udelukkelse af selvteknologier og autonome valg. På denne vis 

umyndiggøres patienten og nærmer sig homo-sacer-enden af spektret. 

 

Jeg kan hermed iagttage, at afhængigt af om patienten accepterer og påtager sig identiteten som den 

syge eller om sygdomsprædikatet objektivt påtvinges patienten, sker der henholdsvis en myndig- og 

umyndiggørelse af patienten. 
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4.3.2 Der skal drages Omsorg for Barnet 

 

Når jeg også vælger at give patienten betegnelsen ’barnet’ er det fordi jeg iagttager denne som hologram 

for den paternalistiske magtrelation, som bliver produceret i en lang række af de interaktioner, jeg har 

observeret i praksis. Mit valg af betegnelsen er endvidere hægtet op på den måde som patienterne blev 

omtalt af personalet, måden personalet kommunikerede med patienten på, de beslutninger personalet 

mente kunne/ikke kunne overlade patienten selv, samt de grænser der blev opsat for patientens adfærd 

(Observation 2014). 

 

”Pt er grænsesøgende, men kan let korrigeres (…) Pt har stadig mange ønsker, men kan 

korrigeres og har virket rimelig afdæmpet vagten igennem (…) Pt er tiltagende råbende og 

urolig, har udvist selvdestruktiv adfærd, prøver hele tiden at strække aftaler. Kan ikke 

korrigeres” (Patientjournal patient 4). 

 

Patienten tildeles således en barneidentitet, i de situationer, hvor personalet enten korrigerer patientens 

adfærd og virker opdragende overfor patienten. Men endvidere også, når personalet suverænt tager 

beslutninger på patientens vegne, eller forhindrer pågældende i at agere på en bestemt måde, ud fra 

mantraet, at patienten ikke er i stand til at varetage egne interesser. Dette bygger på en forståelse af, at 

et barn ikke ved bedre og man må derfor hjælpe det på vej, men samtidig sætte faste grænser for hvad 

barnet må og ikke må. 

 

”Vi skal hjælpe pt til at tænke over sin til talemåde/adfærd over for medpt’erne samt 

personalet; dette ved at korrigere pt når denne observeres med uhensigtsmæssig adfærd” 

(Ibid.). 

 

”Pt har behov for meget små stimuli og kun magter at overholde enkelte aftaler af gangen. Pt 

må ryge, når personalet har tid og ikke på pt’s præmisser” (Patientjournal patient 3). 

 

Tildelingen af en barneidentitet forekommer endvidere også i de situationer, hvor personalet på 

liberal, semi-liberal, tillidsfuld og paternalistisk vis forsøger at forme patientens etiske praksis 

sammen med patienten ved at indgå aftaler med patienten, som pågældende som en del af styring 

på selvstyring forventes at overholde. På denne måde aktiveres patientens etiske praksis, men 

personalet overtager imidlertid samtidig rollen som patientens moralske agent. Jeg vælger derfor 
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barnet som betegner, fordi de relationer, som jeg netop har nævnt refererer til hel eller delvis 

umyndiggørelse af patienten. 

 

4.4 Delkonklusion: Umyndiggørelse gennem Omsorg 

 

Med afsæt i disse ovenstående betegnere som hologrammer af de mange magtrelationer, der produceres 

i den institutionelle praksis, kan jeg således vise, hvordan det sociale synes at emergere. Da 

styringspraksissen er normeret af regeringens styringsrationaler, bliver min undersøgelse af 

styringspraksissens produktion af identiteter således også undersøgelsen af, hvorledes det sociale 

emergerer, som konstitutiv konsekvens af styringsregimets normeringer ved deres lokale forankring i 

praksis. 

 

Styringspraksissens tildeling af identiteter udmønter sig imidlertid anderledes end den udtalte diskurs’ 

fremskrivning af den sindslidende ved, at det ikke er rene arketyper der produceres. Jeg har bl.a. 

iagttaget, hvordan den institutionelle omsorgspraksis bevirker, at den undtagelsesvise umyndiggørelse, 

som udspiller sig i tvangssituationer, imidlertid også synes at gøre sig gældende som norm i de relationer, 

der producerer ’den syge’ og ’barnet’ – også selvom relationerne måske som udgangspunkt er liberale. 

Begrundelsen herfor, er at de relationer, der produceres i den institutionelle praksis former subjekter, 

der skal drages omsorg for. I denne forbindelse bliver udøvelsen af skjult tvang, suveræn magt og 

paternalisme navnlig normen fremfor undtagelsen ved, at udelukkelsen af den sindslidendes etiske 

praksis kontinuerligt også indskrives og legitimeres i den liberale styring af den sindslidendes 

selvforhold. 

 

Den konstitutive konsekvens af styringen er dermed ofte, at den sindslidende bliver umyndiggjort, når 

dennes etiske praksis sættes ud af spil – også når udgangspunktet for styringen egentlig var liberalt og 

formålet med styringen var frigørelse og inklusion af den sindslidende. Idet udgangspunktet er liberalt 

og praksis’ tilgang til patienten umiddelbart er baseret på recovery-tilgangen, forudsættes den 

omsorgsfulde udelukkelse af den sindslidendes autonomi i lovmæssig forstand ikke som tvang. Tvang 

fremstår dermed stadig som undtagelsen til hovedreglen. Jeg vil imidlertid påstå, at når 

omsorgsdragningen legitimerer anvendelsen af skjult tvang, så reguleres den sindslidende ved, at skjult 

tvang og paternalisme bliver hovedreglen fremfor undtagelen. Det er på denne måde, at den  

sindslidende kan siges at være inkluderet i den liberale styring ved denne eksklusion; idet den 

sindslidendes zoē bliver centrum for styringspraksissen. 
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5. Perspektiverende Konklusion 

 

Med udgangspunkt i en undersøgelse af den psykiatriske praksis har jeg med dette speciale vist, 

hvordan myndig- og umyndighedskategorier emergerer i den sociale orden mellem liberal og suveræn 

styring af den sindslidende. Jeg vil her i specialets afslutning vende tilbage til min problemformulering 

’Hvordan bliver det liberale frihedsideal viklet ind i strategier for inklusion i håndteringen af afvigende 

borgere og hvordan generer de ufrihed i liberale velfærdssamfund som det danske?’ og besvare den i 

lyset af konklusionerne fra min konkrete analyse. 

 

Med den psykiatriske styringspraksis som case søger jeg således at undersøge den biopolitiske ledelse, 

der udspiller sig i det danske liberale velfærdssamfund og undersøge de mulighedsrum, der sættes for 

umyndiggørelse. Ved at synligøre de konstitutive konsekvenser af bestemte former for ledelse og 

anvendelse af teknologier i psykiatriens inklusionsstrategier for den afvigende sindslidende bliver dette 

dermed undersøgelsen af, hvornår velfærdssamfundet drager omsorg for borgeren, hvornår 

velfærdssamfundet ekskluderer borgeren og hvornår borgeren bliver anset som bidragende til 

velfærdssamfundet. Specialet bliver således en kritisk refleksion om, hvordan grænsen mellem omsorg 

og tvang sættes, og hvilken form for ledelse denne forudsættes af. 

 

I første analysedel viste jeg, hvordan den sindslidende opstår som dualistisk styringsgenstand som følge 

af regeringens rationelle italesættelser, og dermed både kategoriseres som selvfølgelig ’ansvarlig myndig 

borger’ og som nødvendig ’passiv umyndig patient’. I anden analysedel viste jeg videre, hvordan både 

den selvfølgelige og nødvendige styring lokalt indskrives i en omsorgspraksis, der producerer 

magtrelationer plejer og sindslidende imellem, hvor de anvendte praktiske interventionsmidler i høj 

grad begrænser den sindslidendes etiske handlerum. I denne forbindelse udleder jeg af de udprægede 

paternalistiske relationer to prædikater, som den sindslidende tildeles i praksis: ’den syge’ og ’barnet’. 

Jeg har dermed demonstreret, hvordan den diskursive og non-diskursive psykiatriske praksis ordner det 

sociale ved produktionen af identitetskontingens. Jeg har igennem analysen vist, at det sociale 

emergerer som flere forskellige afskygninger af arketyperne moralsk agent og homo sacer. Den 

sindslidendes selvforhold ordnes socialt et sted midt imellem myndiggørelse og umyndiggørelse; 

hvorfor den sindslidende på én og samme tid konstitueres som moralsk agent og homo sacer. Den 

sindslidende er ikke ren homo sacer, fordi vedkommende for det første gives ansvar, og for det andet 

ikke er juridisk umyndiggjort. Men den sindslidende er heller ikke ren moralsk agent, idet pågældendes 

agency konstant er betinget af en kyndig paternalist, der bestemmer, hvornår styringen er til 
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vedkommendes eget bedste. Min konklusion er således, at den sindslidende konstitueres som særlig 

styrbar enhed: ’morales sacer’. 

 

Jeg har igennem min samlede analyse kunne iagttage, at det mulighedsrum for styring af den 

sindslidendes selvforhold, der sættes og praktiseres i psykiatrien har de(n) konstitutive konsekvens, at 

selv frigørelsen af individet sætter betingelser for umyndiggørelse. I forsøget på at myndiggøre den 

sindslidende fra politisk hold, sker der samtidig en umyndiggørelsesproces i den institutionelle praksis’ 

forankring af regeringens politiske visioner. Her særligt med henblik på omsorgsdragningens skjulte 

tvang, der i en biopolitisk kontekst anvendes for patientens eget bedste, men som ikke kan påklages af 

patienten. Jeg anser dette som et kontinuerligt og gentagende brud på patientens autonomi. Dette leder 

for mig til en refleksion over, hvorvidt umyndiggørelsen af den sindslidende, der juridisk set ikke er 

umyndige, alene er betinget af murene på den psykiatriske afdeling. Myndiggørelse handler navnlig om 

hvem, der tillades indflydelse, og så længe, at borgeren ikke er juridisk umyndiggjort bliver al anden 

umyndiggørelse et demokratisk problem i et liberalt velfærdssamfund som det danske. 

 

Min ambition for specialet rækker dog længere end til undersøgelsen af tilrettelæggelsen af 

behandlingen  i psykiatrien, ligesom Foucault i Surveiller et punir (1975) rakte længere end undersøgelsen 

af fængslet. Her genfandt Foucault navnlig tendenser, der udstrakte sig til andre institutioner og 

praksisformer end alene fængslets. Ligesom fængslet for Foucault fungerede i rollen som paradigmatisk 

case eller metafor for videre anordninger i samfundet, så kan den psykiatriske praksis i dette speciale 

måske også anses som et udtryk for en social orden, der normerer betingelserne for myndig- og 

umyndiggørelse udover psykiatrien som genstandsfelt. Ligesom Foucaults arbejde handlede om at 

analysere og forstå forskellige sociale arrangeringer og organisationsformer, og ved at synliggøre og 

afselvfølgeliggøre dem forholdte sig kritisk til den sandhedsproduktion de bebyrdede, ligeledes har mit 

formål med specialet været at forholde mig kritisk til de fremtidsbilleder, rationaliseringer og 

sandhedsfortællinger, der produceres af de førende diskursproducenter i den danske psykiatri. Det vil 

med andre ord sige, at den sociale orden jeg undersøger i psykiatrien, som paradigmatisk case igennem 

specialet, muligvis også vil kunne genfindes i andre samfundsmæssige henseender om end i varierende 

form. Jeg mener dog ikke at kunne generalisere fra del til helhed, som hermeneutikken foreslår 

(Højbjerg 2003:312). Alligevel finder jeg, at frihedsdilemmaerne i den psykiatriske styringspraksis er 

principielle af karakter, og også gør sig gældende i andre samfundskontekster. Det umiddelbare 

inklusionsprojekt som regeringen søsætter med recovery-tilgangen finder jeg nemlig også udtrykt i 

andre politikområder, bl.a. beskæftigelsespolitikken i form af aktivering, ældrepolitikken i form af 
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rehabilitering, handicappolitikken i form af inklusion i samfundslivet og i retspolitikken ved 

resocialisering af den kriminelle. 

 

Som konklusion på min problemformulering vil jeg derfor påpege, at de umiddelbare politiske 

inklusionsprojekter altid vil indeholde et element af eksklusion. Mit speciale er en demonstration af, at 

frihed ikke kan forstås i abstrakt forstand, men altid vil være reguleret. Det som specialet viser er 

navnlig, at i forfølgelsen af friheden sættes der særligt ind overfor afvigende borgere, der traditionelt set 

er ekskluderet fra samfundets sociale orden. Hermed bliver friheden i den paternalistiske tilgang på sin 

vis overreguleret; hvorfor de afvigende borgere ikke umiddelbart synes at være ekskluderede, men 

bliver politisk ekskluderede igennem deres inklusion. Det problematiske forhold ligger særligt der, hvor 

den politisk ekskluderende inklusion ikke udmøntes i juridisk umyndiggørelse, men alene i social 

umyndiggørelse: dette har nemlig som følge, at juridisk myndige afvigende borgere ikke kan deltage på 

lige fod i samfundet med andre borgere. Min samfundsdiagnostik beror således på, at det øgede 

politiske fokus på inklusion, myndiggørelse og selvstændiggørelse af den afvigende borger kan have den 

modsatte effekt og konstituere umyndige borgere, hvis frihed nødvendigvis må begrænses. 

 

Jeg vil afslutningsvist kritisk forholde mig til min egen sandhedsproduktion ved at vende tilbage til mit 

første arbejdsspørgsmål om konstrueringen af en analysestrategi til besvarelse af specialets 

problemformulering. Ved at indskrive Agambens begreb om zoē i den foucauldianske biopolitik mener 

jeg at have fået særligt blik for umyndiggørelsesprocesserne i inklusionen af den traditionelt 

ekskluderede borger. Når jeg sætter homo sacer ind i den biopolitiske ramme, hvor det frie liv i 

moderne samfund i stigende grad bliver det biopolitiske fokus betyder det, at alle borgere, bliver 

potentielle homines sacri (Agamben 1998:84). Ifølge Agamben er undtagelsestilstanden derfor det 

skjulte fundament for hele det politiske system og homo sacer markerer dermed paradigmet for den 

vestlige politiske sfære. Denne teoretiske pointe har været særlig relevant i min konkrete analyse af 

(u)myndiggørelse, fordi jeg herved har afselvfølgeliggjort regeringens samtids- og fremtidsfortælling om 

frigørelse i psykiatrien. Jeg mener herved, at min konstruering af analysestrategi er et særligt analytisk og 

teoretisk bidrag til den eksisterende forskning indenfor governmentality-analytikken ved at give 

analytisk blik for, hvordan man kan undersøge konstitueringen af subjektiviteter, når styring praktiseres 

samtidigt liberalt og suverænt. Min analysestrategi er dog udfordret ved, at den ikke er konstrueret til 

undersøge den sindslidendes egen aktuelle etiske praksis. Jeg har alene undersøgt det mulighedsrum, 

der gives den sindslidende at navigere i, men jeg har ikke undersøgt den sindslidendes selvstyring eller 

udnyttelse af dette rum. Dette har ej heller været formålet med specialet, men undersøgelsen kunne 
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alligevel tilbyde et perspektiv, der ville berige besvarelsen af problemformuleringen, da specialet således 

også ville undersøge, hvordan den sindslidende selv producer (u)myndighed og påtager sig rollen som 

umyndig. Jeg kunne have undersøgt dette forhold nærmere ved eksempelvis at lave empiriske nedslag i 

den sindslidendes egne fortællinger i dagbøger og samtaleterapisessioner, samt følge den enkelte patient 

og ikke blot personalet på afsnit S1. En sådan undersøgelse ville endvidere også have understøttet en 

udvidet genealogi, hvor jeg yderligere ville have kunnet problematisere og afselvfølgeliggøre de 

sandhedsfortællinger og politiske rationaler, der ligger bag styringspraksissens umyndiggørelse af den 

afvigende borger i et liberalt velfærdssamfund. En sådan udvidelse ville imidlertid ikke gøre mit forsøg 

på en samfundsdiagnostik mere dækkende, da samfundsdiagnostikken aldrig vil have absolut 

udsigelseskraft – dette er med nærværende specialets konklusioner ej heller påstanden. 
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Bilag A: Visuel Analysestrategi 
!

 
 

 
Undersøgelse af den psykiatriske praksis som case  

 
Hvordan bliver det liberale frihedsideal viklet ind i strategier for inklusion i håndteringen 

af afvigende borgere og hvordan generer de ufrihed i liberale velfærdssamfund som det 

danske? 

  
Første analysedel 

 

 
Andel analysedel 

 
 
 
 
Arbejdsspørgsmål 
 

 

Hvordan etableres der 
(u)myndighedskategorier for den 

sindslidende, som konstitutiv 
konsekvens af regeringens 

italesættelser af den sindslidende 
som genstand for praktisk styring? 

 

Hvordan producerer den 
psykiatriske styringspraksis’ 
iværksatte interventioner og 

foranstaltninger magtrelationer, 
hvori den (u)myndige sindslidende 

konstitueres? 
 

 
 
 
Formål 
 

 
At undersøge, hvordan 
styringsregimet skaber 

forudsætninger for 
(u)myndiggørelse 

 

 
At undersøge, hvordan 

styringspraksissen producerer 
mulighedsrum for 
(u)myndiggørelse 

 
 
Tilgang 
 

 
Arkæologi 

 
Delvis genealogi 

 
Praksisundersøgelse 
 

 
Diskursiv 

 
Non-diskursiv 

 
Konkret metode 
 

 
Dokumentanalyse 

 

 
Etnografisk observation 

 

 
 
Empirisk nedslag 
 

 
• Handlingsplan 
• Psykiatrirapport 
• Psykiatrilov 

 

 
• Observationer af 

interaktioner 
• Praksisbeskrivelser i 

patientjournaler 
 
 
Governmentality fokus 

• Genstand 
• Epistemē 
• Technē  
• Etos 
• Telos 

 
• (Telos - Epistemē) 
• Technē 
• Etos 
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Bilag B: Indledende Kontakt til Psykiatrien 

 

Første kontakt til Psykiatriledelsen, Region Sjælland 

 

 

Kære Michael Werchmeister/Hanne Sveistrup/Søren Bredkjær 

 

Jeg er kandidatstuderende ved Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS og er i færd med at skrive 

mit speciale om tvang i psykiatrien.  

 

Jeg har været i kontakt med Kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Ulla Birk Johansen angående besøg 

på nogle af de psykiatriske afdelinger og lukkede afsnit i regionen samt interviews med personalet på 

afdelingerne. Hun har i den forbindelse kontaktet vicedirektør Søren Bredkjær på mine vegne, som har 

anbefalet, at jeg skriver en email til dig, hvori jeg mere uddybende beskriver mit speciale og formålet 

med besøgene med henblik på at anmode om tilladelse fra jer i Psykiatriledelsen til at besøge de 

psykiatriske afdelinger i regionen. 

 

Jeg udgangspunkt i Regeringens Psykiatriudvalgs anbefalinger fra oktober 2013, Regeringens 

Psykiatrihandleplan fra foråret 2014 og revisionen af den nye Psykiatrilov i forbindelse med 

anvendelsen tvang i psykiatrien. Her er et gennemgående tema for regeringens politiske visioner for 

psykiatrien recovery-tilgangen, som ses som ét værktøj ud af flere til at nedbringe brug af tvang i 

psykiatrien. Med henvisning til recovery-tilgangen taler flere af de politiske stemmer på Christiansborg 

om en kulturændring på de psykiatriske afdelinger, men alt i alt er Regeringens Psykiatrihandleplan for, 

hvordan sådan en ændring skulle implementeres i praksis noget ukonkret.  

 

Mit formål med specialet bliver derfor kritisk at undersøge, hvilke udfordringer personalet (og eventuelt 

ledelsen) på de psykiatriske afdelinger møder i praksis, når de på den ene side skal leve op til 

regeringens visioner for nedbringelse af tvang og patientens selvbestemmelse og inddragelse i 

behandlingen, og på den anden side skal administrere en psykiatrisk afdeling og psykoser hos patienter 

på nye måder uden, at disse nødvendigvis er blevet konkretiseret fra politisk hold og uden at der reelt 

bliver tilført afdelingen nye midler.  
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Jeg vil altså gerne observere og undersøge, hvordan personalet i praksis anvender tvang og høre hvad 

de peger på i deres hverdag som værende de største udfordringer i forhold til implementeringen af 

regeringens politiske visioner for psykiatrien. Jeg vil, sagt på en anden måde, observere den kultur, som 

man fra politisk hånd gerne vil have ændret, og ud fra en praktisk synsvinkel kritisk påpege eventuelle 

faldgruber og manglende politisk konkretisering. 

 

Ulla Birk Johansen har foreslået mig at besøge det lukkede afsnit på Fjorden i Roskilde, det lukkede 

afsnit samt Psykiatrisk Akutmodtagelsen i Slagelse og eventuelt det lukkede afsnit i Oringe, 

Vordingborg. Her er jeg interesseret i observere gangen på de respektive afdelinger igennem et par dage 

samt tale med personalet. I den sammenhæng har Søren Bredkjær via Ulla Birk Johansen anbefalet, at vi 

laver nogle klare aftaler for, hvordan besøgene i så fald skal foregå, men også aftaler i forhold til 

anonymisering i den endelige afhandling. 

 

Jeg håber meget, at det kan lade sig gøre, da erfaringerne fra praksis er uundværlige i forhold til den 

undersøgelse jeg gerne vil foretage i min afhandling. Hvis du skulle have nogle opklarende spørgsmål er 

du mere end velkommen til at kontakte mig enten via email eller telefon: 28 73 57 12. 

 

Jeg har også sendt denne email til Michael Werchmeister, Hanne Sveistrup og Søren Bredkjær. 

 

Jeg ser meget frem til at høre fra dig. 

 

Med Venlig Hilsen  

Christina Kristholm Jørgensen 
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Bilag C: Etisk-juridiske overvejelser og juridiske bindinger 
!
 

I forbindelse med mit besøg på Psykiatri Syd, Vordingborg, underskrev en jeg en tro og love erklæring 

for tavshedspligt efter straffelovens § 152. Dertil insisterede jeg på, at ledelsen på afsnittene og jeg 

skulle udforme en specificeret aftale for mit besøg. 

 

I selve specialeafhandlingen vil personer og navne, personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR-nr 

henholdsvis anonymiseres eller fjernes. Dertil kommer, at alle oplysninger og beskrivelser, der kan lede 

tilbage til identificerbare fysiske personer ikke er medtaget. Baggrunden for dette er rent juridiske 

årsager og forskrifter i forbindelse med videregivelse af fortrolige og personfølsomme oplysninger efter 

persondataloven. Anonymiseringen gælder endvidere for personalet på afsnittet.  

 

Jeg har fået adgang til fortrolige og personfølsomme oplysninger igennem flere kilder. Dels igennem 

mit besøg og observationer på afsnittene i Psykiatri Syd, Vordingborg. Dels igennem aktindsigt i 

patientjournaler (se følgende sider). I forbindelse med førstnævnte krævede det først en tilladelse fra 

Psykiatriledelsen i Region Sjælland, en tilladelse og aftale med afsnittene i Vordingborg samt en 

underskrevet tavshedserklæring. I forbindelse med andennævnte anmodede jeg skriftligt om aktindsigt i 

patientjournaler samt indhentet samtykkeerklæring og fuldmagt fra de involverede patienter (se 

følgende sider). Jeg indhentning af samtykkeerklæring og fuldmagt afgav jeg en mundtlig forklaring af 

specialets forhold og hvad det betyder at give fuldmagt til aktindsigt i sin sag; her fik jeg assistance fra 

personalet til at forklare eller ’oversætte’ juridiske udtryk til et sprog, som den pågældende patient 

kunne forholde sig til. 

!
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Samtykkeerklæring for patienter indlagt på afsnit S1 Psykiatri Syd, Vordingborg i forbindelse 
med socio-politisk speciale 
 
 
Kære deltager 
 
Tak fordi du vil hjælpe mig med mit speciale om anvendelsen af tvang i psykiatrien. Specialet skrives på 
Institut for Politik, Ledelse og Filosofi, Copenhagen Business School. 
 
Jeg undersøger anvendelsen af tvang i psykiatrien i Danmark. Her tager jeg udgangspunkt i, hvordan 
regeringens politiske visioner om inddragelse af patienten, patientens selvbestemmelse og patientens 
rettigheder med henblik på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien implementeres i praksis. Det vil 
sige, at jeg undersøger, hvordan forholdet mellem personalet og patienten på den psykiatriske afdeling 
er og hvor meget patienten selv kan bestemme, når det kommer til behandlingen af patienten. Her 
spørger jeg bl.a. ind til, hvornår der bliver anvendt tvang mod patienten, hvorfor der er blevet anvendt 
tvang, hvilken tvangsform der anvendes, hvordan man forsøger at forhindre tvang, hvordan plejer og 
patient taler sammen om behandlingen, mm.  
 
Med specialet ønsker jeg at undersøge, hvornår man kan tale om omsorg eller tvang i behandlingen af 
patienten, hvis dette sker mod hans eller hendes vilje. Jeg vil sætte fokus på spørgsmålet om, hvordan 
man i psykiatrien skal tage vare på patientens rettigheder samtidig med at der bliver taget vare på 
patientens ve og vel. Jeg vil altså gerne undersøge, hvornår det hensynet overfor patientens rettigheder 
vægter højest og hvornår hensynet til patientens velbefindende vægter højest. Jeg mener det er en 
politisk vigtig diskussion at have, men også en vigtig etisk overvejelse, som offentligt ansatte plejere – 
ikke kun på en psykiatrisk – gør sig hver dag i deres daglige arbejde.  
 
Jeg vil gerne have aktindsigt i din sag, fordi jeg er interesseret i den fortælling om praksis på den 
psykiatriske afdeling, som den skrives af personalet på din afdeling. Det er vigtigt at understrege, at 
undersøgelsen ikke fokuserer på eller vurderer dig som person, din kontaktperson eller behandlere på 
afdelingen. Jeg vil se på din indlæggelsessamtale, patientjournal, individuelle behandlingsplan og 
eventuelle tvangsprotokol og eftersamtale som en måde til at forstå og beskrive behandlingen af 
psykiatriske patienter og anvendelsen af tvang i psykiatrien. Ved at skrive under på nedenstående 
samtykkeerklæring og på fuldmagt om aktindsigt, giver du mig lov til søge aktindsigt i din sag og 
historie i psykiatrien. 
 
Nedenfor kan du læse om mine forpligtelser vedrørende opbevaring af din sag og om min 
tavshedspligt. Reglerne om aktindsigt er også beskrevet kort. 
 
Du er velkommen til at spørge mere ind til mit speciale, hvis du har lyst til det mens jeg er på besøg på 
afdelingen. Og du må endeligt kontakte mig igennem dit personale, hvis du har spørgsmål, tvivl, 
kommentarer eller lignende til specialet efter mit besøg. 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Christina  
Stud.cand.soc ved Copenhagen Businss School 
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Om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og samtykke 
Jeg er underlagt persondataloven, hvor jeg forpligter mig til at opbevare de personfølsomme 
oplysninger, så ingen andre end mig har adgang til dem. Efter specialet makuleres alle sager, 
dokumenter og oplysninger, som jeg har fået aktindsigt i.  
 
Jeg udfærdiger en samtykkeerklæring til dig vedrørende aktindsigt, så vi har aftalen på plads – både for 
din og min skyld, da jeg har pligt til at kunne fremvise dit samtykke. Jeg har tavshedspligt og i rapporten 
vil du være anonymiseret. Frem til undersøgelsens afslutning har du mulighed for at trække dit 
samtykke tilbage. Det betyder, at jeg i givet fald ikke må anvende dine oplysninger i undersøgelsen. 
Hvis du ikke ønsker at deltage i specialet alligevel skal du informere dette videre til dit personale, som 
giver mig besked herom. 
 
Regler for aktindsigt 
Med dit skriftlige samtykke, kan jeg søge om aktindsigt på dine vegne. Alle har ret til at søge om 
aktindsigt i sine sager, uanset alder, statsborgerskab eller lignende. Der skal ikke gives nogen 
begrundelse for ønsket om aktindsigt. 
 
Jeg erklærer hermed at: 

% være informeret om undersøgelsens sigte. 
% have givet fuldmagt til at søge aktindsigt i min sag i psykiatrien, herunder indlæggelsessamtale, 

individuelle behandlingsplan, patientjournal, eftersamtale og tvangsprotokol.  
% mine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser 
% mine oplysninger kun kan blive anvendt i anonymiseret form 
% anvendelsen af mine oplysninger er omfattet tavshedspligt 
% være bekendt med muligheden for til enhver tid at kunne trække mit samtykke tilbage, således 

at mine oplysninger ikke indgår i undersøgelsen 
 
 
 
 
 
 
(Navn med blokbogstaver) 
 
 
 
 
(Dato og underskrift) 
!
!
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Fuldmagt til aktindsigt 
 
Jeg giver hermed fuldmagt til Christina Kristholm Jørgensen til at søge aktindsigt i dokumenter 
vedrørende min indlæggelse på Psykiatri Syd, herunder min indlæggelsessamtale, patientjournal, 
individuelle behandlingsplan og eventuelle tvangsprotokoller og eftersamtaler. 
 
 
 
Fuldmagtsgiver 
 
Navn: 
 
 
 

 
 
 

CPR. Nummer: 
 
 
 

 
 
 

Adresse: 
 
 
 

 
 
 

Dato og underskrift: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuldmagt gives til 
 
 
Navn: 
 
 
 
 

 
Christina Kristholm Jørgensen 

 
Dato og underskrift: 
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Anmodning om aktindsigt 

 

Jeg, Christina Kristholm Jørgensen, anmoder hermed om aktindsigt (med fuldmagt samt samtykke fra 

pågældende patienter) i indlæggelsessamtalen (1), patientjournalen (2), eftersamtaler (3), 

tvangsprotokoller (4) og individuelle behandlingsplaner (5) samt statusrapport på følgende patienter (6): 

  

[seks patienter indlagt på afsnit S1] 

Af fuldmagts- og samtykkeerklæring fremgår pågældende patienters oplysninger (fulde navn, adresse, 

CPR-nr. Samt underskrift). Fuldmagts- og samtykkeerklæring ligger til opbevaring på afsnit S1 hos 

[sygeplejerske, her unavngiven]. 

  

Specificeringer og afgrænsning af dokumenterne: 

 
(1) Indlæggelsessamtalen: Fra Psykiatri Syd. I tilfælde af, at patienten først har været indlagt på et andet 

afsnit og der forelægger mere end en indlæggelsessamtale i forbindelse med patientens nuværende 

indlæggelse anmodes der om aktindsigt heri. 

  

(2) Patientjournalen: Jeg er interesseret i anvendelse af tvang, derfor søger jeg hovedsageligt og 

aktindsigt i journalen i forbindelse med episoder med brug af tvang, dvs. 3-4 dage op til anvendelsen af 

tvang, perioden med anvendelse af tvang og 3-4 dage efter anvendelsen af tvang. I tilfælde, hvor en 

patient af flere (særskilte) omgange har været udsat for tvang er jeg interesseret i alle tilfælde, om end i 

en afgrænset periode (fra sidste indberetning af tvang til Sundhedsstyrelsen (3. kvartal, september 

2014)). Med hensyn til patienter, som dagligt udsættes for tvangsmedicinering, vil det imidlertid være 

tilstrækkeligt med et udpluk af rapportering af episoder med netop denne form for tvangsanvendelse. 

Jeg ønsker ydermere særligt aktindsigt i patientjournalen for d. 3. december 2014, d. 19. december 2014, 

d. 20. december 2014 og d. 21. december 2014. 

(3) Eftersamtaler: Eftersamtaler, der er tilknyttet de episoder af tvang jeg i øvrigt får aktindsigt i via 

journalen, dog særligt med henblik på de eftersamtaler, der er knyttet til anførelserne i pågældende 

tvangsprotokoller. 
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(4) Tvangsprotokoller: Alle tvangsprotokoller siden sidste indberetning til Sundhedsstyrelsen (3. kvartal, 

september 2014). Med hensyn til patienter, der tvangsmedicineres dagligt og i tilfælde af, at denne 

tvangsanvendelse dokumenteres i særskilte protokoller, vil det være tilstrækkeligt med et udpluk. 

  

(5) Behandlingsplaner: De to senest udformede behandlingsplaner. 

  

(6) Statusrapport: De to senest udformede statusrapporter. 

  

Jeg er bekendt med, at alle ovenstående dokumenter ikke forefindes på alle de pågældende patienter.  

Hvis der er tvivlsspørgsmål og behov for ydereligere specificering og afgrænsning i forbindelse med 

min anmodning om aktindsigt skal I være velkomne til at kontakte mig både telefonisk og via email. 

  

I forhold til overlevering af dokumenter foreslår jeg, at disse sendes som kopier/udskrifter pr. post, da 

dokumenterne i sagens natur indeholder personfølsomme oplysninger, hvorfor de ikke kan sendes til 

denne emailadresse pga. sikkerhedsmæssige hensyn. En anden mulighed er, at jeg kommer og henter 

dokumenterne i person. 

  

Jeg har informeret patienter om, at hvis de vil trække deres samtykke tilbage sker kontakten til mig 

igennem afsnittets personale – frem til aflevering af specialet. Det samme gælder, hvis patienterne har 

yderligere spørgsmål i forbindelse med min undersøgelse. 

  

Endnu en gang tak for hjælpen og det gode samarbejde. 

  

 

Med Venlig Hilsen 

  

Christina Kristholm Jørgensen 

Kingosvej 30, 2.tv. 

2630 Taastrup 

 
telefon: 28 73 57 12!
!
 
!


