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Du sidder med en kopi af Samme viden – forskellige læger. Midt i spændingsfeltet mellem det 

private erhvervsliv, den offentlige sektor og den frivillige sektor finder man 

kandidatuddannelsen ”Cand. Soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse” - væk er den ’gamle’ 

enten eller tilgang til kandidatuddannelserne. Dagens Danmark består ikke af opdelte 

organisatoriske siloer, der foregår meget tværsektorielt samarbejde. Det offentlige udliciterer 

opgaver til private, de private engagerer sig i ikke umiddelbart overskudsgivende aktiviteter, 

som klima, socialt arbejde og undervisning, og den frivillige sektor påtager sig i stigende grad 

offentlige omsorg- og pleje opgaver.  

Jeg har i de seneste to år, som kandidatstuderende arbejdet med disse felter, men følt at der til 

tider manglede noget på området mellem det private og offentlige. Måden hvorpå private 

virksomheder påvirker arbejdsvilkårene for offentligt ansatte uden egentlige officielle 

samarbejdsaftaler. Samarbejdet mellem regionerne og offentligt ansatte læger og 

lægemiddelindustrien om sundhedsfaglig læring illustrerer denne situation. Jeg finder denne 

situation interessant, fordi samarbejdstrekanten krydser organisatoriske skel og rokker ved en 

af grundstenene for vores sundhedssystem - lægerne. 

 

Arbejdet med afhandlingen har vist sig, som en sand litterær hydra, hvor hver gang jeg har 

samlet tankerne om det kommunikative mulighedsfelt, fremkom nye perspektiver og nye på 

disse - og gudskelov for det. Mine faglige evner er blevet prøvet, og mit perspektiv, fra jeg 

påbegyndte uddannelsen i 2009, er blevet stærkt udvidet. Tak for det. Jeg vil gerne takke 

Niels Thyge Thygesen for tålmodig og inspirerende vejledning samt for at se strukturen, 

holde rammerne og hjælpe mig med at se indad, når den litterære hydra for alvor viste sig.  

 

Jeg håber, at denne afhandling vil være interessant og oplysende at læse. Jeg ønsker dig rigtig 

god fornøjelse med læsningen.  

 

Allan Ilve Vinther 

24. oktober 2011 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

Abstract 

This thesis can be seen as the completion of my studies in Political Communication and 

Management at Copenhagen Business School. My thesis revolves around the paradigm of 

social constructivism and analytical strategy of Michel Foucault’s works on subjects. My 

motivations for writing this thesis are based on an interest in the future of the Danish health 

system. I will examine how:  

 

External conditions for health professional learning are produced, and how doctors’ handling 

of those conditions affects their own internal construction of themselves? 

  

In trying to answer this question, I am curious how certain obvious and self-evident 

conditions are constructed through alternating means and desires. I see this thesis as 

contributing a view on some of the challenges facing doctors when trying to acquire new 

health professional knowledge. I look at how three parties; Danish Regions, the Danish 

Pharmaceutical Association and doctors construct alternating views on knowledge and 

doctors. I look at how the production of external communication affects doctors. I investigate 

how doctors construct themselves in handling the conditions surrounding health professional 

knowledge.  

 

The main findings of the analysis are as follow:  

Analyzing unities of discourse, I examine breaks that allow me to view the chaotic internal 

structures that are doctors. Still I was surprised with the degree of strife and agency among 

individual doctors, as how to acquire health related knowledge. When doctors internalize 

external communication, the communication is multiplied as the doctors draw on several 

technologies. Doctors are governed through reassessment of drugs, clinical guidelines and 

technologies of self both naturalized and imposed from above by Danish Regions. The 

technologies objectify doctors and supply subject positions, which create particular styles of 

subjectivity with which doctors oppose or support.  

 

The results of the analysis clearly points to how you can view the communicative possibilities 

of doctors. Viewing doctors’ power relations through the concept reprofessionalization has 

proved effective, as it allows reflection over the immanent power and agency that doctors’ 

possess, when actively trying to affect the room of possibilities.  

  

Chiefly it seems that while doctors seem united to the outside, internal strife and agency leads 

to considerable differences as how to best acquire health professional knowledge. 
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1 Indledning 

En af grundstenene i det danske velfærdssamfund er god lægelig behandling. Ikke mange er 

villige til at fravige god lægelig behandling, men det kræver, at lægerne kan blive ved med at 

uddanne sig. Andre offentlige professioner, som fx lærere fører en offentlig debat om statslig 

støtte til deres videreuddannelse; en sådan offentlig debat ses ikke om læger.  

Der er mange forskellige både private og offentlige aktører i Danmark, som forsøger at 

fremme egne interesser inden for sundhed, det værende politiske, økonomiske eller 

professionelle; to store aktører er staten og lægemiddelindustrien. Der er bred uenighed i 

offentligheden og blandt læger, om under hvilke vilkår læger bør eller ikke bør tilegne sig ny 

læring. Den største formidler af sundhedsfaglig læring, herefter SL, er lægemiddelindustrien, 

som sælger af medicin skaber modstridende interesser, som påvirker, hvordan læger og 

industri kan interagere, og læger kan tilegne sig ny viden om behandlinger og udviklinger 

inden for deres sundhedsprofessionelle områder.  

Hvis vi i fremtiden ønsker et sundhedsvæsen med kompetente og veluddannede læger, skal 

lægerne løbende have mulighederne for at kunne tilegne sig ny og relevant læring – også efter 

endt uddannelse.  

Når meningsdannere på sundhedsområdet udtrykker forskellige former for viden, påvirker de 

lægernes vilkår. De påvirker, hvordan lægerne kan tilgå SL. Forskellige måder at 

kommunikere med læger påvirker, hvordan de forstår vilkårene for SL - læring som skal 

sikre, at vi også i fremtiden har et af verdens bedste sundhedsvæsener, og hvordan de forstår 

sig selv.  

Som udgangspunkt kan man få indtrykket af, at lægernes vilkår for ny SL varierer, alt efter 

om de arbejder på sygehus eller i praksis- Fælles er, at der stilles mange krav til, hvordan de 

to typer læger bør administrere deres hverv. Begge grupper af læger har komplicerede 

forhold, de skal håndtere, når de indhenter SL på tværs af sektorielle grænser. Lægernes 

vilkår for SL indebærer mere end blot medicinsk behandling. Lægernes læring baserer sig på 

mange forskellige vilkår; vilkår jeg undersøger i denne afhandling. Disse vilkår er begrænset 

til bestemt tid og rum, de er ikke de samme, som for 10 år siden og vil, når man ser tilbage ti 

år fra nu, formodentlig se anderledes ud.  

Med udgangspunkt i to aktørers kommunikation om SL, vælger jeg i denne afhandling at 

undersøge, hvordan læger former deres identitet i håndtering af kommunikation. Sagt med 
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andre ord vil jeg først se på, hvordan aktørerne kommunikere, dernæst vil jeg se på, hvordan 

aktørernes og lægernes egne konstruktioner af sig selv skabes med disse vilkår. Afhandlingen 

skal ikke forstås, som et forsøg på at afdække om lægerne er i krise eller hvor meget visse 

vilkår påvirker lægerne. Afhandlingen skal ses som en kritisk iagttagelse af, hvordan lægerne 

kommunikerer i et sundhedsvæsen under forandring.  

2 Problemfelt 

2.1 Indgangsvinkel til debatten 

Forskellige holdninger til vilkårene for SL og lægernes håndtering deraf problematiserer 

lægerne. Denne afhandling behandler, hvordan læger forsøger at håndtere disse vilkår, og 

hvordan håndteringen deraf former lægerne.  

Jeg ser på et udsnit af sundhedsdebatten, hvordan udformningen af de ydre vilkår fremstår, 

når en række aktører kommunikerer vilkår om SL. Det står i modsætning til en indre debat, 

hvor læger kommunikerer blandt læger. For at bidrage til debatten omkring fremtidens 

sundhedsvæsen, undersøger jeg først den ydre debat, dernæst den indre debat. Sagt på en 

anden måde, undersøger jeg først vilkårene for SL og bagefter lægernes håndtering af disse 

vilkår.  

2.2 De ydre vilkår: Regionerne og Lifs kommunikation 

Jeg anskuer, hvordan to sundhedsaktører kommunikerer i styringsdokumenter om, hvordan 

man kan tilgå og forstå sundhedsvæsenet. Vilkårene for SL kommunikeres forskelligt alt 

efter, hvordan de italesættes. Mange aktører, heriblandt Danske regioner, herefter regionerne, 

og lægemiddelindustrien (repræsenteret af lægemiddelindustriforeningen, herefter Lif) 

advokerer forskellig styring af læger. Regionerne promoverer viden, som forsøger at styre 

lægerne på én måde, mens Lif propagerer viden, som forsøger at styre lægerne anderledes. 

Jeg undersøger, hvordan disse aktører adskiller sig fra hinanden i deres kommunikation, og 

hvordan kommunikationen konstrueres. Mens vilkårene for, hvordan lægerne forsøges styret 

(de ydre vilkår) ses i offentligt tilgængelige styringsdokumenter, kan lægernes håndtering af 

de ydre vilkår (de indre vilkår) være sværere at se. Jeg lader derfor regionerne og Lifs 

kommunikation støtte analysen af lægernes interne håndtering af de ydre vilkår.  
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2.3 De indre vilkår: Lægernes håndtering af praksis 

Jeg fokuserer på, hvordan læger håndterer kommunikation som påvirker vilkår for SL. Når 

regionerne og Lif kommunikerer, forsøger de at konstruere lægerne i et bestemt blik, med 

bestemt styring til følge, men lægerne er ikke viljeløse væsener, som nødvendigvis blindt 

følger, hvad aktørerne ønsker. Jeg forsøger gennem interview med lægerne og analysen af de 

ydre vilkår at identificere, hvordan lægerne håndterer og skaber sig selv i en stadig 

forandrende verden.  

 

2.4 Det empiriske udgangspunkt 

Baggrunden for valget af regionerne og Lif som case-materiale er følgende: Mens der er 

adskillige aktører, som søger at påvirke lægerne (Lægeforeningen, medierne, 

speciallægeselskaber), fremstår regionerne og Lif, som to af de mest spændende aktører. 

Regionerne er direkte arbejdsgiver for sygehuslægerne og indirekte for de praktiserende 

læger, som er ansat i entreprise og underlagt en række regler. Lif repræsenterer private 

virksomheder med bestemte økonomiske målsætninger – de skal sælge deres produkter. 

Samtidig er industrien den største udbyder af undervisning for læger i Danmark, hvilket 

skaber en række spændinger i samarbejdet med lægerne. Disse faktorer medvirker til, hvordan 

vilkårene for SL konstrueres og håndteres, hvilket tilbyder spændende måder at anskue 

kommunikationen.  
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2.5 Problemformulering 

Ovenstående leder mig til følgende problemformulering:  

Hvordan former ydre vilkår for sundhedsfaglig læring lægernes indre konstruktion af 

sig selv? 

Besvarelsen af problemformuleringen leder til en opdeling af analysen i to spørgsmål:  

Første del af analysen spørger:  

Hvordan konstrueres ydre vilkår for sundhedsfaglig læring?  

Konklusionerne på første del af analysen bruges som afsæt til anden del af analysen, som 

spørger:  

Hvordan konstruerer lægerne sig selv i håndtering af de ydre vilkår? 

2.6 Projektdesign 

På næste side visualiseres afhandlingens opbygning. Figuren består af afhandlingens 

hovedpunkter samt de spørgsmål, jeg besvarer, idet jeg bevæger mig mod svarene på min 

problemformulering.  

  



1 

 

 

En af grundstenene i det danske velfærdssamfund er god lægelig behandling. Ikke mange er 

villige til at fravige god lægelig behandling, men det kræver, at lægerne kan blive ved med at 

uddanne sig. Andre offentlige professioner, som fx lærere fører en offentlig debat om statslig 

støtte til deres videreuddannelse; en sådan offentlig debat ses ikke om læger.  

Der er mange forskellige både private og offentlige aktører i Danmark, som forsøger at 

fremme egne interesser inden for sundhed, det værende politiske, økonomiske eller 

professionelle; to store aktører er staten og lægemiddelindustrien. Der er bred uenighed i 

offentligheden og blandt læger, om under hvilke vilkår læger bør eller ikke bør tilegne sig ny 

læring. Den største formidler af sundhedsfaglig læring, herefter SL, er lægemiddelindustrien, 

som sælger af medicin skaber modstridende interesser, som påvirker, hvordan læger og 

industri kan interagere, og læger kan tilegne sig ny viden om behandlinger og udviklinger 

inden for deres sundhedsprofessionelle områder.  

Hvis vi i fremtiden ønsker et sundhedsvæsen med kompetente og veluddannede læger, skal 

lægerne løbende have mulighederne for at kunne tilegne sig ny og relevant læring – også efter 

endt uddannelse.  

Når meningsdannere på sundhedsområdet udtrykker forskellige former for viden, påvirker de 

lægernes vilkår. De påvirker, hvordan lægerne kan tilgå SL. Forskellige måder at 

kommunikere med læger påvirker, hvordan de forstår vilkårene for SL - læring som skal 

sikre, at vi også i fremtiden har et af verdens bedste sundhedsvæsener, og hvordan de forstår 

sig selv.  

Som udgangspunkt kan man få indtrykket af, at lægernes vilkår for ny SL varierer, alt efter 

om de arbejder på sygehus eller i praksis- Fælles er, at der stilles mange krav til, hvordan de 

to typer læger bør administrere deres hverv. Begge grupper af læger har komplicerede 

forhold, de skal håndtere, når de indhenter SL på tværs af sektorielle grænser. Lægernes 

vilkår for SL indebærer mere end blot medicinsk behandling. Lægernes læring baserer sig på 

mange forskellige vilkår; vilkår jeg undersøger i denne afhandling. Disse vilkår er begrænset 

til bestemt tid og rum, de er ikke de samme, som for 10 år siden og vil, når man ser tilbage ti 

år fra nu, formodentlig se anderledes ud.  

Med udgangspunkt i to aktørers kommunikation om SL, vælger jeg i denne afhandling at 

undersøge, hvordan læger former deres identitet i håndtering af kommunikation. Sagt med 



2 
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Sundhedsfaglig læring, (SF) forstås, som viden der har indflydelse på lægernes mulighed for 

at forbedre sig professionelt. 

Vilkår forstås helt simpelt, som de forhold der påvirker, hvordan lægerne kan tilegne sig SL. 

Læger dækker over praktiserende læger samt privat og offentligt ansatte sygehuslæger. 

 

Det socialkonstruktivistiske paradigme medvirker til at forme afhandlingens analytiske blik, 

hvilket igen afleder, hvordan udformningen af analysen tager sig ud.  

Når jeg tager udgangspunkt i socialkonstruktivismens erkendelsesinteresse abonnerer jeg på, 

en forståelse af det sociale i form af en konstrueret virkelighed; hvordan sandheder og 

selvfølgeligheder konstrueres i sociale kontekster. Jeg arbejder ikke direkte med 

begrebet ’objektiv virkelighed’, men behandler begrebet fordi:  

”Når termen virkelighed alligevel bruges, så er det for at betone, at disse sociale 

konstruktioner opleves, som var de ”virkelige”. De virker tvingende på samme måde, som den 

fysiske virkelighed gør det” (Esmark et al, 2005:24).  

I mit arbejde med socialkonstruktivismen anerkender jeg, at der eksisterer en fysisk 

virkelighed, samt at objekter og subjekter har fysisk form; mit fokus ligger blot andetsteds. 

Jeg undersøger, hvordan konstruktionen af sociale fænomener skaber mening for det enkelte 

individ, og hvordan mening i kontekst skaber handlen. Med andre ord undersøger jeg, 

hvordan vores ageren i sociale relationer og sociale rum styres af vores egen konstruktion af 

mening. I lægers kontekst, giver det ikke mening at tale om lægers vilkår for SL, hvis ikke 

fænomenet italesættes af læger. Det videnskabsteoriske genstandsfelt dækker både analyse og 

iagttagelsesposition, og jeg ser ikke én korrekt måde at iagttage omverdenen, det 

videnskabelige genstandsfelt må konstrueres, før det kan iagttages (Esmark et al 2005:12). 

Der konstrueres således på begge sider af distinktionen mellem iagttageren og genstandsfeltet. 

Når jeg iagttager læring, iagttager jeg altså ikke ’sand’ læring, jeg iagttager bestemte former 

for konstruktion af læring. Jeg medvirker til at konstruere iagttagelsesobjektet, når jeg 

gennem empiriske og teoretiske til- og fravalg på bestemt vis iagttager, hvordan læring 

konstrueres kommunikativt.  



7 

 

Jeg er medvirkende til at konstruere det sociale fænomen, jeg betragter ved at skabe flere 

måder at iagttage fænomenet på end som umiddelbart fremstræder. Analysen i denne 

afhandling, kan ses som en socialkonstruktivistisk analyse, fordi jeg, som forsker, er 

opmærksom på min egen rolle; fordi analysen undersøger relationer mellem lægerne og deres 

omverden, og fordi det ikke er hensigten at påvirke disse relationer. Alle de valg jeg tager, 

kunnet have været anderledes, og som følge deraf kunne de konklusioner jeg finder, ligeså 

være anderledes. Således tager jeg nogle valg, og som konsekvens nogle fravalg, fravalg som 

er betydningsskabende på samme vis som tilvalg. I det følgende afsnit beskæftiger jeg mig 

med nogle af de til- og fravalg, jeg har taget i denne afhandling.  

 

De tilvalg jeg tager, præger analysens konstruktion og udvikling - det samme gør sig 

gældende for fravalgene. Tilvalg er valg af teorier, begreber, empiri og bestemte analytiske 

vinklinger. Det er valg, som jeg iagttager, udvælger og beskriver. 

 

Fravalgene er derimod ikke helt som medgørlige. Fravalg dækker over alt det, jeg har valgt 

ikke at medtage i afhandlingen, og det dækker alt det jeg ikke bevidst har fravalgt. De 

vigtigste fravalg i denne analyse omhandler de dele, som jeg bevidst har fravalgt. Jeg ser ikke 

på, hvordan der kommunikeres i medierne om lægerne og SL. Lægerne er medkonstruktør af, 

hvordan ny faglig viden opfattes, men de er ikke alene om at konstruere problemerne ved 

erhvervelse af ny faglig læring. Det er derfor ikke interessant, hvorfor lægerne 

kommunikerer, som de gør, men i stedet at iagttage, hvordan de kommunikerer.  

 

Senere i denne afhandling behandles en række aktørers subjektivering af læger i bestemte 

logikker og praksisser, valget af disse er prioriteret, men dog stadig kontingent. Jeg kunne 

have valgt andre aktører eller teori. I stedet, for at have Foucault og udviklinger af hans 

diskursanalyse og governmentality, kunne jeg have valgt at anvende Niklas Luhmanns 

systemteori.  

 

Ovenfor behandlede jeg bevidste fravalg, nu vil jeg behandle ubevidste fravalg. Når man 

iagttager noget, styres ens blik, og man undlader at se på andet. Sådanne ’blinde pletter’ 

opstår i analysen og kan bedst beskrives igennem, hvad de ikke er. Den lidt kryptiske sætning 

dækker over, at mens man ikke kan sige noget om deres natur, da de jo i sagens natur er 

ukendte, kan man være opmærksomme på deres potentielle eksistens i analysen. I min 
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analyse, iagttager jeg to ordener af blinde pletter. Den første orden er det, som lægerne ikke 

ser i deres kommunikation omkring SL og omkring sig selv. Den anden orden er de blinde 

punkter, som opstår i kraft af min analysestrategiske tilgang. Selvom, at jeg ikke ved, hvad de 

blinde pletter dækker over, erkender jeg min egen manglende viden derom.  

 

Det er vigtigt kort at behandle, hvad forskellen er på en ontologisk eller epistemologisk 

tilgang. Kort sagt, kan man sige, at forskellen ligger i tilgangens erkendelsesretning; man 

spørger så at sige til to forskellige områder. Traditionelt set har man fokuseret enten på 

objektet, det reelle i den ontologiske tilgang eller på subjektet, det imaginære i 

epistemologien. Hvor epistemologien arbejder med et forestillet flydende og kerneløst 

subjekt, arbejder ontologien imod en ’ægte’ kerne i fænomenet. De to tilgange adskiller sig 

yderligere ved, at det epistemologiske subjekt konstrueres igennem konstante møder mellem 

deltagere i sociale handlerum. Alle disse dele udvikler sig konstant og forandrer strømmen af 

positioner subjektet har til rådighed; altså alle de måder der kan tales fra og til.  

I modsætning til den ontologiske erkendelsesinteresse, som spørger til, hvad man erkender, 

spørger den epistemologiske erkendelsesinteresse til, hvordan man erkender. Det subjektive 

og objektive afvises ikke som meningsløse, hvis de undersøges relationelt. Sammenhængene 

og relationerne mellem subjekter og objekter og alle andre konstituerende elementer i de 

sociale handlerum, skaber den empiriske virkelighed, jeg forsøger at beskrive. I min analyse, 

undersøger jeg med de forskellige analytiske greb, hvordan alle elementerne handlerummene 

interagerer. Hovedfokus i den epistemologiske analyse bliver relationerne mellem subjekt og 

omverden, og hvordan subjektet konstruerer sig selv; hvordan lægerne italesættes af en række 

aktører, og hvordan de i mødet med omverdenen konstruerer sig selv på bestemte måder.  

 

Der kan tales om iagttagelser på flere niveauer. Der findes iagttagelser på første og på anden 

orden. Positivismen arbejder med fx med første ordens iagttagelser. Første ordens iagttagelser 

anser som udgangspunkt sin egen skelnen som sand, hvorfor positivismen ikke overvejer sin egen 

tilvirkning af virkeligheden eller problematiserer sin egen tilgang. De data som tilvejebringes, 

vurderes som sande. I kraft af iagttagelsens umiddelbare sandhedsværdi, overvejes 

iagttagelsesobjektets sociale konstruktion eller iagttagerens konstruktive rolle ikke. Problemet, 

om man vil med første ordens iagttagelser, kredser omkring en manglende problematisering af 

problemerne. Hvis jeg antog interview foretaget med lægerne, som bevis for problemerne med 

erhvervelse af viden, uden at overveje andre konstruktioners indflydelse, ville jeg arbejde på 
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førsteordens iagttagelsesniveau.  

 

Traditionelt set har man talt om teori, metode og empiri separat. Analysestrategien gør op 

med disse som separate størrelser og samler dem som ligeværdige partnere. Herved anskues 

alle de konstituerende dele som konstruerede artefakter. Ved at samle disse tre begreber, kan 

man iagttage igennem dem med ét blik. De forskellige ’del’-tilgange styrer således ikke de 

andre. Teorien anskues som ikke bibringer af sandheden, empirien ikke som det eneste 

relevante, og der kunne have været taget andre metodiske tilgange, end den valgte.  

Jeg anlægger en epistemologisk tilgang til analysen, som er inspireret af Andersens diskursive 

analysestrategier (Andersen, 1999). Denne forståelse tager sit udgangspunkt i et opgør med 

ontologiske videns-konstruktion ved at hævde, at konstruktionen af viden foregår 

epistemologisk igennem teorier og ikke ontologisk (Andersen, 1999: 57). Dette betyder, at jeg 

i denne analysekonstruktion, forpligter mig til på forhånd at udtrykke iagttagelsesgrundlaget 

igennem forudbestemte kontingente ledeforskelle (Andersen, 1999). Derved iagttages 

analysegenstanden i henhold til de valgte teoretiske tilgange. Når valget af teoretisk tilgang er 

kontingent, er det vigtigt at tilgå valget strategisk. Hvilken erkendelsesinteresse har 

iagttagelsesobjektet, og hvordan kan jeg vælge en teori, som opfylder denne 

erkendelsesinteresse?  

 

Erkendelsesinteressen, som er af en analytisk karakter, forholder sig til min oprindelige 

undren: Hvordan tilegner læger sig ny læring? Dette oprindelige spørgsmål har empirisk 

karaktér, da det tager udgangspunkt i en række observationer. Min undren, blev efterfølgende 

udkrystalliseret i to styringsspørgsmål, som formulerede problemformuleringen, Hvordan 

former ydre vilkår for sundhedsfaglig læring lægernes indre konstruktion af sig selv? 

Erkendelsesinteressen i afhandlingen konstrueres ikke i forhold til hvad eller hvorfor, men 

derimod igennem, hvordan konstruktionen af subjekter og viden kan observeres. Jeg spørger, 

hvordan kommunikationsbetingelserne påvirkes, når lægerne anskues i en magtanalyse. De 

empirisk afledte spørgsmål hjalp med at konstruere problemformulering, og hjælper mig i mit 

valg af bestemte teoretiske begreber. Fordelen ved at lade mødet med empirien delvist styre 

de strategiske teorivalg, er at undgå en forudsigelig reproduktion af teorien i empirien. 



10 

 

Teorien er valgt ud fra en forventning om at kunne navigere hovedproblematikkens 

metaforælling om, hvordan lægefaget rekonstrueres gennem vilkårene for SL. Strategiske 

teorivalg er nødvendige, fordi bestemte teorivalg former analysen ved at konstruere 

iagttagelsesgenstande på bestemte måder. Afhandlingens erkendelsesinteresse fastholdes 

derved og tillader konstruktion af empirien igennem udvalgt teoretisk sprog.  

 

Analysen bevæger sig inden for en bestemt kommunikativ ramme afledt af Michel Foucaults 

blik på den sociale verden. Foucault anskuer i sine tekster den sociale verden gennem 

diskurser. Han beskæftiger sig med potentialer – med hvordan hensigter og motivationer 

konstrueres; han beskæftiger sig ikke med hensigter og motivationer.  

Foucault anså diskursers dynamiske konstruktion af indhold, som mudrede kampe på kryds og 

tværs af mulighedsrum, hvor indhold og viden ikke skabes i pæne rette linjer, men hvor der 

kæmpes om hvert komma. I denne ramme, undersøger jeg, hvordan vilkårene for lægers 

faglige læring formes, og indbyder til bestemte handlerum for lægerne. De diskursive rammer 

hjælper med at holde analysens fokus igennem afhandlingen. 

 

Foucault (1975) viser, hvordan magt ikke længere er rent negativ, men positiv i sin 

produktion af viden. Begge er afhængige af hinanden for at kunne både udvikles, indhentes og 

udøves. Magt producerer, magt skjuler, ekskluderer eller undertrykker ikke. Magt producerer 

virkeligheden. Magt producerer objekternes domæner og sandhedsritualerne. Magt producerer 

individet, og individets produktion kan ikke skelnes fra magtproduktion (Foucault, 1975: 

194).  

Hvis magt altid var repressiv, hvis den aldrig sagde andet end ’nej’, ville du så frivilligt følge 

den? Det som gør magt effektiv, det som gør, at du accepterer magten er ikke kompliceret. 

Det er simpelthen, fordi den ikke kun kigger dig over skulderen og siger nej; den hjælper, den 

producerer ting, den indgyder nydelse, former viden og producerer diskurs. Du bliver nødt til 

at anskue magten, som et produktivt netværk, som løber gennem hele det sociale værk, som 

meget mere end en negativ egenskab, der kun undertrykker (Foucault, 2003: 307).  

Foucault (2003) understregede, at hans arbejde ikke primært fokuserede på at analysere magt; 

hans fokus var at undersøge forskellige måder, at personer subjektiveres. Magten opererer 

som et mere intimt fænomen, hvor det kender individet bedre, det arbejder ikke på afstand 
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eller udefra, magten arbejder indefra på selvet (Miller, 1987:2).  Foucault adskiller sig fra 

Hobbes, hvor magt er kausal og mekanisk, negativ og repressiv, hvor a vil have b til at gøre 

noget. Foucault opfatter magten, som styring af muligheder (Foucault, 2003: 138). Magt 

udøves kun over frie subjekter, som har muligheden for handling og en grundlæggende 

genstridig vilje. Som følge deraf kan subjekterne reagere og gøre modstand, når agenter søger 

at regulere deres adfærd. I denne kontekst er magt ikke anti-tese til frihed og menneskelig 

agens, tværtimod forudsætter magten frihed og agens.  

Denne magtforståelse gør det muligt for os at undersøge, hvordan modstanden udøves; ikke 

forstået som en emancipatorisk analyse, snarere som opdagelse af alternative 

styringspraksisser. Tanken om modstand, udtrykt fra det analytiske frame-work, agens 

overfor struktur, har styret megen social teori. Når frihed ikke defineres som fraværet af 

undertrykkelse, men som en rodet mængde opfundne teknologier, giver en sådan binær 

opstilling ingen mening (Rose et al, 2006: 100).  

Magten er ikke et væsen, der kan væltes, ødelægger eller efterlades; det er en politisk strategi, 

som omfatter både de som ’modsætter’ sig den udøvende magt, og de som ønsker at styre 

disse (Stenson, 2005). Undersøgelser af magt er mere end, hvordan magt subjektiverer og 

styrer. Det er, hvordan magt indlejrer sig i viden og udøver sit ideologiske indhold og 

grænser. Som konsekvens heraf er det ikke muligt at udøve magt uden at trække på, tilegne, 

distribuere eller tilbageholde viden. I denne grundlæggende forståelse eksisterer distinktionen 

viden/samfundet eller videnskab/socialitet ikke, men kun viden/magt  

Magt og viden er afhængige af hinanden, der er ingen magtrelationer uden den reciprokke 

konstituering af et videns-felt, ej heller viden, der ikke samtidigt er betinget af og konstituerer 

magtrelationer (Foucault, 1975: 27). Magt eksisterer ikke som enhed, men eksisterer 

immanent, i uendeligt komplekse netværk af mikro-magt; magtrelationer, der gennemsyrer alt 

i den sociale verden. Af samme årsag kan magt ikke væltes eller erhverves gennem 

overtagelse af samfundets enkelte institutioner.  

 

Governmentality er funderet på et grundlæggende produktivt, fremmende og kreativt 

magtperspektiv, som arbejder ved at forme og mobilisere subjekter, og kan beskrives som en 

øget statslig magt, hvor individet og viden sættes i centrum. Den øgede magt er ikke som 

udgangspunkt repressiv magt, men magt skabt gennem diskursive sandhedsritualer - logikker. 

Logikkerne skaber bestemte subjektivitetsformer, som enten gør at subjekterne underlægger 
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sig selv eller kæmper imod. Når individerne indgår i en given subjektivitet, bliver de del af en 

normaliserende kraft. Selvom magten internaliseres af individer, udøves der stadig 

overvågning og forstærkning af ønsket adfærd.  

Et primært fokus i governmentality har været på at afdække styringslogikker. Logikker der er 

indlejret i komplekse sammenhænge mellem politiske logikker, styringsstrategier og 

teknologier, samt de konstruktioner af personer og steder hvori de operer (Stenson og Watt: 

192, 2007). Disse videns-dele er systematisk forbundet og kan indskrive sig i en bredere 

historisk betydning ved at artikulere en syntese af heterogene diskursive temaer. 

Det er en tilgang, som både identificerer et socialt rum og identificerer værktøjer, som kan 

gribe ind i rummet. Rose & Miller (1992: 181-182) understreger hensigten om at 

sammenkæde det ønskværdige med det mulige, når de oversætter politiske ambitioner til 

noget mere praktisk. I denne korte beskrivelse af governmentality, har jeg ikke kunne undgå 

at trække på en post-foucauldiansk forståelse af feltet, i næste afsnit uddyber jeg, hvad den 

forståelse indebærer for denne afhandling.  

 

Foucaults oprindelige termer fra hans interviews, seminarer og forelæsninger tilbød et løst 

frame-work for governmentality, men et egentlig programmatisk udtryk kom først lidt senere. 

Lippert & Stenson (2010) behandler governmentality-feltets programmatiske udvikling fra de 

første vage tiltag frem til i dag. Jeg behandler relevante dele af denne udvikling ved at belyse, 

hvordan styringsmentaliteter, som styrer menneskelig adfærd, gøres praktiske og tekniske 

igennem specifikke organiserede praksisser. Styringsmekanismer fungerer ved at overveje, 

hvordan vi tænker over styringens natur og praksisser, og belyses gennem et fokus på det 

diskursive felt, hvor som magten udøves.  

Governmentality forholder sig ikke til om politiske eller medicinske logikker nødvendigvis er 

sande eller falske, men om de er konstrueret som objektiv eller rationel viden. Ved at se på, 

hvordan samfundet er konstrueret, gør governmentality os i stand til at stille spørgsmål, som 

underminerer det familiære ved vores samfund (Burchell, 1993: 277). Det bliver synligt i 

sundhed- eller politiske sammenhænge, når styringspolitikker synliggøres, som sociale 

artefakter i et givent historisk forløb.  

Governmentality programmets genealogi er et forsøg på at visualisere bestemte 

problematiseringers historisk-sedimenterede elementer (Foucault, 1980: 8). Der er ikke noget 



13 

 

selvfølgeligt problematisk ved programmer, derimod forventes en kompleks sammensætning 

af indbyrdes kampe mellem myndigheder og læger med tilhørende diskurser og praksisser, for 

at det fremstår selvfølgeligt. Diskurser ikke blot repræsentationer eller refleksioner af ydre 

begivenheder eller problematikker, som offentlige myndigheder står overfor. Derimod skaber 

de deres egne sandhedsregimer, en acceptabel italesættelse af problemer og løsninger til disse 

problemer (Foucault, 1980). Sidst men ikke mindst tilbyder governmentality en kritisk tilgang 

ved at transcendere moralske beslutninger om ’god’ eller ’demokratisk’ ledelse. 

Analysetilgangen adskiller sig netop fra mainstream ledelseslitteratur, som fokuserer på at 

beskrive, hvordan organisationer og aktører er, og hvordan de bør styres. Derved portrætterer 

den traditionelle ledelseslitteratur bestemte styringsfunktioner som værende frie i og fra staten 

og ofte i traditionelle hierarkisk forhold (Stenson, 2005).  

 

Undersøgelser af governmentality begrænser sig ikke til analyser af institutioner eller 

samfundets politisk magt. Derimod definerer governmentality som, ’styringens kunst’ bredere 

som ’styring af adfærd
1
’ (Foucault, 2003: 138). Dean (1999) uddyber begrebet ved at forklare, 

hvordan det dækker ethvert bevidst forsøg på at styre menneskelig adfærd mod bestemte mål. 

Staten eller det offentlige er kun en blandt mange former for autoriteter, som udøver styring. 

Denne tankegang reflekter en forståelse af styring, som går fra privat selvstyring til at styre 

andre individer eller gruppers handlinger (Lemke, 2000: 7). Individer er ikke kun underlagt 

ydre aktørers dominering, men er også aktive i deres egen styring af selvet – selvstyring. 

Cruikshank (1999) beskriver, hvordan moral og etiske hensyn spiller en stadigt større rolle for 

individet, både som samfundsborger og i sociale henseender. Moral og selvtillid er 

styringsteknologier, som forholder sig til rollen som dele af et samfund. Selvstyringen 

evaluerer og handler på os selv, så ydre aktører ikke behøver. Samtykke betyder, at der ikke 

kan observeres magtudøvelse; ved at isolere et selv at handle på udstykker vi et handlerum – 

vi udøver magt over os selv (Cruikshank, 1999:91).  

Det er vigtigt at understrege vigtigheden af, at individerne former deres egen subjektivitet, og 

der igennem udbreder governmentality sit arbejdsområde betydeligt, helt ind i individet 

(Rose, 1999 i Mckee, 2009). Vi kan med undersøgelser af governmentality iagttage, hvordan 

magten udøves, når vi som velfærdssubjekter, styrer os selv igennem selv-

forbedringsteknikker.  

                                                 
1 På engelsk: Conduct of conduct.  
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Tilgangen viser, hvordan mindre direkte ledelse ikke nødvendigvis fører til mindre egentlig 

styring. Mange nyere kommentarer om neo-liberale, eller avanceret liberal styring, har vist 

hvordan tiltag, som skal uddelegere uafhængighed og ansvar fra staten til den aktive borgere, 

repræsenterer en slags reguleret frihed, hvor subjektets handlingskapacitet bruges som en 

politisk strategi, som sikrer regeringens mål (Rose, 1999 i Mckee, 2009). Fokus i strategien 

på, hvordan tanken gøres både praktisk og teknisk adskiller governmentality fra den bredere 

ledelsesteori.  

Undersøgelser af governmentality viser, hvordan styring i stadig højere grad indkapsles i 

statsapparatet, Foucault kalder det ’governmentalisering af staten’ (Foucault, 2003: 244). 

Ifølge Foucault påstår staten, i det avancerede liberale regime, ikke som i tidligere 

ledelsesformer at have ikke svarene til alle samfundets problemer. Selvom staten er afhængig 

af aktører og individer, som ikke er direkte knyttet til staten, for at opnå sine mål, er staten 

stadigvæk en altafgørende aktør, når det kommer til at konceptualisere ’problemet’ og den 

forslåede løsning (McKee, 2008).  

 

Alle læger deler ikke nødvendigvis, de samme ønsker om økonomisk og faglig selvstyring, og 

modstyring overfor styringslogikker og -praksisser, udtrykker de mange forskellige 

kommunikative aktører. Det understreger vigtigheden af at overveje, hvordan forskellige 

læger subjektiveres. Ikke alle læger opnår følelsen af total professionel selvstændighed på 

samme vis. Det gør det vigtigt at inddrage specifikke situationelle styringsproblematikker, når 

jeg i anden analysedel undersøger lægernes håndtering af ydre vilkår om SL. Til det tilpasser 

jeg ’realistisk governmentality (Stenson, 2005, 2008). Tilgangen kunne også være kaldt 

kontekstuel governmentality, da specifikke omstændigheder påvirker analysen.  

Den realisme, som omtales i den analytiske praksis, går ikke mod eksisterende 

governmentality-tilgange, tværtimod tillader den analysen at holde fast på en etisk eller 

politisk relevans, om end på afstand (Dean, 2007:83 i Lippert & Stenson, 2010: 486).  

Kontekstuel governmentality har ikke noget at gøre med det filosofiske paradigme kritisk 

realisme, som med fokus på strukturer og let forklædt marxistisk materialisme antyder, at 

diskurser er en del af en metastruktur, og at ’virkeligheden’ er dets materialistiske basis.  

Tilgangen er oprindeligt anvendt i kriminologien (Stenson, 2005), som et forsøg på at belyse 

kampen for at kontrollere afvigende befolkningsgrupper. Den anbefaler at komplementere den 
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diskursive analyse af fremkommende styringsmentaliteter med lokaliserede empiriske 

beskrivelser af faktiske styringspraksisser, som søger at regulere specifikke udvalgte 

befolkningsgruppers adfærd.  

Via en empirisk kontrast til den diskursive tilgang, åbnes for iagttagelse af lokale initiativers 

mikro-praksisser og lokale aktørers adfærd med større fokus på den empiriske verden og 

aktive agenter i den. Der åbnes op for i højere grad at inddrage orale diskurser for at vise, 

hvordan politik implementeres ved at vise politikkens utilsigtede og uforudsete konsekvenser, 

såvel som deres ydre grænser (McKee, 2009). En skarp empirisk tilgang understreger 

vigtigheden af politik og sociale relationer, såvel som vigtigheden af kontekst og lokale 

variationer. Netop derved fremkommer de rodede komplekse subjektiveringskampe. 

Ved at tage udgangspunkt i antagelsen om, at subjekter kan nægte at kende deres plads, kan 

en kontekstuel governmentality tilgang undgå at referencer til modstyring ’klippes’ i 

slutningen, som et sidste afsnit i diskussionen (Clarke, 2004:10 i Mckee, 2009).  

Jeg anvender strategier, som understreger subjektets refleksivitet, og som tillader subjektet at 

tilpasse sig, at kæmpe mod styringstiltag. Ved at anerkende en mangfoldighed af stemmer og 

identitetens omstridte natur, håber jeg at undgå at anskue styringsmentaliteter udelukkende fra 

de styrende, fra forfatterne eller planlæggernes perspektiv, og i stedet antage et mere nede på 

jorden praktisk perspektiv, hvor subjektet ikke negligeres. Det gøres ved at forankre de 

identificerede logikker i analysens første del, med anden del af analysen, som tager 

udgangspunkt i lægerne og andre aktørers udsagn. For at anlægge en lettere og mere praktisk 

strategi er jeg nødt til at gå udover rent tekstbaseret diskursanalyse. Stenson (1998:348) 

forklarer behovet med, at det ikke er muligt at karakterisere lokale aktørers videns-strukturer i 

rent systematiske tekstuelle termer.  

Ved at undersøge, hvordan der aktivt strides om styringslogikker, teknikker og strategier i 

lokale kontekster, bliver det muligt at undersøge et handlerum, hvor centrale planer medieres 

ikke fra toppen, men nede fra og op; og hvordan planer udføres forskelligt forskellige steder. 

Bare fordi magt ikke er centraliseret, betyder det ikke at den ikke udøves nogen steder. 

Styring formes, hvor der kæmpes, vindes og tabes.  

Det er vigtigt at inddrage forskelligartede tekster, orale diskurser og praksisser fra en række 

forskellige aktører, for at blive i stand til at vise, hvordan lægerne gennemgår en professionel 

reformulering (Stenson og Watts, 2007).  
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Nu, hvor jeg har beskæftiget mig med de fordele, som der er ved at anvende denne 

analysetilgang, er det tid til at behandle nogle kritikpunkter. Undersøgelser af 

governmentality er blevet kritiseret for at ignorere den empiriske virkelighed. Stenson 

(2005:266) kritiserer governmentality for ofte at blive til ’diskursiv governmentality’, hvor 

diskurser risikerer at gå fra arbejdsredskab til mål, og undlader at tillade materielle praksisser 

som bevisgrundlag. Derved koncentrerer den analysen sig om styringslogikker som de 

kommer til udtryk i bestemte styringsdokumenter, i stedet for Foucaults ’styringens kunst’. 

Konsekvensen ifølge Stenson er et brud mellem analysen af specifikke logikker og de sociale 

relationer, som de er indlejret i. Dette står i direkte modstand til Foucaults arbejder, som tog 

udgangspunkt i, at tekster var solidt empirisk funderede og diskurser blev strategisk anvendt 

som arbejdsinstrumenter.  

Foucault foreslår at tage udgangspunkt i, hvordan modstand fremstår imod forskellige former 

for magt. I stedet for at analysere magt ud fra magtens indre rationalitet, handler det om at 

analysere magtrelationer gennem strategiernes modsætningsforhold (Foucault, 2003: 128-9).  

Problemet ligger altså ikke i det teoretiske udgangspunkt, men snarere i, hvordan teorien 

anvendes i praksis. En gennemgang af post-foucaudiansk governmentality litteratur af Dean 

(1995:570 i McKee, 2009) viser, hvordan en del af feltet begiver sig ud i ’empirisk 

beskrivelse’ og realistisk institutionel analyse. Governmentality anvendes grundlæggende 

diagnostisk ikke deskriptivt, hvorfor analysen ikke beskæftiger sig med styring af egentlige 

systemer, men med forskellig viden og handlingslag (Rose, 1999: 19). Selvom dette fokus på 

politisk logikker, videns-felter og diskurs er forventeligt, når man undersøger 

styringsmentaliteter, opstiller det en række problemer, når jeg ønsker at anvende analysen i en 

mere etnografisk styringsorienteret ramme, hvor jeg forsøger at iagttage, hvordan politiske og 

professionelle hensigter realiseres i praksis. Selvom det kan være fristende at ignorere 

problematiske empiriske aktualiteter, resulterer det blot i en grundlæggende manglende evne 

til at redegøre for, hvorfor det styrede subjekt, som konstitueres i diskursen, ikke dukker op i 

praksis.  

Fordi jeg er interesseret i magtens effekt på et mikro-plan og på individets erfaringer med 

subjektivering, er subjektets indbyggede egenskab til at tænke og handle anderledes vigtig; 

præcis som i Foucaults egen metodologiske tilgang. Undersøgelser af governmentality 

kritiseres for at ignorere at subjektivering, hverken er et let eller komplet projekt, det er 
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derimod opbygget igennem konflikter, modstand og ustabilitet. Strategier og 

styringsprogrammers konstruktion nedspilles, da de selv er både stadig foranderlige og fyldt 

med indre modsætninger, som tidligere beskrevet. 

 

En stor del af de teoretiske narrativer, som opstår i post-foucauldianske governmentality 

studier forsøger at tolke større styringsforandringer på nationalt og lokalt plan. Disse 

udviklinger associeres ofte med neo- eller avancerede demokratiske regimer. Udviklingen ses 

komparativ til velfærds-regimer. Velfærdsstaten udvikledes efter anden verdenskrig og frem 

til 1970’erne i de avancerede kapitaliske demokratier, Danmark inklusiv. Jeg undersøger 

gennem diskursanalyse over statslige og private programmatiske styringsdokumenter og 

interviews en række diskursive kompleksiteter af, hvordan sundhedsfaglige og økonomiske 

problematikker opfattes indenfor det sundhedsprofessionelle felt. Det argumenteres i 

afhandlingen, for lægernes håndtering af ’sundhedsfaglig’ og ’økonomiske’ styringsformer, 

på en facon, som skaber spændinger mellem brede principper om allokering af ressourcer og 

styring af borgere, her læger, og et velfærdsregime, som kræver, at staten på nationalt, 

regionalt og lokalt plan intervenerer selv på smalle områder.  

Både sociale og faglige beslutninger skal retfærdiggøres i henhold til en utilitaristisk logik, 

som biddrag til et stadigt mere effektivt ’marked’. Som nævnt før, betyder det også, at styring 

redistribueres på tværs af et utal af regulatoriske, frivillige, private og offentlige sektorer og 

styrelser (Stenson og Watts, 2009).  

Politisk iagttages det, hvordan regionerne forsøger at styre bestemte sociale og faglige 

grupper. Lægerne forsøges styret på nationalt og regionalt plan af en række statslige 

relaterede institutioner og styrelser: Indenrigs- og sundhedsministeriet, sundhedsstyrelsen, 

IRF, regionerne, med flere. Selvom den sociale ledelse af læger har en overvægt af nationale 

og regionale logikker, arbejder de side om side med mange andre former for logikker som 

italesat af Lif (Stenson og Watts, 2007: 192). Det er nødvendigt at understrege vigtigheden af 

de komplekse interaktioner, som sker lokalt og regionalt mellem regionernes logikker og 

disse som udstikkes udenfor offentligt regi.  

 

Sundheds- og uddannelsesfagene er i Europa på vej mod stadig mere ledelsesmæssig 

ansvarlighed og mindre faglig selvstændighed (Filc, 2006). Italesættelsen af SL sker i en 

kontekst, hvor rationalisering og nye vilkår indenfor en administrativ agenda presser på alt 
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imens der kæmpes om lægernes konceptuelle og organisatoriske rammer. Jeg undersøger, 

hvordan lægerne håndterer de ydre vilkår i en reprofessionaliserings-optik, og hvordan det 

former lægernes ekspertise og handlerum (Filc, 2006) inden for et avanceret-liberalt regime 

eller velfærdsregime, som er karakteriseret af konkurrence, ansvarlighed og forbrugerkrav 

(Esping-Andersen, 1990; Rose, 1993).  

I de seneste årtier har sundhedsvæsenet udviklet sig markant i den vestlige verden. Nogle af 

forandringerne fx forvaltet pleje ses ofte som den primære praksis i sundhedsvæsenet. I 

forvaltet pleje prioriteres udgifter, dermed forandres vilkårene for lægestanden, hvilket 

tidligere er blevet beskrevet som deprofessionalisering (Haug, 1988; McKinlay and Stoeckle, 

1988; White, 2000 i Filc, 2006).  

Ydre styring tilskrevet en ‘statslig indblanding’ er blevet beskrevet, som deprofessionalisering 

(Haug, 1988 i Filc, 2006) Markedslignende forhold er blevet tilskrevet en negativ effekt, da 

professionel viden udbredes over faglige diskursive grænser og det faglige ekspertisemonopol 

fragmenteres. Jeg modsætter mig deprofessionaliserings-tesen blandt andet fordi, jeg anskuer 

forholdet mellem staten og lægestanden som kontingent og kontekstafhængigt, hvorfor 

selvstændighedstabet, som sådan ikke leder til deprofessionalisering, men en forandring af 

lægernes grundvilkår. Den sort-hvide skelnen mellem stat og fag, som deprofessionalisering 

bygger på, går imod Foucaults forståelse af statens magt og rammer, som et i samfundet 

immanent netværk. Jeg abonnerer på en forståelse, hvor reprofessionalisering er defineret som 

en proces.  

Reprofessionalisering sker, når fremkommende ledelsesmæssige og økonomiske diskurser fra 

den bredere offentlige sektor internaliseres i den sundhedsfaglige ledelsespraksis. Det kan 

lede til nye og re-artikulerede former for selvovervågning, selvstyring eller ’governmentality’, 

hvilket fører til et reduceret behov for udtalt styring fra ydre interessenter. Mens 

deprofessionalisering beskæftiger sig med den mulige opløsning af lægestanden, iagttager 

reprofessionalisering en stadig udvikling af lægestanden med en række sociale og faglige 

konsekvenser for enkelte læger. Reprofessionaliserings-processen kan derfor opfattes for 

nogle læger internt i lægefaget som havende et deprofessionaliserende potentiale. 
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Lægestandens reprofessionalisering betyder at fire træk, der konstituerer faget forandres eller 

mistes alt efter, om man abonnerer på forståelsen af de- eller reprofessionalisering. De fire 

træk er:  

 Monopol over evner og egenskaber 

 Professionel selvstændighed 

 Magt over andre 

 Forskel fra lægmænd 

 

Lægestanden har et monopol over specialiserede egenskaber, færdigheder, som kræver 

omfattende teoretisk og praktisk viden. Monopolet har traditionelt givet læger ret til at erklære 

både lægmænds evalueringer og andre sundhedsfaglige erhverv ugyldige. Det kræver en 

omfattende uddannelse at beherske denne viden, en uddannelse som involverer formidlingen 

af både teori og egenskaber. Processen kræver også socialisering inden for en 

selvidentificerende gruppe, som deler et værdisæt der regulerer professionel etisk opførsel 

(Larson, 1977).  

Selvstændighed forholder sig til, hvordan faget kontrollerer forskellige dele af arbejdet; 

hvordan arbejdet udføres, tempo, arbejdstid, osv. (Freidson, 1970). Det kræver formelle 

faglige organisationer og professionelle grupper at opretholde både færdighedernes monopol 

og selvstændighed. De professionelle grupper holder magten og retten til at sætte 

standarderne for opførsel og kompetence. Forholdet med staten udtrykker og reproducerer, 

social og professionel anerkendelse. 

Magt over andre, magt over patienter, andre fag og samfundet (Freidson, 1970). Traditionelt 

er kommunikationen gået fra lægen mod patienten og ikke omvendt. Man kan tale om at 

magten over patienten baserer sig på forståelsen af et lukket marked, hvor lægen kan trække 

på sine professionelle færdigheder for at kontrollere fagets økonomiske variabler: udbud og 

efterspørgsel og priser (Tousjin, 2002 i Filc 2006).  

Forskel fra lægmænd via en professionel bevidsthed, som opbygger professionel status qua 

afstanden mellem lægen og lægmanden, både igennem opførsel, status og selvanskuelse 

(Larson, 1977). Lægmanden er den, som tilhører andre diskurssamfund end lægernes, fx ydre 

konsulenter, forskere, almen befolkning. Lifs kommunikation kan derfor vægtes i en 

afstandsskabende skelnen. 
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Hvert analyseafsnit trækker på forskellige begreber for at kunne besvare 

problemformuleringen. Begreberne tager udgangspunkt i Foucaults arbejder med 

subjektivering og governmentality samt senere udviklinger af governmentality. Det er værd at 

bemærke, at visse af begreberne trækker på fælles elementer på tværs af analyseafsnittene. 

Det gør sig fx gældende for bestemte magtteknologier, som identificeres i første analysedel og 

dernæst bruges til at italesætte lægers praksis i anden del af analysen.  

 

Første analysedel omhandler, hvordan regionerne og Lif kommunikerer på sundhedsområdet. 

Jeg anskuer, den kommunikation aktører i sundhedsdebatten udtrykker i styringsdokumenter. 

Jeg er specifikt interesseret i styringsstrategier - i logikker. Aktørerne udtrykker forskellige 

måder at tilgå og forstå sundhedsvæsenet på; forskellige måde at påvirke vilkårene for SL i 

forskellige retninger alt efter, hvilke forståelser der anlægges. Jeg fokuserer på, hvordan 

kommunikation påvirker vilkårene for lægers SL. Mange aktører italesætter forskellige måder 

at styre læger og SL, jeg fokuserer i analysen på lægemiddelindustri og regionerne. 

Begreberne er arrangeret efter et kinesisk kasse-princip, hvor logikkerne, identificeres i 

programmer, som udfærdiges i regimer.  

 

Handlinger, praksisser og institutioner anskues i en historisk kontekst, som påvirker deres 

indhold. Disse principper er blevet brugt til at give samling til mange historiske begivenheder 

og deres udvikling (Foucault, 1972). Stater er for eksempel beskrevet enten via traditioner og 

nationale karakteristika eller som en nødvendig fastlagt udvikling (Bevir, 2010). For ikke at 

forkaste begreber, som stat, samfund og økonomi skal man kunne definere koncepter 

pragmatisk i forhold til det som undersøges. I min analyse, anskuer jeg regimer som historisk 

bestemte mekanismer, der producerer diskurser, som relaterer til bestemte epoker og steder. 

Rose (1996:327) advanced liberal regime, som beskrivelse af den nuværende demokratiske 

styreform. Gordon (1991) kalder samme periode for neo-liberalisme, og Esping-Andersen 

(1990) bruger begrebet velfærdsregime til at beskrive en nutidig dansks styreform. Jeg forstår 

logikker og praksisser i forhold til deres historiske baggrund eller tradition og forståelsen af 

regimer, støtter mig ikke i at forklare praksisser med en fast kerne eller principper, men som 

en udvalgt del af fortiden, der bedst beskriver sundhedsaktørernes handlinger eller praksisser. 
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Programmer er forskrifter, planer eller skema, for hvordan forskellige aspekter af social 

adfærd kan håndteres. Jeg anskuer programmer i denne analyse, som de dokumenter som 

regionerne og Lif kommunikerer deres budskaber igennem. Disse programmer konstituerer et 

rum, hvori styringsmålene udformes og hvor implementeringsplanerne for disse mål 

fremkommer (Miller & Rose, 1990: 14). Der tages i den forskningsmæssige anskuelse 

udgangspunkt i, at man som forsker konstruerer genealogiske beskrivelser af vores samtidige 

problematikker (Donzelot, 1979) med fokus igennem bestemte logikker, som fx medicin og 

utilitarisme (Rose, 1996).  

 

Logikker er styringsstrategier. Mit primære fokus i første analysedel vil være på at 

identificere logikker, som bruges i anden analysedel. Logikker er bestemte måder at anskue 

eller konstruere styringspraksisser; hvad styring er, hvem styrer der på hvad og hvem. Jeg 

anvender tre konditioneringskrav til at identificere logikker; binaritet, normalisering og 

styring. I anden del, hvor jeg undersøger lægernes praksis, vil jeg bruge 

konditioneringskravene til at identificere, hvilke logikker der er på spil i praksis. 

 Logikken defineres ved, at logikken udtrykker en klar logisk forskel mellem to 

modsatrettede udtryk. Eg. Udadvendt /indadvendt eller sort/hvid.  

Hvordan logikken styrer, eg. på individ eller masse, og hvilke teknologier byder sig 

til eg. styringsteknologier og magtteknologier. Styringsteknologier, som søger at styre 

individer, anskues som en tilgang eller praksis, der forbinder midler med bestemte logikker, 

sådan at det konstituerede handlerum struktureres efter bestemte mål.  

 Hvordan logikken former praksis. Logikkerne er i stand til at forme praksisser 

både den fremtidige mulige og umiddelbart anvendelige, således at både udøvende og de for, 

hvem den praktiseres (Gordon, 1991:3). Logikker belyses gennem et fokus på både det 

diskursive felt, hvor magten udøves, rationaliseres, og et handlerum for 

styringsproblematikker identificeres og løsninger foreslås. Individer og grupper manifisteres i 

taktiske interventionistiske praksisser, hvor de forsøges styret i henhold til logikkerne 

(Lemke, 2001).  

Normaliseringen selvfølgeliggør bestemte dele af lægernes praksis, som de qua forskellige 

subjektpositioner både aktivt eller passivt kan indtage eller kæmpe imod. Muligheden for 



22 

 

modstand blandt enkelte læger eller grupper af læger er vigtig at nævne, da lægerne derved 

kan håndtere skiftende vilkår.  

 

I anden analysedel undersøger jeg, hvordan lægerne håndterer praksis og hvordan det former 

lægefaget og vilkårene for SL. Til analysen konditionerer jeg begreberne subjektivering, 

teknologier, sandhedsregimer og fortolkningskampe. Analysen kan beskrives, som en analyse 

af, hvordan forskellige aktører subjektiverer lægerne, og hvordan lægerne subjektiverer sig 

selv gennem praksisser.  

 

Subjektivering er en beskrivelse af, hvordan subjekter ikke kan opretholde suveræne grænser i 

forhold til omverdenen; subjekter objektiveres og er under stadig konstruktion af sine 

omgivelser. Subjektivering af subjektet er et centralt fokus i Foucaults genealogiske arbejder, 

han beskriver, hvordan subjekter skabes ved både ekstern og intern objektivering. Jeg 

anvender subjektivering i denne analyse for at vise, hvordan læger differentieres og 

objektiviseres hele tiden ved at skulle forme sig som subjekter i forhold til både omverdenen 

og sig selv. Denne skelnen er vigtig, fordi regionerne og Lif aktivt konstruerer logikker som 

tilbyder handlerum, som subjektiverer lægerne i deres kommunikation om vilkårene for SL, 

og gennem lægernes observation af sig selv, som subjekter. Subjektivering foregår i et 

kompleks handlerum, som undersøges igennem programmer, praksisser og teknologier. 

 

En fordel ved governmentality er, at den tilbyder at undersøge subjekter, som reflekterer over 

den dominerende diskurs, diskursens interpellationer og de subjektpositioner, som den 

tilbyder. Lægernes reprofessionalisering hjælper til at vise, hvordan de som subjekter konstant 

subjektiveres af regionerne og Lif, som samtidig foranlediger og indbyder lægerne til at kigge 

indad og subjektivere sig selv. Lægerne overvejer de forskellige former for identifikationer og 

forhold diskursen indbyder til de vælger ud fra de muligheder som fremmer deres personlige 

og politiske subjektpositioner.  

Jeg fokuserer på, hvordan læger styrer sig selv, og hvordan de konstrueres i dagligdags 

magtrelationer af myndigheder og industri. Det betyder, at jeg undersøger, hvordan lægerne 

som subjekter fx nægter at optræde som underlagt industrien, fagligt frie eller indtager en 

aktiv subjekt-position i et utilitaristisk handlerum. I samme ombæring undersøger jeg, 
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hvordan lægerne til tider uden at give udtryk for, at de handler inden for bestemte 

økonomiske, politiske eller medicinske styringsmekanismer.  

 

Teknologier er intellektuelle og materielle midler og rutiner, som gør forskellige 

styringsformer mulige; lige fra direkte styring til styring af selvet, som fx empowerment, der 

arbejder på selvet fra selvet (Fournier 1999; Dean, 1999). Foucault (1988: 18) skelner mellem 

fire teknologiformer. Jeg bruger to typer; magt- og selvteknologier i denne governmentality-

analyse.  

forholder sig til, hvordan individer gøres til genstand for egen styring, 

hvordan de selvstyres. Individets forhold til sig selv er et etisk forhold, som styrer, hvordan 

subjektet forventer at konstituere sig selv som moralsk agerende subjekt. Selvformende 

handlinger anskues som selvteknologi, fordi de er resultatet af modstridende sandheds- og 

handleformer, der realiserer et kontingent mulighedsfelt på en bestemt facon.  

 anskues som de operationelle værktøjer og vilkår, hvorigennem logikker 

styrer individer. Magtteknologierne objektiverer subjekter ved at underkaste subjekter bestemt 

viden og styring efter en given logik. Magtens tilstedeværelse tyder på mangfoldighed og 

kampe blandt lægerne. Subjektivering af subjekter udtrykkes gennem magt og igennem 

forskellige styringsteknologier, som fordrer forskellige former for magt. Følgelig medvirker 

identifikationen af bestemte magtformer til en diagnostisk analyse af, hvordan forskellige 

styringsteknologier påvirker vilkårene for SL og udvikler lægefaget.  

 

Forskellige styringsmekanismer trækker på forskellige former for magt. Jeg skelner mellem 

tre magtformer i analysen; den pastorale magt, den disciplinære magt og bio-magten.  

 

 Den pastorale magt udspringer fra en historisk styring af individets forsøg på 

at sikre frelse i det næste liv; deri er magten bundet op på individualiteten. I dagens Danmark 

gælder styringen af det individuelle subjekts fremtid ikke det næste liv, men derimod 

individets sundhed og sikkerhed.  

 

Den disciplinære magt er en internaliseret overvågningsform, hvor hvert 

individ disciplinerer sig selv; magtens formål er at skabe føjelige individer (Dreyfus & 

Rabinow, 134-135). Disciplinære teknikker søger således at smede føjelige kroppe, der kan 
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subjektiveres, bruges, transformeres og forbedres (Sheridan, 1980). Foucault brugte den 

disciplinære magt til at beskrive kollektiv styring af individer, fx elever, fanger og soldater.  

 

Bio-magten er bundet op omkring to piller; videnskaben og den disciplinære magt. 

Bio-magten opererer gennem styring af tilværelsen, kroppe – både individuelle og kollektive, 

sundhed, samliv, mentale og fysiske egenskaber (Foucault, 2003: 202). Igennem bio-politik 

kan en række styringspraksisser, logikker, både polykontekstuelle og immanente belyses. 

 

Foucault argumenterede mod et fokus på en nominal forståelse af handlinger og praksisser og 

de traditioner, som former disse. Han hævdede, at antropologiske universalier fremstår, som 

historiske konstruktioner uden fast indhold. Jeg vælger at undersøge sandhedsregimer og 

fortolkningskampe i denne analyse, fordi der ved identifikationen af programmer og logikker 

forventes en kompleks sammensætning af indbyrdes kampe mellem regioner og Lif og læger. 

Diskurser er ikke blot repræsentationer og refleksioner af ydre begivenheder eller 

problematikker, som aktørerne står overfor, diskurser skaber egne sandhedsregimer, som er 

acceptable italesættelser af problemer og løsninger til de problemer, som aktørerne står over 

for (Foucault, 1980). Jeg stiller spørgsmål ved sandhedsregimer i analysen ved at undersøge, 

hvordan logikkerne normaliserer lægernes praksis og skaber sand og normal adfærd indenfor 

bestemte handlerum.  

 

Det er igennem identifikation af sandhedsregimer, at fortolkningskampene træder frem. 

Forståelsen af kontingens antyder, at historien og begivenheder altid er åbne for tolkning, at 

der er utallige måder, hvorpå en logik eller praksis kan genfortolkes, omformes eller 

overvindes. Derfor er det vigtigt at være mistænksom, hvis forandringer fremstår som 

samlede og fredelige. Praksisser er forskellige og indbyrdes anderledes, og forsøg på at 

forandre disse mødes oftest med modstand. Jeg forsøger at vise, hvordan umiddelbare 

ensartede traditioner og praksisser er sociale konstruktioner, der opstår fra subjekter, som 

handler med forskellige og foranderlige mål. Jeg undersøger i analysen, hvordan 

sandhedsregimerne former lægernes handlerum, og hvordan de som subjekter er med til at 

forme deres handlerum. Det gør jeg i en diakron analyse, som naturligt fokuserer på 

kontingente brud og skift, der opstår i kampe mellem agenter (Bevir, 2010: 425). 
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Afhandlingens overordnede problemstillinger tackles fra en række forskellige retninger. Jeg 

gør brug af forskellige data, hvor valget deraf og følgelig er analysen altid kontingent. Selvom 

valgene af data, kunne være anderledes, repræsenterer valgene forskellige aktører, som 

medvirker til at konstruere SL. Jeg har i afhandlingen gjort brug af følgende empiriske kilder:  

 Styringsdokumenter 

 Styringsdokumenter 

 Høringssvar 

 Tre sygehuslæger 

 To praktiserende læger 

Empirien tager udgangspunkt i aktører, som medvirker til at konstruere lægernes 

mulighedsrum og SL. Empirien består af tekster, som vedrører læger og SL. Grundet emnets 

flydende natur, har det ikke været muligt at søge på et enkelt ord i alle tydre, og det er derfor 

muligt, at der er overset relevante dokumenter. Indhentelsen af empiri er foretaget i februar – 

juni 2011 og dækker tilgængeligt materiale fra aktørernes hjemmesider, dog ikke længere 

tilbage end 2006. Søgningen indeholder emner relateret til sundhedsfaglig viden og læring, 

økonomi, politiske hensyn og arbejdsmiljø. Jeg er opmærksom på, at kommunikationen kan 

være tiltænkt en række forskellige interessenter, som politikere, medier, medlemmer, m.m.  

For at undgå synkron analyse og for at støtte det empiriske materiale foretog jeg en række 

interviews med læger. Interviewene adskiller sig fra resten af empirien ved at være udført af 

mig. Det giver muligheden for at indhente data, som ikke nødvendigvis har været offentlig 

tilgængelig. Respondenternes udtalelser er udtryk for deres egne opfattelser og iagttagelser og 

er ikke nødvendigvis repræsentative for lægestanden som helhed. Interviewet anskues som en 

social interaktion, hvor jeg igennem interviewet er opmærksom på, hvordan jeg er aktiv 

deltager og medkonstruktør af interviewsituationen og interviewets udvikling.  
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Nedenstående illustration er en oversigt over, hvordan mit iagttagelsespunkt skabes via 

analysestrategiens valg. Illustrationen viser, hvordan teoretiske begreber konditioneres til 

analysen på baggrund af problemformuleringens underspørgsmål. Illustrationen er 

farveopdelt, farveforklaringerne findes øverst i illustrationens venstre hjørne. 

  



AnalysestrategiKonditionerede begreber

Spørgsmål til analysedel 2

Spørgsmål til analysedel 1

Problemformulering

Problemformulering
Hvordan former ydre vilkår for 
sundhedsfaglig læring lægernes 
interne konstruktion af sig selv?

Iagttagelsespunkt
Regionerne og Lifs 
sundhedsfaglige 

kommunikation samt 
interviews med læger

Spørgsmål til analysedel 1
Hvordan konstrueres de ydre 

vilkår

Spørgsmål til analysedel 2
Hvordan konstruerer lægerne 
sig selv i håndtering af de ydre 

vilkår?

Konditionerede begreber
Regimer

Programmer
Logikker

Konditionerede begreber
Subjektivering

Subjektpositioner 
Teknologier

Sandhedsregimer 
Fortolkningskampe
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Denne analyse er inddelt i to dele; første del som behandler de ydre vilkår igennem 

identifikation af logikker, og anden del, som behandler lægernes håndtering af disse vilkår. I 

første analysedel leder jeg efter regimer, programmer og logikker. Regimerne og 

programmerne bruges til at identificere, hvordan logikkerne forstås, og hvor de findes; 

logikkerne konditioneres individuelt efter binaritet, styring og normalisering.  

Analysedelene flettes sammen med de identificerede logikker fra første del, som føres over til 

anden del. De identificerede logikker støtter mig i analysen af lægernes praksis. Det er på 

baggrund af interview med læger, at jeg undersøger, hvordan de håndterer ydre vilkår. Til det 

bruger jeg begreberne; fortolkningskampe, sandhedsregimer, teknologier, hvormed lægerne 

kan indtage forskellige subjektpositioner. Subjektpositioner fortæller mig om, hvordan 

lægerne subjektiveres i kommunikationen.  
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I første del af analysen undersøger jeg, hvordan vilkårene for lægernes SL konstrueres af Lif 

og regionerne, som gennem programmer italesætter forskellige logikker, som skaber en række 

forskellige kommunikative vilkår for lægerne. Kommunikationen fra regionerne og Lif 

konstruerer med forskellige og foranderlige mål, og til tider umiddelbare ensartede mål og 

praksisser vilkårene for SL. Jeg iagttager, Lif og regionernes kommunikation for sig, 

hvorefter jeg konkluderer samlet til sidst i afsnittet på, hvordan de forskellige logikker 

indstiller lægen i forskellige subjektpositioner og subjektiverer ham.  

I sammenfatningen af henholdsvis Analysedel 1A og Analysedel 1B samlet jeg op på de 

identificerede logikker og i sammenfatningen af analysedel 1, konkluderer jeg mere 

overordnet på Lif og regionernes kommunikation.  

 

 

Da amterne blev nedlagt, blev fem regionerne oprettet og underlagt regionsloven 

(Retsinformation, 2011a). Regionerne fik ansvaret for sundhedsvæsenet og dermed ansvaret 

for sygehusene og hele sygesikringsområdet, herunder praktiserende læger og speciallæger 

(Retsinformation, 2011a). Oprettelsen af regionerne repræsenterer et styringsmæssigt brud 

med kommunernes indflydelse på sundhedsvæsenet samt et politisk ønske om øget 

specialisering indenfor sundhedsvæsenet. (ISM, 2004).  

Regionerne var fra begyndelsen tiltænkt en nøglerolle i en politisk rekonstruktion af den 

offentlige sektor. Regionerne skulle med ansvaret for sundhedsvæsenet være en dynamo for 

den regionale udvikling (ISM, 2004: 5-6). §5 i ’regionsloven’ forklarer, hvordan regionerne i 

overensstemmelse med gældende lovgivning skal ”varetage sygehusvæsenets opgaver og 

tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner, herunder varetage 

opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet”, 

(Retsinformation, 2011a).  

Jeg gennemgår programmer i form af styringsdokumenter. Jeg forholder mig til logikker, når 

de fremtræder. Jeg opdeler ikke analysen efter enkelte logikker fra start, da det vil sløre det 

rodede billede af logikkernes indbyrdes diskursive kampe og forudsætte tilstedeværelsen af 

bestemte logikker. I stedet opdeler jeg afsnittet efter emner, som de træder frem i 

programmerne.  
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Regionernes arbejde med rationel farmakoterapi er underlagt Institut for Rationel 

Farmakoterapi, IRF. Rationel farmakoterapi, udspringer af en politisk beslutning om 

gennemgribende ændring af medicintilskudssystemet, kombineret med ønsket om at sikre 

befolkningen den bedst mulige behandling med medicin til den rigtige pris. Med andre ord 

sigter rationel farmakoterapi efter at tilbyde borgerne en behandling, som ikke er dyrere end 

nødvendigt (IRF.dk, 2011a). ’Nødvendighed’ prioriteres i denne beskrivelse over en 

medicinsk logik; den medicinske logik underlægges en politisk logik. Denne politiske logik 

styrer gennem ideologiske behov og åbner arenaen for en utilitaristisk logik, som bidrag til et 

stadigt mere effektivt ’marked’.  

Samspillet mellem virkning og sundhedsøkonomiske forhold udtrykkes i den utilitaristiske 

logik, og det billigste alternativ skal vælges i tilfælde, hvor effekt og bivirkninger for flere 

lægemidler ikke vurderes som værende væsentlig forskellig (IRF, 2011C). Staten kan styre 

bestemte sociale og faglige grupper mod overordnede politiske mål igennem utilitaristiske 

logikker, og magten fortættes omkring de institutioner, som danner rammerne for lægernes 

beslutningsgrundlag.  

De næste to afsnit; praksisområdet og sygehusområdet behandler regionernes arbejde overfor 

praktiserende læger og sygehuslæger. De to områder behandles separat, hvorefter jeg 

sammenholder de forskellige logikker i regionernes kommunikation.  

 

Følgende afsnit omhandler, hvordan styringsdokumentet ’Almen Praksis i Fremtidens 

Sundhedsvæsen’ (Danske regioner, 2007) behandler vilkår for læring indenfor 

praksisområdet.  

Programmerne italesætter en given handlingsagenda indenfor praksisområdet ved at italesætte 

lægerne som agenter. Programmet fremstiller med bestemte logikker en handlingsagenda, 

praksisområdets fremtidige mål, som italesætter lægerne på en bestemt facon. Der opstår en 

række fraværende agendaer, der ikke italesættes, men som kan udledes af programmet. Disse 

agendaer er problematiske af natur i forhold til de fremtidige mål, da skelnen mellem de 

eksplicitte agendaer og fraværende agendaer konstituerer de fraværende agendaer som 

modagendaer (Foucault, 1972; Stenson & Watt, 2007). Såvel eksplicitering som fravær af 

agendaer konstruerer i de valgte logikker handlerum, som lægerne indbydes til at agere 

indenfor. Handlerummene indbyder til bestemte forståelser og normaliserer begreber og 

situationer i henhold til agendaer og modagendaer. 
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Praksisområdet skal ”udgøre et attraktivt og tilgængeligt sundhedstilbud i lokalmiljøet (…) 

[og] udvikle sig som en velfungerende og integreret del af det samlede sundhedsvæsen” 

(Danske regioner, 2007:5). Der udtrykkes ønske om attraktive sundhedstilbud, og mødet med 

lægen skal ikke blot resultere i succesfuld behandling, men være attraktivt og tilgængeligt 

udover velfungerende. Ordvalget ’Attraktivt og tilgængeligt sundhedstilbud’ italesætter en 

patientcentreret markedsforståelse af praksisområdet, som flytter fokus væk fra den 

professionelle praksis mod en markeds- og ydelsesorienteret praksis. 

Regioner og almen praksis skal arbejde sammen for at nå en række mere specifikke 

målsætninger om dokumenteret kvalitet, optimal service og effektiv ressourceudnyttelse. Det 

forudsætter en satsning på store lægeklinikker, kvalitetsmåling, servicemåling, 

patienttilfredshedsundersøgelser samt initiativer, der udvikler almen praksis som organisation 

(Danske regioner, 2007:7). Den sundhedsfaglige logik underlægges utalitaristiske og 

økonomiske kontrolmekanismer. Lægens individuelle beslutningsgrundlag skal i højre grad 

organiseres og indlemmes i lægeklinikker. Reformen af praksisområdet kan ses, som udtryk 

for et skift fra refleksiv medicinsk praksis til utilitaristisk praksis, når sundhedsfaglig viden, 

adfærd og regulering stadig rationaliseres og den medicinske behandling i højere grad 

vurderes af ydre agenter. Ifølge Waring (2007) kan et skift mod øget politisk styring iagttages, 

som udtryk for, at den medicinske praksis bureaukratiseres i en centraliseringsproces i 

henhold til markedslogikker og distancestyringslogikker.  

”Almen praksis ses i endnu højere grad som hovedhjørnestenen i det danske sundhedsvæsen. 

Denne rolle forudsætter, at almen praksis udvikles og tilpasses i takt med det øvrige 

sundhedsvæsen. Regionerne ønsker derfor en reform af almen praksis, hvor der fokuseres på 

øgede krav om kvalitet, begrænsede ressourcer og specialisering i behandlingen” (Danske 

regioner, 2007:5). Den reform af praksisområdet, som regionerne foreslår, baserer sig 

på ’centralisering’ og ’specialisering’ og baserer sig på et skift i magtbalancen mellem læger 

og regionerne. Der sker et brud med de tidligere styringsformer og centralisering af 

ledelsespraksisser i en utilitaristisk logik, hvilket ses som en art statssanktioneret 

selvstyringsteknologi (Waring, 2007:165). Reformen sætter rammerne for den nye 

selvstyringslogik, og bryder med den medicinske logik, som dominerende sundhedsfaglig 

logik og promoverer i stedet en utilitaristisk logik og bureaukratiske markedslogikker.  

Regionerne italesætter behovet for øget faglig læring: ”Almen praksis skal i langt højere grad 

leve op til specifikke krav om faglig udvikling, service og kvalitet i den sundhedsfaglige 
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ydelse” (Danske regioner, 2007: 7). Det beskrives ikke, hvordan dette skal opnås, og da 

afsnittet fremtræder i umiddelbar nærhed af det afsnit, hvor den utilitaristiske logik 

italesættes, er det nærliggende at forholde lægernes læring med fremtidige økonomiske og 

administrative målsætninger.  

”Da almen praksis møder så mange patienter i løbet af et år, er almen praksis samtidig en 

oplagt aktør til at medvirke til øget lighed i sundhed” (Danske regioner, 2007: 7). Behandling 

i almen praksis italesættes i en politisk-ideologisk logik, hvor behandlingsforløb udføres i 

henhold til politisk bestemte mål om lighed. Det markerer et tydeligt brud med en egenrådig 

medicinsk logik. Denne flertydige rolle udvikles yderligere i bureaukratisk retning, idet det 

ønskes at:  

”Almen praksis skal i højere grad påtage sig ansvaret som tovholder for de lægefaglige 

ydelser på den enkelte patients vej gennem sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge skal 

således være klinisk tovholder for de lægefaglige ydelser og sikre, at patienterne oplever 

kontinuitet i behandlingen mellem sundhedsvæsnets sektorer” (Danske regioner, 2007: 7). 

Når kvaliteten af den medicinske behandling italesættes som afhængig af tværsektoriel 

behandling, udbredes den medicinske logiks praksis mod den utilitaristiske logiks praksis.  

For at åbne en traditionelt tillidsbaseret professions grænser og lede læger på afstand, benytter 

regionerne sig af teknikker taget fra finansiel ledelse og markedsstyring og kritisk 

overvågning i et panoptisk framework. Med tillidsbaseret referer jeg til et traditionelt 

professionelt tillidsforhold mellem læge og patient, som nu underlægges nye logikker. 

Governmentality benytter indre subjektiveringsprocesser, som ’skift i styrende normer’, fx 

medicinsk overfor utilitaristisk, som igen underlægges markeds- og patientcentrerede krav 

(Rose, 1993: 296). Fournier (1999: 84) foreslår at, ”indlemmelsen af professionerne i den 

liberale stats netværk, nødvendiggør at professionerne underlægger sig det liberale 

styringsrationale”. Professionens underkastelse til markedslogik efterspørger en tilpasning af 

eksisterende indre professionsvilkår overfor regionernes mål. Subjekterne bliver nødt til at 

iagttage sig selv refleksivt, for at vurdere, hvordan de skal konstruere sig selv i forhold til 

omverdenen.  

Regionernes anvendelse af både eksplicit overvågning og distancekontrol indbyder til brug af 

selvteknologier til styring af lægerne og lægger an til blandet modtagelse af, hvordan lægers 

faglige vilkår konceptualiseres blandt lægerne. Fordi rekonstruktionsprocessen ikke rammer  
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alle læger på samme vis, opstår muligheden for en intern stratificeringsproces, hvor de bedst 

stillede læger udnytte en bureaukratisk orienteret agenda til at forbedre egne vilkår. Det 

skaber vilkår for modstand overfor rekonstruktionsprocessen som ny subjektiveringsproces 

blandt de læger, som ikke har de nødvendige økonomiske eller professionelle rammer til at 

opnå effektiv SL ved at appellere til eksisterende dominerende medicinske eller utilitaristiske 

praksisser inden for faget.  

 

I dette afsnit undersøger jeg, hvordan regionerne i en række programmatiske 

styringsdokumenter italesætter styring af sygehusvæsenets efter bestemte logikker (Danske 

regioner, 2010abc).  

I programmet ’Styr på sygehusvæsenet’ (Danske regioner, 2010a) italesættes det, hvordan 

regionerne ønsker øget styring af sygehusvæsenet; ved politiske, utilitaristiske og medicinske 

logikker. Lægerne problematiseres i henhold til disse logikker ved, at regionerne danner et 

handlerum, der udvikler hospitalsområdets form og måde at tildele lægerne roller og 

handlinger. Regionerne normaliserer praksisser i forhold til de fremsatte problematiseringer, 

og fokus på administration af eksisterende ressourcer i modsætning til fokus på manglende 

offentlige ressourcer. Der italesættes logikker igennem udtalte og fraværende 

handlingsagendaer. Skelnen mellem udtalte og fraværende agendaer problematiserer og 

konstituerer de fraværende agendaer som modagendaer. Handlerummene indbyder til 

bestemte forståelser og normaliserer begreber og situationer i henhold til både udtalte 

agendaer og fraværende modagendaer. 

Regionerne italesætter politisk styring af sygehusområdet for at opnå resultater og kvalitet i 

behandlingen ved hjælp af utilitaristiske (Danske regioner, 2010bc). Patientcentralisering et af 

værktøjerne for at opnå dette, tyder på et avanceret demokratisk regime, hvor individer 

iagttages, som selvstændige kunder, der erhverver sig sundhedsydelser. Lægen 

kommodificeres fra et tilbud til en ydelse, han italesættes igennem markedslogik, og 

patientcentralisering bruges videre til at promovere utilitaristiske- og markedslogikker.  

Sygehussektoren er højt politiseret og politisk styret, der stilles store krav til lægerne for at 

sikre, at politisk utilitaristiske målsætninger og resultater nås, hvilket eksemplificeres 

igennem krav til lægerne på landets sygehuse både i forhold til arbejdstilrettelæggelse og 

ledelse (Danske regioner, 2010bc). Følgende udtalelse viser, hvordan regionerne anlægger en 

utilitaristisk tilgang til politisk styring af sundhedsvæsenet. ”Vi bør indrette styringen af 
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sygehusvæsenet ud fra denne viden, så vi på en sundhedsmæssigt klog måde dæmper 

udgifternes himmelfart” (Danske regioner, 2010a: 3). 

 

Markedsliggørelsen af sygehusvæsenet udtrykker et avanceret-liberalt regime, hvor 

handlerum, som anser behandlingstilbud indenfor udbud og efterspørgsel, optræder. 

regionerne italesætter, hvordan”… efterspørgslen efter sundheds- og omsorgsydelser [vil] 

stige(..) [og] tendensen til et skifte fra udbuds- til efterspørgselsorientering af 

sundhedsvæsenets ydelser [er] central.” (Danske regioner, 2010b: 8). Regionerne italesætter 

problemerne i en markedsterminologi og fremstiller handlerum med markedsorienterede 

rammer, ” som kan få betydning for speciallægernes faglige integritet og rolle som faglig 

autoritet. Og sidst men ikke mindst på virke både mængde og type af sundhedsydelser, 

speciallægerne forventes at levere” (Danske regioner, 2010b: 9). Lægens professionelle 

behandlingsegenskaber bliver selvfølgeliggjort i en sådan grad, at de altid forventes ydet. Det 

tillader en problematisering af lægen, hvor patienten centraliseres og lægens behov og 

egenskaber reduceres.  

Patienten vil i endnu højere grad end i dag være i fokus, og patienter skal have én fast 

kontaktlæge, der tager ansvar for hele patienten og patientforløbet (Danske regioner, 2010b). 

Regionerne stiller øgede krav om patientfokus og patientinddragelse, hvorved 

tilrettelæggelsen af lægens behandlingsforløb inkluderer en politisk logik sammen med en 

medicinsk logik. Lægernes selvforhold, og styringen udtrykker en normativitet om de idéer og 

målsætninger, som vi stræber efter. Den politiske styring af lægerne viser administrative 

hensyn, når regionerne kræver tværsektorielle behandlingsforløb: ”Hvor det har betydning for 

behandlingen, vil der være brug for godt samarbejde på tværs af specialer, faggrænser, 

afdelinger og sektorer” (Danske regioner, 2010b). Lægerne skal ikke blot være i stand til at 

praktisere eget professionelt behandlingsområde, men kunne koordinere behandlingsforløb på 

tværs af faglige og organisatoriske skel.  

Der kommer løbende nye og bedre behandlingstilbud, som til tider er dyrere end tidligere 

behandlingstilbud. Det er ifølge regionerne medvirkende til stigende udgifter i 

sygehusvæsenet. Dette kan styres politisk af regionerne igennem effektivisering af 

sygehusvæsnets drift (Danske regioner, 2010a: 5). Den kliniske ledelse og daglige 

beslutninger i patientbehandlingen vil også fortsat have stor betydning for sygehusenes 

driftsøkonomi (Danske regioner, 2010b), hvilket fokuserer på lægerne. 
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I relation til regionernes kommunikation, kan pastoral magtanvendelse iagttages i de 

utilitaristiske logikker i normaliseringen af lægernes ønskede adfærd.  

Den pastorale magt sigter efter at opnå menighedens frelse, subjektets frelse i efterlivet 

(Foucault 2000: 334). Lægernes ’frelse’ skal opnås ved at påtage sige flere administrative 

funktioner og undgå ’en lønmodtagerkultur’ og ’vagtskemaer’ (Danske regioner, 2010b:15). I 

den pastorale terminologi kan man tale om, at regionerne drager omsorg for menigheden, 

lægerne, og at regionerne skal ligesom præsten, lære lægerne, hvordan de bør opføre sig for at 

opnå frelse hinsides (Foucault 2000: 333). Regionerne befaler og tvinger ikke lægerne til, 

hvordan de bør indrette og tilrettelægge deres arbejde, men fremstår i styringsdokumenterne 

som bedrevidende vejledere. Det skal være lægernes selvmotivation, som driver regionernes 

programmer for lægernes udvikling. Regionernes funktion er at fjerne eventuelle blokader, 

som forhindrer lægerne i at udvikle sig, som regionerne ønsker det. Pastoralmagtens 

styringsteknologi er bekendelse, hvor lægerne opfordres til at sætte spørgsmål tegn ved, om 

deres handlingsmønstre og praksisser, så de bliver bedre i stand til at styre sig selv, og derved 

blive i stand til at handle på sig selv. Subjekterne skal gennem bekendelsen erkende sig selv 

overfor sig selv i regionernes interesse. Vejen mod regionernes visioner for lægerne, er at 

lægerne, som subjekter igennem selvteknologier ransager sig selv og bekender sig sine 

problematiserede handlinger. Igennem bekendelserne skal subjekterne erkende, hvordan deres 

handlinger er til skade for deres egen professionelle udvikling. På denne facon fremtræder 

lægernes selvstyring som en selvanalyse; som en selverkendelse, hvor lægens egen udvikling 

vurderes.  

 

Regionernes ønske om politisk styring af lægerne lider under økonomiske begrænsninger fra 

staten (Danske regioner, 2010a:5), følgelig udtrykkes der ønske om styring af lægerne på 

afstand igennem decentrale styringsteknologier. En af disse tilgange, er igennem at øge 

sygehuslægernes engagement i deres job. Det sker ved at øge de enkelte lægers administrative 

ansvar for den daglige drift og afdelingens udvikling (Danske regioner, 2010a: 2). 

Regionernes kommunikation lægger op til styring af selvstyring af læger, da kommunikations 

opfordrer til, at subjekterne disciplineres til at overvåge hinanden og sig selv med henblik på 

at opdage andre, som divergerer fra normalen og dermed udgør en trussel for ’alle’ lægers 

virke. Det overvågningsblik, som logikkerne i regionernes programmer (Danske regioner, 

2010abc) installerer, forsøger at normalisere adfærd, som lægerne bør tilegne sig.  
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I denne forståelse forventes lægerne at installere en refleksiv selvforestilling om egne 

omgivelser og iagttageres meninger og holdninger om læger. Programmerne lægger således 

op til, at subjekterne iagttager sig selv og egne praksisser med et blik, som lægen tror, at 

undersøgende og kritiske iagttagere kan anlægge. Regionernes kommunikation søger at spalte 

subjektet i to dele: Et subjekt, som både bibeholder rollen som ’den professionelle læge’ og 

samtidig overvåger andre lægers handlinger. Derved muliggøres selvovervågning og 

overvågning på samme tid.  

Denne form for overvågning er ikke problemløs da lægerne kan vælge at følge 

forskrivningerne yde modstyring. Lægerne kan fremstå, som en trussel eller som en ressource 

for regionernes programmer, hvilket viser, hvordan praksisser og selvfølgeligheder er 

mudrede diskursive fortolkningskampe. Lægernes ønskede handlinger tematiseres som objekt 

for deres selvstyring igennem logikkerne, mens udeladte handlingsemner fremtræder som 

mulige modtræk, lægerne kan aktivere. Programmernes oplæg til ekstern og intern 

overvågning og ledelse af lægerne viser, hvordan det utydeliggøres på et overordnet plan, om 

lægerne handler i henhold eller imod regionernes programmer og logikker. Jeg undersøger, i 

andet analyseafsnit, hvordan lægerne konstruerer sig i forhold til en række logikker, som 

optræder i sundhedsvæsenet.  

Programmerne eksemplificerer en udvidelse af regionernes handlerum overfor sygehuslæger, 

således at forventningerne til lægerne øges. Regionerne styrer vilkårene, som lægerne agerer 

indenfor igennem politiske og administrative autoritetsformer. Således udvikler 

sygehusområdet form og måde at tildele lægerne roller og handlinger over tid. Det sande og 

accepterede, fx at utilitaristiske og markedslogikker fastlægges og former det, som er legitimt 

og forventeligt. Styringsdokumenterne konstituerer handlerum med bestemte rammer, 

indenfor hvilke subjekter forsøges formet, men samtidig giver rammerne form til, hvordan 

subjektet kan agere i forhold til sig selv og regionerne; man kan sige, at handlerummet både 

fremstår konstitueret og konstituerende. Styringsdokumenterne forholder sig til på forhånd 

eksisterende strukturer samtidig med at de stadigt redefineres. De udtrykte logikker styrer 

objekterne ved at gøre dem modtagelige for normaliserende tiltag. Når der tales sundhed og 

sygehuse objektiveres de i forhold til de udtrykte logikker. 

 

Regionernes programmer udtrykker ikke én bestemt logik; der udtrykkes en række logikker, 

som alle ’kæmper’ om at bestemme programmernes udtryk. Alle logikkerne er ikke lige 
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indenfor alle situationer, men alle medvirker til at forme det overordnede udtryk i 

programmerne.  

  udtrykker en medicinsk binaritet, som skelner mellem syg/helbredt 

og sigter efter at gennemføre det bedst mulige medicinske behandlingsforløb uden 

skelnen til andre hensyn. Logikken normaliserer en behandlingsorienteret lægefaglig 

professionalitet med en udelukkende professionel sundhedsfaglig vurdering af, 

hvordan et behandlingsforløb tilrettelægges bedst muligt. Logikken styrer på 

individer, og lægens individuelle beslutning er gældende, når logikken arbejder 

indefra lægen og ud mod omverdenen. Logikken udtrykkes løbende i programmerne, 

men underlægges ofte politiske og utilitaristiske logikker. Den professionelle 

medicinske praksis fremstår, som et sandhedsregime i vores samfund. Det er en 

selvfølge for flertallet at gå til lægen, hvis vi bliver syge eller kommer til skade. Vi går 

til lægen, fordi vi anerkender de professionelle kvalifikationer, som den medicinske 

logik forudsætter. Eksemplet med den medicinske logik viser, hvordan lægens 

diskursivt afgrænsede professionelle viden konstitueres som magt i samfundet.  

 

  udtrykker en binaritet; den utilitaristiske binaritet skelner mellem 

mest / mindst og sigter efter at få mest muligt ud i forhold til mindst muligt ind. Den 

utilitaristiske logik fravælger indhold for at reducere input. I en sundhedsfaglig 

kontekst betyder det, at medicinsk behandling fravælges efter økonomiske hensyn. 

Logikken normaliserer ved at bureaukratisere lægens individuelle beslutning og sætte 

tal på al behandling. Derved bliver sundhedsfaglig viden og praksisser rationaliseret 

og vurderes i højere grad af ydre agenter. Dette italesættes som en 

centraliseringsproces, hvor individuelle den medicinske praksis bureaukratiseres i 

henhold til en markedslogik, hvor masserne og ikke individet anskues, den 

utilitaristiske logik bryder altså med den medicinske logik ved at styre på massen i 

stedet for individet, hvilket indbyder til en bureaukratisering af lægens praksis. Styring 

som i den medicinske logik gik indefra lægen og ud mod omgivelserne, går nu indad 

mod lægen. Den medicinske viden indgår i regionernes kommunikation ved at den 

utilitaristiske logik ved at den trækker på den medicinske videns sandhedsværdi og 

tilpasser den til egne forhold når logikken appliceres i sundhedsdebatten. Bruddet med 

tidligere styringsformer ses som en form statssanktioneret selvstyring hvor den nye 
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selvteknologi, bryder med den medicinske logik som dominerende sundhedsfaglig 

logik, og i stedet promoverer utilitaristiske og markedslogikker.  

 

  udtrykker en binaritet, som skelner mellem behov/opfylde og 

konstruerer lægen som en ydelse i forhold til et behov, der styres udenfor lægens 

omverden og indad. Derved normaliseres en adfærd, hvor lægen refleksivt vurderer 

sig selv i forhold til en selvkonstruktion af omverdenens forventede krav. Derved 

forandres lægens handlerum og professionelle individualitet, mens patienten og 

omverdenens rolle øges og centraliseres i et markedsliggjort behandlingsforløb.  

 

  udtrykker en binaritet, som skelner mellem ideologisk/rationelt. Den 

politiske logik rummer overvejelser over, hvad der er styringens målsætning og 

epistemologiske antagelser over, hvordan lægerne som arbejdskraftsressource kan 

anvendes som administratorer, der implementerer de politiske ideologiske 

målsætninger. Logikken normaliserer en forvaltet praksis der markerer et tydeligt brud 

med den individualiserede medicinske logik, og lægernes administrative tiltag 

vurderes side om side med den medicinske behandling. Den politiske logik styrer 

gennem masserne og forholder sig ikke direkte til individet, eksempelvis kan nævnes 

lighed i sundhedsvæsenet og behandlingsgaranti. Den politiske logik indbyder til 

biomagt, hvor den enkelte læge internaliserer massekroppens vilkår gennem 

selvteknologier, og lægerne subjektiveres gennem overvågning af andre læger og 

selvovervågning. Når lægernes vilkår italesættes politisk, løftes problematikkerne fra 

individet til massen, hvilket fører lægernes vilkår op på et offentligt, kollektivt plan, 

hvilket tillader distancestyring af læger og patienter samlet.  

 

 

Den politiske logik optræder under samme udtryk som ovenfor, da sygehussektoren er 

højt politiseret og politisk styret og regionerne forsøger at opnå resultater og kvalitet i 

sundhedsvæsenet på baggrund af politisk ideologiske beslutninger. Programmerne 

indbyder til at anvende markedslogikken i praksis for at opnå de politiske 

målsætninger, men videre analyse må afdække dette.  
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Den utilitaristiske logik optræder, som beskrevet i ovenstående afsnit. Regionerne 

normaliserer rationaliserende adfærd og styrer mod overordnet utilitaristisk 

målsætning ved hjælp af selvteknologier, som italesætter lægerne igennem pastoral 

magt. 

Regionernes ønsker at fjerne eventuelle blokader, som forhindrer lægerne i at udvikle sig, 

som regionerne ønsker det, men både på praksis- og sygehusområdet, udtrykkes de samme 

logikker. Prioriteringen af logikkerne i programmerne varierer; den utilitaristiske logik 

dominerer på praksisområdet, mens den politiske logik dominerer på sygehusområdet. Den 

utilitaristiske logik udtrykkes i mange forhold på sygehusområdet, men nedvurderes kontra 

politiske logikker.  

Der er en række lighedspunkter i programmerne på tværs af sektorerne. Programmerne 

udtrykker en centralstyret social individualiseringsproces og øget fokus på økonomiserede 

markedsforhold i sundhedsvæsenet. Individualiseringsprocessen sker i kraft af regionernes 

ledelsesmæssige rolle inden for både sygehus- og praksisområdet, igennem øget økonomisk 

fokus på løsning af opgaverne, og kundeorientering af patienten som forbruger af 

sundhedsydelser. 

Den medicinske logik optræder flere gange, som et ideal der nødvendigvis er underlagt 

utilitaristiske hensyn ved, at de medicinske effekter sættes op imod økonomiske behov. 

Lægerne søges subjektiveret indenfor handlerum opsat af logikkerne gennem selvteknologier, 

som indbyder til biomagt og pastoral magt.  

 

I dette afsnit gennemgår jeg først, hvordan foreningen er konstrueret og under hvilke vilkår 

foreningen fungerer. Dernæst analyserer jeg en række styringsdokumenter og identificerer en 

række logikker.  

  

Lif varetager den danske forskningsbaserede lægemiddelindustris interesser. Lif repræsenterer 

samtidig de internationale organisationer, EFPIA – sammenslutning af europæiske 

lægemiddelvirksomheder og IFPMA – en verdensomfattende sammenslutning af 

forskningsbaserede lægemiddelvirksomheder.  
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Sundhedspolitik giver strategiske muligheder for markedsadgang i Danmark, hvor det 

offentlige sundhedsvæsen er Lifs største aftager. Stort set hele sygehusomsætningen vedrører 

de offentlige sygehuse, og næsten 60 pct. af omsætningen i den primære sundhedssektor er 

finansieret af medicintilskud efter sundhedsloven. Det er baggrunden for det stærke fokus, 

som Lif de seneste år har haft på det sundhedspolitiske område. Kendskab blandt lægerne til 

de nye lægemidler og behandlinger en nødvendighed for både salg og optimal anvendelse og 

behandling. 

Næstkommende afsnit handler om det organisatoriske organ, som effektuerer det handlerum, 

Lif agerer indenfor, når der kommunikeres med læger.  

 

 

ENLI danner rammen indenfor, hvilken Lif kommunikerer med læger. ENLI er 

determinerende for, de rammer industrien må agere indenfor, når de interagerer med 

sundhedspersoner. ENLI styrer, hvordan Lif må konstruere vilkår for lægers SL i medier, 

styringsdokumenter, til andre interesseorganisationer og til læger. 

Når Lif kommunikerer med politiske beslutningstagere andre interesseorganisationer og 

læger, fremgår det af foreningens vedtægter, at det sker med Lifs interesser i mente; derom er 

der ingen tvivl. Lif forsøger at formidle viden omkring medlemmernes lægemidler, derfor er 

de også en stor formidler af SL til læger. Der er megen kontrovers omkring Lif, som formidler 

af SL, derfor er det et erklæret mål for Lif at fremstå så åben, som muligt i sin 

kommunikation.  

I de følgende afsnit undersøger jeg styringsdokumenter og høringssvar. I 

styringsdokumenterne skelnes der ikke mellem læger.  

Lif varetager uddannelse af lægemiddelkonsulenter, jf. artikel 93, stk. 2 og 3 og artikel 98 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200183EF af 2001 (Europa-Parlamentet og Rådet, 

2001). Lif varetager uddannelse af medarbejdere i medlemsvirksomhederne, der har ansvaret 

for at godkende og sikre alt markedsføringsmateriale overholder lovgivningen samt etiske 

regelsæt (Lif, 2009A, s. 2).  



41 

 

Jeg ser, hvordan en juridisk logik skaber et handlerum for Lifs interaktion med læger, 

igennem diskursive forbud (Sheridan, 1980: 119). Det er muligt at iagttage disciplinære 

magtformer, hvor mødet mellem læger og Lif overvåges direkte af ledende konsulenter som 

regelmæssigt tager med ud til lægerne, og indirekte igennem et disciplinært-panopticon af 

styringsdokumenter, som gennemgås i de kommende afsnit. I mødet mellem læger og 

konsulenter, iagttages parterne indirekte, hvilket leder til muligheden for anvendelse af 

selvstyringsteknologier, idet parterne forsøges normaliseret i de handlerum, som konstrueres 

af den juridiske logik. 

Lif arbejde følger en række love og regler som trækker på den juridiske logik. Især 

Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2007), 

som er underlagt lov om lægemidler (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005), og som 

gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200183EF af 2001 (Europa-Parlamentet 

og Rådet, 2001).  

Bekendtgørelsen definerer de lovmæssige rammer for, hvad der forstås ved reklame samt 

hvem og hvordan der må kommunikeres omkring lægemidler. Det fremgår i Lifs vedtægter, 

at: ”Den til enhver tid gældende lovgivning har forrang for ovennævnte internationale codes, 

aftaler, regelsæt m.v., med mindre disse bestemmelser pålægger medlemmerne mere 

restriktive forpligtelser end lovgivningen, og loven i øvrigt er fravigelige” (Lif, 2009A, s. 2). 

Teksten ses inden for en juridisk diskurs, hvor de deltagende agerer inden for en diskursiv 

ritualiseret eksklusionsmekanisme, idet, at medlemskab er betinget af ovenstående 

retningslinjer.  

Bekendtgørelsen indeholder ligeledes bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for 

humanmedicinske lægemidler, som ændret bl.a. ved direktiv 2004/24/EF og direktiv 

2004/27/EF.  

§ 1 definerer begrebet reklame og dets anvendelsesområde. Reklame forstås som, ”enhver 

form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der 

tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler” (Indenrigs- 



42 

 

og Sundhedsministeriet, 2007, s. 1). Det uddybes ligeledes, hvordan der skelnes mellem 

offentlighed og sundhedspersonale, hvori læger medregnes.  

Fra starten af indenrigs- og sundhedsministeriets styringsdokument, sættes rammerne for al 

industriens kommunikation med læger i en juridisk logik, inklusiv videreformidling af SL.  

§ 18–19 uddyber de regler, som gælder for lægemiddelkonsulenternes uddannelsesmæssige 

krav samt regler for konsulenternes kommunikation med læger og offentlighed (Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet, 2007, s. 8).  

Ved at inkorporere statens dominerende logikker for interaktion med læger i egne 

organisatoriske medlemsbetingelser, tager Lif politiske og juridiske logikker i brug. Indenfor 

de handlerum skaber kommunikationen vilkår, som selvfølgeliggør Lifs valgte rolle og 

optræden i egne strategier og styringsprogrammer.  

 

I beskrivelsen af, hvordan Lif søger at påvirke de politiske rammer for sundhedsområdet, 

tager jeg udgangspunkt i organisatoriske styringsdokumenter offentlige høringssvar og 

politiske skrifter fra Lif i perioden 2005 – 2011 (Lif.dk, 2011). Mange af disse høringssvar 

omhandler emner, som ikke vedrører sundhedsdebatten og denne afhandling, hvorfor de ikke 

behandles her. Nedenfor behandler jeg, hvordan Lifs italesætter bestemte vilkår for SL. 

Derefter undersøger jeg, hvordan Lif udtrykker en række logikker i sin strategiplan for 

sundhedsvæsenet.  

 

Et brev til folketingets sundhedsudvalg om ENLI dateret marts 2011 viser, hvordan Lif 

medvirker til at konstruere vilkårene for lægernes SL igennem programmer, som følger 

bestemte logikker (Miller & Rose, 1990: 14). Jeg undersøger, hvordan Lif kommenterer på 

sin egen konstruktion af ENLI, og relaterer konstruktionen i forhold til sundheds- og 

indenrigsministeriets egne regler og egne tidligere publikationer (Lif, 2011A). Ved at anlægge 

denne iagttagelsesposition, bemærker jeg inden for det avancerede liberale regime, to styrende 

logikker i brevet, henholdsvis den juridiske og den etiske. I det følgende afsnit viser jeg, 

hvordan der skabes et handlerum, hvori styringsproblematikkerne identificeres, og Lif 

italesætter og forsøger at objektivere individer og grupper i forhold til logikker, som 

manifisteres i udvalgte programmer og teknikker 
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Brevet kan anskues, som modstyring overfor en selvfølgeliggørelse af Lifs interaktion med 

læger, som negativ. I brevet argumenteres der for, hvordan det nye nævn er bedre til at forestå 

kommunikation mellem industri og læger, herunder formidling af SL. Den etiske logik 

normaliserer i brevet bestemte handlerum, som kan indtages over for læger. Samtidig kan 

brevet ses som en sekundær tekst til ENLI’s formålsparagraffer, idet brevet kommenterer på 

indholdet deraf (Sheridan, 1980). ENLI’s paragraffer kommenterer, som vi har gennemgået 

ovenfor, nationale reklameregler fra sundheds- og indenrigsministeriet herunder 

Lægemiddelstyrelsen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2007).  

I brevet angives, at: ”ENLI har til formål at kontrollere og sanktionere virksomheder i 

overensstemmelse med lovgivningen og brancheetiske regler” (Lif, 2011A). Den juridiske 

logik og den etiske logik normaliserer handlerum for Lifs interaktion med læger. I 

programmet kommenteres der på en række offentlige styringsdokumenter og love, som 

hjemmel for handlingsgrundlag. Den juridiske logik er fremtrædende, som diskursiv 

inklusion- og eksklusionsmekanisme og bruges til at skelne mellem sand og falsk viden ved at 

eksplicitere statens styrende rolle i konstruktion af vilkårene for SL (Sheridan, 1980).  

 

Den etiske logik fremtræder i sammenhæng med den juridiske logik, som en frivillig 

organisatorisk forøgelse af de juridiske krav, der stadigt kommenteres i brevet. Det kommer 

til udtryk, når det i brevet udtales, at ”ENLI vil betyde en betydelig skærpelse af i forvejen 

omfattende etiske selvjustits på området”, dette skal ses i forhold til at ENLI vil ”fortsætte 

med at kontrollere, at lovgivningen på området overholdes (…) ingen brancheetiske regler 

lempes, hvorimod flere regler bliver skærpet” (Lif, 2011A). Den etiske logik normalisering af 

kommunikation med lægerne, interagerer med den juridiske logiks normalisering. I lægernes 

praksis viser både de etiske og juridiske logikker sig som fælles vilkår. Sandhedsværdien af 

Lifs kommunikation kan anskues via indholdet af det, som siges og ikke af, hvem der siger 

det. Etiske selvjustits, kan ses som en praksis, hvor den enkelte aktørs egen moralske handlen 

sker inden for den juridiske logiks praksis, hvilket indbyder ledelse på afstand og brug af 

selvteknologier overfor aktørerne - de værende lægemiddelvirksomheder eller individer som 

læger 

Sammenhængen mellem etiske og juridiske logikkers praksis, i brevet, ses i forhold til 

baggrunden for brevet. Brevet er sendt til sundhedsudvalget, fordi Lif mener, at ”nogle medier 

fejlagtigt har udlagt at kontrollen med lægemiddelindustriens samarbejde med læger 
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ophører” (Lif, 2011A). Når medier kommenterer, at samarbejde mellem læger og industri 

ophører, forholder de sig til rent juridiske aftaler mellem industri og lægeforeningen, som 

beskrevet under nationale regelsæt. Lif iagttager disse ’fejlagtige udlægninger’ som sådanne, 

fordi medierne udelukkende iagttager forholdet mellem læger og industri efter den juridiske 

logik. Igennem høringssvaret selvfølgeliggør Lif en sammenhæng mellem den juridiske og 

den etiske logik. De konstituerer rituelt begrænsende vilkår og handlerum for kommunikation 

af logikkerne, der medvirker til en bestemt art subjektivering af subjekter (Foucault, 1975: 

125). Når Lif i brevet forholder sig til skepsis fra medierne om værdien af den etiske logik i 

kommunikationen med lægerne, henvises til de juridiske logikker i eksisterende 

styringsdokumenter. Således fremstilles både den juridiske og den etiske i et indbyrdes 

forhold som en juridisk-etisk logik.  

Der optræder fra industriens side en styringsstrategi, som baserer sig på statslige 

styringsdokumenter ud fra en juridisk og etisk logik. Styringsstrategierne iagttages som en 

fortætning af magten, hvor Lif trækker på dominerende statslig diskurs, som gennem 

diskursive kommentarer og en juridisk logik tilegnes og tilpasses til Lifs formål i 

konstruktionen af vilkårene for kommunikation med læger. I næstkommende afsnit behandler 

jeg, hvordan Lif italesætter hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler.  

 

Den utilitaristiske logik optræder, når Lif beskriver rationel farmakoterapi, læren om 

lægemidler. (Lif, 2011A). Rationel farmakoterapi anskuer lægemidlerne effektivitet i forhold 

til økonomiske rationelle hensyn. Jeg føler det nødvendigt at behandle Lifs italesættelse af 

rationel farmakoterapi til regionernes i begyndelsen af dette afsnit, for at undgå 

forståelsesmæssige problemer. Som vi ser i dette afsnit, adskiller Lifs forståelse af utilitarisme 

ikke i formål fra regionernes fremstilling, men i forudsætningerne, hvilket fører til forskelle 

og vægtninger internt i logikken. Lif anerkender formålet med den utilitaristiske logik på lige 

fod med regionerne, men italesætter uddannelse som grundlæggende forudsætning i 

modsætning til regionerne, som prioriterer økonomi. Uddannelse gør lægerne i stand til at 

anvende de mest hensigtsmæssige lægemidler, hvilket ifølge Lif er nødvendigt for at opnå 

utilitaristiske formål. Lif mener, at:  

”Lægernes efteruddannelse inden for farmakologi, læren om lægemidler og hvordan de 

påvirker kroppen, er en forudsætning for rationel farmakoterapi” (Lif, 2011B). 
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Når italesættelsen af rationel farmakoterapi ændres fra formål til forudsætningerne, ændres 

indre magtforhold i den utilitaristiske logik fra at basere sig på rationalisering for at opnå 

økonomisk gevinst mod at basere sig på uddannelse for at opnå økonomisk gevinst. Lif 

anerkender altså den utilitaristiske logiks målsætning, men fokuserer på forudsætningerne, 

som nødvendige for opnåelse af disse mål.  

Selvom Lif anerkender, at det danske sundhedsvæsen er effektivt drevet, udtaler Lif: ”at de 

eksisterende økonomiske ressourcer bør udnyttes bedre på de områder med potentiale for 

effektivitetsforbedringer” (Lif, 2011B). Det udtrykkes ikke direkte på noget tidspunkt, hvilke 

områder, hvor potentialet for effektivitetsforbedringer er størst, men udsagnet står ikke alene. 

Citatet er placeret mellem beskrivelser af nødvendigheder, uddannelse, og mulighederne, 

økonomisk gevinst, ved SL. Sundhedsfaglig læring muliggør, ifølge Lif, bedre diagnostik, 

forebyggelse og behandling (Lif, 2011B).  

Mens regionerne italesætter rationel farmakoterapi og utilitaristisme efter en økonomisk logik 

italesætter Lif rationel farmakoterapi efter forskningsmæssige hensyn: ”Kendskab og erfaring 

med den moderne medicin er en forudsætning for at kunne gennemføre rationel farmakoterapi 

i praksis” (Lif, 2011B). Således bliver viden en forudsætning for optimal udnyttelse af 

lægemidlet og grundlæggende kendskab til, hvornår læger skal behandle med hvilke 

lægemidler. 

Begreber, som kendskab, erfaring, forskning og udvikling træder frem i Lifs dokumenter (Lif, 

2009; 2011), de udviser en uddannelses logik, hvor logisk tænkning over for følelser opstår 

som et handlerum, der indbyder til selvteknologier og ledelse på afstand. Uanset om lægen 

anerkender Lifs budskab om, at kendskab og erfaring med nye lægemidler er forudsætning for 

at kunne udføre lægegerningen optimalt i praksis, eller at lægen modsætter sig disse, 

konstrueres handlerum, hvor lægen må beslutte sig med sig selv efter etiske og moralske 

hensyn, hvad der i forhold til forståelser af sin omverden er måden at handle på.  

 

Lif mener, at de indtager en naturlig placering i efteruddannelsen af læger og andet 

sundhedspersonale, samtidig med det offentlige bør styrke sit engagement i efteruddannelsen 

som supplement til den efteruddannelse, der tilbydes af Lif (Lif, 2009). Det mener Lif, bør 

ske gennem afsættelse af flere midler til lægernes efteruddannelse både i sygehusregi og 

blandt praktiserende læger (Lif, 2009). Lif problematiserer sundhedsvæsenet gennem en 

uddannelsesmæssig logik kontra regionernes tilgang, som er primært økonomisk. Lifs 
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organisatoriske grundvilkår er at fremme medicinindustriens interesser i Danmark, derfor er 

det ikke overraskende, at Lif er proponent for nye lægemidler på sundhedsområdet.  

Følgende citat beskriver holdninger over lægers behov for ny læring på 

sundhedsområdet: ”Udviklingen på sundhedsområdet går meget stærkt. Derfor er der 

løbende behov for en styrkelse af såvel uddannelse som efteruddannelse af læger og andet 

sundhedspersonale. Lif mener, at det er nødvendigt, at lægerne har det bedst mulige kendskab 

til ny terapi og nye dokumenterede behandlinger ikke bare på medicinområdet, men generelt i 

sundhedssystemet” (Lif, 2011B) 

Tilgangen af nye produkter italesættes ikke i en markedslogik overfor lægerne, men i en 

uddannelsesmæssig logik som selvfølgeliggør behovet for de nyeste produkter. Denne 

italesættelse iagttages, som udtryk for det avancerede liberale regime, hvor magt manifisteres 

og praktiseres igennem individualiseringsteknologier af lægen, som igen tillader 

distancestyring.  

Lif forklarer, hvordan lægen spiller en nøglerolle i sundhedsvæsenet, og diagnoser bør 

konstrueres igennem faglige overvejelser og patientinddragelse (Lif, 2009B). Samtidig hviler 

ansvaret for patienternes optimale behandling ifølge Lif på lægen. ”Lægen er derfor 

forpligtiget til løbende at opsøge ny viden om forebyggelse, sygdomme og 

behandlingsformer.” (Lif, 2011A). Der italesættes en kobling mellem læring og optimal 

behandling, og ansvaret flyttes fra ydre aktører mod lægen selv. Lægen indbydes gennem 

selvteknologier til at lede sig selv efter en uddannelses logik.  

 

Det er vigtigt, at lægens frie ordinationsret ikke begrænses hverken direkte eller indirekte. En 

sådan begrænsning vil lægge bånd på lægefaglige hensyn og mulighed for at tilpasse 

behandlingen efter patienternes individuelle behov. En begrænset fri ordinationsret kan derfor 

have en negativ indflydelse på patientbehandlingen.  

Sundhedsvæsnet har i dag indført tiltag, som har til formål at regulere lægens valg af 

behandling. Det sker bl.a. igennem enkelttilskudsordningen og via regionale og nationale 

rekommandationslister. Sundhedsvæsnet bør generelt benytte sådanne regulerende tiltag med 

stor varsomhed og løbende vurdere, om brugen af dem har en negativ indflydelse på 

patientbehandlingen. 
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I dette afsnit har jeg undersøgt, hvordan Lif er konstrueret og under hvilke vilkår de 

kommunikerer. Derigennem har jeg identificeret en række programmatiske 

styringsdokumenter, hvor jeg har fremanalyseret næstkommende logikker.  

 

  udtrykker en binaritet som trækker på tilladt/ikke tilladt. Logikken 

normaliserer adfærd ved at selvfølgeliggøre tilladt adfærd. Den juridiske logik styrer på 

masser, tilladt eller ikke tilladt adfærd bestemmes overfor en samlet modtagergruppe ikke 

mod individer. Logikken bruges som diskursiv inklusion- og eksklusions-mekanisme til at 

skelne mellem lovligt og ulovlig viden og til at eksplicitere statens styrende rolle i 

konstruktion af vilkårene for SL.  

 

  udtrykker en binaritet, moralsk/amoralsk, der normaliserer praksis, hvor 

afsenderens budskaber vurderes bedre på grund af moralsk korrekt adfærd. Den etiske 

logik styrer på individer. Logikken fremtræder, som en frivillig moralsk organisatorisk 

forøgelse af den juridiske logiks binaritet tilladt/ikke tilladt. 

 

Den samtidige brug af den juridiske og den etiske logik indbyder til en juridisk/etisk 

praksis, når Lif tilegner sig en dominerende statslig juridisk logik, som de kommenterer 

på og tilpasser til egne etisk-kommunikative formål. Vilkårene og handlerummet for 

kommunikation af logikkerne begrænses, når de italesættes i et gensidigt 

afhængighedsforhold, hvor de drager troværdighed fra samspillet med den ’partner’-

logikken. Der lægges op til, at kommunikation af den etiske og juridiske logik 

normaliseres i en fælles juridisk-etisk praksis, hvor industriens kommunikation om 

vilkårene for SL naturligøres på et juridisk underbygget etisk forsvarligt grundlag. 

 

  udtrykker binariteten mest/mindst. To af tre konditioneringskrav for den 

utilitaristiske logik, som den er præsenteret i regionernes kommunikation, er opfyldt; 

binaritet og normalisering. Et konditioneringskrav, styring, adskiller sig fra regionernes 

forståelse af logikken. Logikken normaliserer praksis som regionerne ved at 

bureaukratisere lægens individuelle beslutning og sætte tal på al behandling. Lifs 

anvendelse af logikken adskiller sig fra regionernes ved at udtrykke forudsætningerne 

(uddannelse) for succesrig anvendelse kontra mulighederne (økonomi) ved succesrig 
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anvendelse. Ved at fokusere på forudsætninger prioriteres uddannelse over økonomi i den 

utilitaristiske logik. Lægen får ansvar og mulighed for at indhente relevant viden for at 

være i stand til at anvende den utilitaristiske logik optimalt.  

 

Den utilitaristiske logik skelner efter den bedst mulige behandling for færrest muligt 

penge. Aktørerne fokuserer på hver sin side af binariteten; regionerne prioriterer output 

(mindst) og industrien prioriterer input (mest). Input er uddannelse mens output beskrives 

med økonomi. Den utilitaristiske logik trækker altså på både en uddannelseslogik og en 

økonomisk logik. Prioriteringen dannes i indre kampe om, hvordan den utilitaristiske 

logik forstås og fortolkes. Lifs italesættelse af logikken, nedvurderer den økonomiske 

logik markant til fordel for uddannelses logikken, hvilket øger patientcentrering, lægens 

professionelle rolle og individualiserer styringen  

  

  udtrykkes i forholdet mellem følelser og logik. Logikken 

problematiserer sundhedsvæsenet gennem manglende viden og læring om lægemidler og 

behandlingsformer, uden at sigte mod følelsesmæssige hensyn. Ansvaret for optimal 

læring og behandling rettes indad mod lægen selv, og lægen indbydes gennem 

selvteknologier til at lede sig selv. Der opstår mulighed for modargumenter som følge af 

manglende italesættelse af umiddelbare økonomiske hensyn. Lifs organisatoriske formål 

er at sælge medicin.  

  konstrueres med samme vilkår som hos regionerne. Den medicinske logik 

præsenteres i programmerne som alternativ til distancestyring af lægerne, hvor de ikke har 

frihed til at udskrive, det de ønsker. Den medicinske logik, hvor lægen har individuel 

frihed til at udøve medicinsk behandling sættes altså overfor utilitaristisk distancestyring.  
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Første del af analysen fokuserede på identifikation af bestemte logikker i sundhedsdebatten, 

som påvirker lægernes vilkår for SL. I denne del af analysen undersøger jeg igennem 

governmentality, hvordan der i logikkers kontingente brud og skift opstår i kampe mellem 

agenter, når aktørerne repræsenterer egne mål og logikker (Bevir, 2010: 425). Selvom 

programmer og praksisser kan fremstå fredelige udefra, genfortolkes, omformes eller 

overvindes de igennem stadige indbyrdes fortolkningskampe. Derfor må illusionerne af enhed 

og nødvendighed i lægernes håndtering af disse vilkår, synliggøres som delvist sedimenterede 

sociale artefakter.  

Nedenfor gennemgår jeg, hvordan forvaltet pleje anskues for lægernes praksis. Det gør jeg 

ved at se, hvordan læger i praksis håndterer regionerne og Lifs italesættelse af ovenfor 

identificerede logikker. Jeg undersøger, hvordan sygehuslæger og praktiserende læger, 

indenfor rammerne af reprofessionalisering, håndterer øget omkostningskontrol, 

distancestyring og centrale beslutninger, og hvordan det påvirker fagets fire hovedtræk. 

Kontrol over den faglige ledelse og revision af medicinske forhold resulterer i mindre 

selvstændighed og i tab af traditionelle professionelle værdier, opvæksten af alternative 

terapier og opkomst af medicinsk viden bland lægmænd begrænser færdighedsmonopolet; og 

udfordringer over fagets chauvinistiske og paternalistiske karakter forandrer magtforhold til 

især patienter og lægmænd. Afsnittet opdeles i fire sektioner. Jeg undersøger i de fire arenaer, 

hvordan lægernes omverden og de identificerede logikker normaliserer adfærd, skaber 

sandhedsregimer, som lægerne kæmper om i indre fortolkningskampe. På den baggrund 

undersøger jeg, hvordan lægerne kan indtage bestemte subjektpositioner og subjektiveres  

Jeg konkluderer på anden del af analysen ved at sammenfatte de fire dele af 

reprofessionalisering-optikken i en samlet konklusion af, hvordan vilkårene for SL og 

lægernes håndtering af disse former lægerne.  

 

Jeg har gennemgående i empirien set omkostningsbegrænsende tiltag, styring på afstand, og 

omlægning af arbejdsopgaver, tiltag som tyder på tilstedeværelsen forvaltet pleje, hvilket ikke 

i sig selv er en nyhed, men hvordan den påvirker lægers håndtering af vilkårene for SL er. I 

dette afsnit gennemgår jeg kort, hvordan forvaltet pleje kan forstås. 
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Omkostningsbegrænsende tiltag inden for det sundhedsvæsenet er i dag en styrende strategi 

for at begrænse statens udgifter (Danske regioner, 2007). Forvaltet pleje betyder at 

sundhedsvæsenets ydelser i vid udstrækning organiseres omkring tiltag, som begrænser 

omkostningerne ved levering af tjenesteydelserne. Omkostningskontrol involverer 

administrativ kontrol og revision af lægernes kliniske beslutninger (Hansson, 2000). Det 

traditionelt ’lukkede’ lægefaglige møde er ikke længere et beskyttet forhold fri for ekstern 

kontrol, og styres nu gennem en række administrative procedurer, effektivitets kontrol, 

finansielle aftaler, kliniske guidelines og lægerne som gatekeepere. De finansielle aftaler 

omhandler brug af bestemte udbydere, lønaftaler, medicintilskud, m.m. 

De kliniske guidelines repræsenterer en evidensbaseret konsensus omkring medicinsk 

behandling af bestemte sygdomme. Denne konsensus fungerer som udtryk for de enkelte 

lægers opførsel og tager ikke kun hensyn til effekt og sikkerhed, men også 

omkostningseffektivitet. I forvaltet pleje er læger ikke længere selvstændige, men ansat enten 

direkte af regionerne, som hospitalslæger eller i entreprise som praktiserende læger.  

Den medicinske og den utilitaristiske logik skaber praksisser, som når de overlapper, er 

sammenlignelige med forvaltet pleje. Jeg er opmærksom på tilstedeværelsen af forvaltet pleje, 

men forholder mig stadig først til de identificerede logikker, som jeg identificerede i 

regionerne og Lifs kommunikation og dernæst til, hvordan forvaltet pleje passer ind.  

 

Der forefindes sandhedsregimer, som normaliserer given adfærd. Det gælder også inden for 

behandlingssystemet. Jeg undersøger i dette afsnit, hvordan lægernes tilsyneladende monopol 

over evner og egenskaber konstrueres. Jeg undersøger, hvordan forskellige teknologier former 

praksis, hvordan der kæmpes om fortolkningsretten blandt lægerne, og hvordan de tilbydes 

forskellige subjektpositioner og subjektiveres.  

Der udtrykkes både positive og negative tilkendegivelser om inddragelse af læring fra ydre 

aktører.  

Negative tilkendegivelser ses, når lægernes indre konstruktion af diskursive grænser overfor 

omverdenen modarbejder ydre forsøg på at skabe gode vilkår for kommunikation med læger. 

Det ses, at Lif henviser til den juridiske logik for at underbygge deres kommunikation, når 

kommunikation med læger beskrives inden for det, som ikke er tilladt, fx gaver og lignende. 

Tilladt adfærd i kommunikationen mellem læger og industri beskrives, som indenfor et 
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selvfølgeliggjort handlerum. Adfærdsregulerende værdisæt internt blandt læger, konstituerer 

fagets diskursive grænser, så selv når Lif henviser til den juridiske logik og trækker på 

selvfølgeliggjort viden som underbyggende enhed, og bruger lovgivningen som stillads til at 

underbygge deres kommunikation, modvirkes deres tiltag af lægers etiske selvovervågning. 

Denne etiske selvovervågning udtrykkes gentagende gange i de kommende afsnit af den 

praktiserende læge PH.  

Positive tilkendegivelser overfor kommunikation af sundhedsfagligt materiale, som ikke 

kommer fra lægestanden, italesættes som en styrkelse af lægestanden, hvis lægernes monopol 

over evner og egenskaber reduceres overfor ydre omstændigheder. I de følgende afsnit 

undersøger jeg, hvordan sygehuslæger og praktiserende læger forholder sig både positivt og 

negativt til italesættelser af sundhedsfaglig kommunikation. 

Interaktionen mellem læger og industri eksemplificerer, hvordan ydre viden vurderes efter 

bestemte lægefaglige indre etiske og videnskabelige hensyn.  

”Når de [Lægemiddelkonsulenter]ringer og spørger om de ikke må komme, beder jeg dem 

sende en undersøgelse på forhånd, som er undersøgt i et ordentligt videnskabeligt design, og 

bedre end det jeg hidtidigt har brugt. Og det sker sjældent" (PH, 2011: 53-55). 

Monopolet over evner og egenskaber hjælper til at opretholde klare diskursive grænser, PH 

udtrykker i ovenstående citat, et videnskabeligt hegemoni blandt læger kontra ydre 

undersøgelser.. PH beskriver et selvforhold, som er konstitueret af en videnskabelig logik. Når 

PH udtrykker modstand overfor en tilsendt videnskabelig undersøgelse iagttages det, hvordan 

han gennem selvteknologi forsøger at opretholde et refleksivt moralsk forsvarligt forhold til 

sig selv og sine omgivelser. Det gør han, når han italesætter et ønske om klare diskursive 

grænser til omverdenen, når han udtrykker en opfattelse om overlegne lægelige egenskaber, 

som kan binde lægefællesskabet sammen. De ’moralske kræfter’ øger vores kapacitet til 

selvstyring ved at være i stand til at forstå, hvordan vi styrer os selv og andre. Derved øges 

vores kapacitet for refleksive frihedspraksisser, og egne beslutninger gør disse mulige – ikke 

ydre beslutninger om, hvordan frihed bør forvaltes (Dean 1999:37-8). PH udtrykker med sin 

modstand overfor ydre læring et stratifikatorisk magtforhold overfor andre læger, som ikke 

deler hans holdning. Han realiserer et mulighedsfelt på bestemt vis i forhold til de læger, som 

accepterer tilførsel af ydre læring og interaktion med Lif, og ifølge citatet anser eventuel 

tilførsel som uvidenskabelig.  
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Der er også positive tilkendegivelser overfor ydre læring, som ikke udelukkende mødes med 

modstand. Når Lif henviser til juridiske paragraffer og oversigter over gældende lovgivning, 

trækker de på et faktuelt og indiskutabelt læs sandhedsregime, begrebsnetværk. Ved at 

henvise til gældende lov, henviser de til gældende forståelse af sandhed, som også udtrykkes 

blandt læger, eksempelvis henvises til lovmæssige krav, som skal være opfyldt i 

kommunikation mellem læger og Lif. Når der samtidig henvises til sanktionsmuligheder, 

såfremt forventningerne ikke overholdes, fremføres muligheden for refleksivitet, der kan 

illustrere moralsk korrekt opførsel internt i industrien. Hvis der kan skabes en etisk resonans i 

lægestanden, kan den juridiske og den etiske viden bruges til at skabe en højere 

sandhedsværdi omkring industriens kommunikation. Når kommunikationen mellem læger og 

industri underlægges juridiske og etiske logikker, knyttes korrekt juridisk og etisk handlen 

både mod industrien og lægerne. Derved indbydes de læger, som interagerer med industrien 

til at indtage bestemte subjektpositioner indenfor det handlerum, som logikkerne konstituerer. 

Hvis Lifs kommunikation opfattes uvidenskabelig og amoralsk blandt læger, risikerer lægerne 

i deres interaktion med industrien, at knyttes til denne, og fremstå uetiske. Logikkerne skaber 

ofte modstridende forhold, når lægernes praksis normaliseres, det objektiverer lægerne og 

tilbyder dem bestemte subjektpositioner. Forholdet mellem SL og den medicinske logik i 

praksis udtrykkes således:  

”Jeg er i et fag, kardiologi, hjertesygedomme. Et fag som har rykket sig rigtig meget i de 

sidste 20 år, og som også er karakteriseret af der er lavet rigtig mange store undersøgelser, 

hvor der er 10 – 15- 20.000 mennesker i. Man har forbedret overlevelsen, reduceret 

sygeligheden, antal indlæggelser massivt indenfor min branche, så patienter lever meget 

længere, og meget bedre end dengang jeg var ung reservelæge. Det skyldes helt og aldeles, at 

der er kommet så mange forskellige nye farmaka og behandlingsmuligheder – og det har kun 

været muligt ved en kæmpestor lægemiddeludvikling” (HN, 2011:29-36).  

I modsætning til den praktiserende læge PH taler HN for et fælles handlerum, hvor ydre 

læring, imødekommes qua en forståelse af den medicinske logik, men uden at skelne til en 

intern etisk logik. Han fokuserer på en medicinsk logik, hvor SL skaber læringsvilkår for nye 

behandlingsmuligheder og en reduktion af uddannelsesmæssige hensyn begrænser værdien af 

nye behandlingsformer. Han forholder sig til en medicinsk logik og udtrykker ingen 

subjektive hensyn til, hvorvidt ny læring kommer internt eller eksternt fra lægestanden, men 

kun brugbarheden for patienterne. HN baserer sine etiske vurderinger på, hvordan nye 

behandlingsformer er ansvarlige for, at mange patienter lever meget bedre og længere. HN 
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udtrykker enighed med PH om, at anvendelsen af den medicinske logik bør tillægges moralsk 

værdi, hvis viden kommer internt fra lægehvervet. De to lægers forskellige italesættelser af, 

hvordan en etisk logik internt i lægehvervet udtrykkes i forhold til ekstern læring, tyder på en 

fortolkningskamp om, hvordan læger bør forholde sig etisk til omverdenen. HN er afhængig 

af viden produceret udenfor lægefaget for at kunne gennemføre sit arbejde. PH er af den 

holdning, at han kan tilegne sig den nødvendige viden uden at skulle skelne til læring 

produceret af Lif. Modstanden mod ydre SL illustreres af følgende udtalelse af PH:  

”Det er altid lidt sensationspræget. Sandheden er jo at der selvfølgelig er læger set over en 

bred kam, som i en eller anden grad er påvirket af industrien, som prøver at promovere deres 

produkter på en eller anden vis. Nogle er mere lydhøre og stiller op til møder mere end andre 

gør” (PH, 2011:18-21).   

PH gør det fra starten klart, at det at være påvirket, i sin lægegerning af industrien ikke er 

hensigtsmæssigt. Dette er i henhold til en medicinsk logik, hvor behandlingen baserer sig 

udelukkende på medicinsk viden og ikke en markedslogik. Denne holdning til, hvordan 

behandlingen bør baseres strider ikke mod sygehuslægens holdning til ydre viden, men 

hvordan denne appliceres. PH og HN’s holdninger divergerer på spørgsmålet om deltagelse i 

undervisningsøjemed. PH italesætter en sammenhæng mellem deltagelse i 

undervisningsaktiviteter og tab af professionelle egenskaber - med dertilhørende forringet 

behandlingskvalitet til følge.  

”Jamen, der er ganske meget af det, som kan være brugbart, mange af de undervisere de 

bruger, er jo nogle, som bliver brugt i andre sammenhænge også og er vidende. Men 

selvfølgelig skal man tænke over, at når en virksomhed arrangerer et møde og medbringer en 

underviser, så er det selvfølgelig for at sætte fokus på det produkt, eller de produkter, som de 

fremstiller og markedsfører” (PH, 2011:35-38).  

I ovenstående citat er PH proponent for en professionel lukkethed omkring lægefaglige 

egenskaber. Han accepterer ikke at ydre aktører bør formidle SL til læger, og nedvurderer 

implicit værdien af den kollega, som underviser ved at indsætte denne i en markedslogik, hvor 

han italesættes, som sælger af et givent produkt. Som beskrevet ovenfor, udtrykker PH et 

omvendt proportionelt etisk forhold mellem den medicinske logik og markedslogikken. Jo 

større tilstedeværelse af markedsforhold jo ringere behandlingsmæssig kvalitet og jo mere 

uetisk fremstår indblandede læger. Den praktiserende læge italesætter i citatet en 

undervisende læge i en markedslogik og ikke en undervisningslogik. Denne i citatet fremsatte 

holdning, er ikke entydig gældende. Nedenfor forklarer en sygehuslæge om sine egne 

erfaringer med, hvordan Lif formidler SL:  
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”Det gør de [lægemiddelindustrien]ved at sponsorere arrangementer. Det er typisk 

repræsentanterne, som sponsorerer et arrangement for en afdeling eller en gruppe læger eller 

noget andet, hvor de sponsorere, at der kommer nogle og holder et indlæg om et eller andet” 

(PR, 2011:126-128).  

PR fortsætter med at uddybe sine erfaringer med, hvordan han selv støtter disse tiltag: 

Et eller andet firma spørger, om jeg vil holde et arrangement om diabeteskomplikationer – så 

fortæller jeg om diabeteskomplikationer. Man kan sige, at deres interesse ikke kun er at 

uddanne folk, men nu har jeg interesseret meget for blodtryksbehandling, og det mener jeg er 

vigtigt. (…) jeg mener, at blodtryksbehandling er vigtigt, og at folk lærer at behandle 

blodtrykket. (…) Min interesse er ikke deres produkt, men at de sænker blodtrykket og 

reducerer komplikationer” (PR, 2011:128-135).  

PR giver udtryk for, at han forstår, at Lif ikke kun har en uddannelsesmæssig hensigt, men har 

en forhåbning om også at sælge deres produkter. Han adskiller sig markant fra PH, ved at gå 

stærkt ind for den frie behandlingsfrihed, og frihed til tilegnelse af ny læring. PR erkender 

tilstedeværelsen af andre vilkår, men skelner i praksis til, hvordan de optimale 

behandlingsmæssige rammer dannes. I modsætning til PH, viser PR sig åben for at 

reformulere grænserne for lægernes egenskaber, så ydre aktører i højere grad kan påvirke, 

hvordan læger tilegner sig og formidler professionelle læring. Sygehuslægen PR skelner mod 

en praksis, hvor både den medicinske og etiske logik optræder i et forhold, som minder om 

ovenstående eksempel, hvor den etiske læge anskues ved forholdet mellem den medicinske 

logik og markedsforhold, men hvor også ydre læring anses som en nødvendig konstituent:  

”Man kan sige, at hvis folk ikke ved det og ikke gør det, får patienterne en dårligere 

behandling – det er vigtigt at den viden formidles. Så på den måde er firmaerne med til en 

efteruddannelse, som der ikke er nok af uden den aktivitet. Det er ikke repræsentanten, som 

formidler den viden direkte – de får fagpersoner til at komme med indlæg. Så kan man 

diskutere, om de så vælger deres fagpersoner selektivt. Der kan man sige, at jeg gerne stiller 

op og fortæller om de ting – og jeg siger det samme om jeg er inviteret af et firma eller om det 

er et kursus i et offentligt regi. (…) Selvfølgelig har firmaerne en interesse i den slags ting, 

men vi har alle interesse i, at patienter bliver behandlet bedre – og at vi indhenter viden – det 

er fornuftigt nok.” (PR, 2011:130-138).  

Derved inddrages den ydre uddannelses logik som modvægt til markedslogikkens etisk 

negative konsekvenser. I ovenstående citat udtrykker diabeteslægen PR, at når læger 

kommunikerer med andre læger i en uddannelseslogik, imødekommes et behov blandt læger 

for at opretholde lægernes monopol over professionelle egenskaber. Lægerne udøver 

selvteknologi, når de indgår i delvist ydre uddannelseslogiks handlerum, og udsætter sig for 
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given sundhedsfagliglæring. Derved medvirker lægerne til at flytte grænser for monopolet 

over professionelle evner og egenskaber uden at opløse grænserne.  

Følgende udsagn fra en praktiserende læge, FF udtrykker en skelnen til afsenderbaseret 

sandhedsforståelse: 

”Det er klart, at jeg ved, hvis det er lægemiddelindustrien, som fortæller mig noget, har de en 

agenda. De vil gerne have noget solgt. Der ser man med lidt andre briller på de 

undersøgelser, som er lavet. De skal så understøttes af nogle fra lægestanden, som går ind og 

vurderer disse” (Bilag E, 2011:17-22). 

I dette udsagn ser vi igen, hvordan læring betinges af og konstituerer magtrelationer. Når FF 

oplever ny læring fra Lif, skelner han mod en lægefaglig når han vurderer industriens 

påstande. Denne skelnen ses, som modstand over for en ydre markedslogik kontra en intern 

medicinsk logik. Han kritiserer markedslogikkens indflydelse over uddannelseslogikken, men 

anerkender behovet for uddannelseslogikken for værdien af den medicinske logik. Således 

adskiller FF sig fra PH, ved at hans skelnen indadtil er betinget af et logisk behov for en 

uddannelseslogik som kan støtte den medicinske logik og ikke følelser. Således er FF ikke 

kritisk overfor, at læge formidler SL for industrien. 

”Jeg har i alle de år, jeg har gået til undervisning ikke kunnet fornemme, at den overlæge, at 

den person har været købt og betalt for at komme med deres budskab. (…)Det handler mere 

om den sygdom og principperne for behandling af den sygdom. Jeg ser ikke så stort et 

problem på det område” (FF, 2011:39-43).  

Diabeteslægen, PR forklarer, hvordan han ser interaktionen mellem læger og industri i 

praksis: ”Det er meget oplagt, at firmaerne ikke bare gør det for at gøre lægerne klogere – 

men fordi, når lægerne bliver klogere, bruger lægerne mere medicin – ikke nødvendigvis 

deres, men noget” (PR, 2011:148-150).  

Han anerkender, at industrien tjener penge på at sælge medicin, men ser ingen juridisk eller 

etisk konflikt med dette samarbejde: 

”De har en agenda med det, men hvis man har et produkt, som man synes gør tingene bedre, 

er det vel legitimt at fortælle om det. Som reglerne er i dag, hvor vi skal deklarere, hvis vi har 

samarbejde med nogen, vi skal deklarere, når vi holder foredrag, hvis vi er betalt, så synes 

jeg, at det meget synligt, hvor der er industri med, og hvor der ikke er industri med” (PR, 

2011:150-154).  
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PR udtrykker en stor grad af transparens i samarbejdet mellem læger og industri, hvilket gør 

det muligt at observere om lægerne udviser moralsk korrekt adfærd. Transparens i 

interaktioner mellem læger og industri fremstår, som et nødvendigt vilkår, hvis læger i praksis 

skal kunne formidle og modtage SL. FF forklarer behovet for Lifs rolle, som kilde til SL: 

”De sidder jo inde med den seneste viden, og den skal de jo formidle til os. Vi skal bare forstå 

at tolke den viden, (…) Vi har brug for hinanden (FF, 2011:89-93)..  

Sygehuslægen FP føler sig ikke underlagt en markedslogik. Han ser ikke en problematik i at 

få betaling for sine undervisningsaktiviteter og anerkender behovet for åbenhed omkring 

samarbejde med industrien, men taler ud fra den medicinske logik, når han formidler læring 

til sine kollegaer: 

”Ja, fuldstændigt, det er dem [virksomhederne]som betaler mit honorar, hvis der har været 

et. Der er absolut behov for læger og kollegaer, som deler deres viden med dem [de 

praktiserende læger], så de kan blive bedre til at behandle deres patienter og få mere viden” 

(FP, 2011: 21-23). 

Når man er syg, går man til lægen. Hvis man ved sygdom i stedet for at gå til lægen, valgte at 

ty til krystal-healing eller spiritualisme, ville der formodentlig blive stillet spørgsmålstegn ved 

det fornuftige ved ens handlinger. På samme vis eksisterer et sandhedsregime blandt læger, 

som fremstiller Lifs konstruktion af SL som uetisk, og som læger selv normaliseres igennem, 

hvilket medvirker til at konstruere og afgrænse lægestandens diskursive grænser. Der kæmpes 

internt i fortolkningskampe om, hvordan læger skal forholde sig etisk til deres omverden.  

Der optræder to stridende indre holdninger til, hvordan lægefagets grænser skal konstitueres 

igennem monopolet på professionelle evner og egenskaber. De optræder, som forskellige 

indre moralske og etiske hensyn, der hver for sig påvirker praksis for tilegnelse af ydre SL - 

alt efter, om der er tale om praktiserende læger eller sygehuslæger. Praktiserende læger 

udtrykker i højere grad ønske om et lukket diskurssamfund, hvor der skelnes skarpt mod ydre 

læring. Den praktiserende læge er i stand til at opretholde en behandlingsmæssig status quo 

uden samme behov for at tilegne sig ydre læring, som en sygehuslæge. Derved kan den 

praktiserende læge udvise moralsk overlegenhed over læger, som støtter interaktion med ydre 

aktører. Sygehuslægerne forklarer, hvordan de er afhængige af ydre aktørers læring for stadig 

at kunne forbedre vilkårene for sine patienter og skelner ikke mod indre hensyn som moralsk 

støtte. Der tages ingen faglige hensyn andre end at kunne tilbyde den bedst mulige 
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behandling. Sygehuslægerne repræsenterer en retning mod en mere inklusiv tilpasning af 

lægernes faglige ekspertisemonopol, som styrker de behandlingsmæssige kvaliteter, og 

styrker lægens muligheder for at udøve sin faglige ekspertise. Læger udviser refleksiv 

selvovervågning og selvstyring, når de vurderer, hvad konstituerer etisk forsvarlig opførsel. 

Der kæmpes en fortolkningskamp om, hvordan sammenhængen mellem undervisningslogik 

og markedslogik, hvor i praksis tilstedeværelsen af markedslogikken degraderer værdien af 

læring. Der iagttages en stratificering af lægerne, hvor de under vidt forskellige arbejdsvilkår, 

med økonomisk ressourcestærke praktiserende læger og økonomisk ressourcesvage 

sygehuslæger trækkes i forskellige retninger. Inden for det iagttagede sandhedsregime om det 

etisk forsvarlige ved at holde lægefaglig viden inden for fagets diskursive grænser, indbydes 

lægerne til subjektpositioner, hvor de er enten loyale eller illoyale overfor den førnævnte etik 

forståelse. Indenfor monopolet over evner og egenskaber strides lægerne i fortolkningskampe, 

inden for et bestemt handlerum, der former lægelig etisk loyal og illoyal handlen, hvor de 

subjektiveres som etiske subjekter.  

 

I dette afsnit undersøger jeg, hvordan lægerne italesættes og subjektiveres gennem øget ydre 

distancestyring af regionerne, og hvordan der kan iagttages styringsteknologiske handlerum, 

der fremstiller læger inden for en administrativ praksis, alt imens der kæmpes om lægernes 

konceptuelle og professionelle rammer.  

En praktiserende læge svarer på spørgsmålet om professionel selvstændig:  

”Jeg er selvstændig, men bliver også stillet til ansvar. Når året er omme (…) kommer [der] 

én og taler med mig (…) en praktiserende læge. Så bliver man ligesom rettet lidt ind. Man får 

syn for, hvad man gør, og kan man lave om på noget her. Er det for dyrt, det man laver, hvis 

man skiller sig ud fra naboerne” (FF, 2011:62-66).  

I praksis viser det sig, at den utilitaristiske logik normaliserer handlerum, hvor lægen forsøges 

italesat af både pastorale magtteknologier og selvteknologier. FF forklarer sin praksis, og 

hvordan han ser sig selv som selvstændig erhvervsdrivende samtidig med, at han er underlagt 

ydre retningslinjer. FF styrer sig i henhold til, at han ved, at han måske overvåges, uanset at 

han ikke risikerer at blive straffet økonomisk (FF, 2011:76-77). FF kan, såfremt han udskriver 

bestemte lægemidler, forvente at få syn for korrekt adfærd at blive rettet ind., så han fremstår 

som en god læge. Han styres fra afstand efter nogle standardiserede hensyn om, hvordan en 

læge bør ordinere. Den utilitaristiske logik styring af massen udstilles ved den negative 
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konnotation af at skille sig ud fra naboerne. På intet tidspunkt i løbet af interviewet udtrykker 

FF, at han føler sig styret i sine handlinger. Han forklarer, hvordan: 

”Der kommer en kollega en praktiserende læge, som kender praksis, vi har en dialog, og 

gennem en dialog kan jeg se, at der måske er bedre måder at gøre tingene på” (FF, 2011:71-

72). 

Denne refleksive selvstyring, hvor FF spejler sine handlinger i et ydre utilitaristisk ideal for 

lægevirksomhed, udvikler rammerne for professionel selvstændighed. Vilkårene for SL 

påvirkes, når han prioriterer sine handlinger i de handlerum, som stilles til rådighed af 

magtteknologierne. Derved prioriteres lægens handlerum i retning af flere administrative 

opgaver og magt, som i den medicinske logik udgik fra lægen, styrer nu på lægen, som er han 

en del af masserne.  

FF forklarer, hvordan ydre omkostningsbegrænsende tiltag, som medicintilskud, øger hans 

administrative byrde:  

”Det betyder meget for os [praktiserende læger], det er et stort arbejde, når vi skal flytte alle 

patienterne om på noget nyt medicin, fordi man ændrer tilskuddet. Men riget fattes penge, 

(…) så det synes jeg er helt i orden, men det skal være praktisk at bruge. Mange ældre 

patienter kan ikke finde ud af, hvad de får af medicin. Men det er styret af, at man skal sælge 

det billigste præparat” (FF, 2011:57-61). 

Observationerne tyder på et utilitaristisk sandhedsregime, når FF bekræfter sin deltagelse i, 

hvor han anerkender behovet for at tilpasse patienternes medicinske behandling, fordi ”riget 

fattes penge”. Det er begrænset, hvor meget FF kunne gøre af modstand imod forvaltet pleje 

(Filc, 2006), da magten er flyttet fra ham, og han i praksis begrænses i sine 

handlingsmuligheder igennem medicintilskudsreglerne. I denne reorganisering af lægernes 

vilkår, styrer regionerne i højere grad sundhedsvæsenets forskellige grupper, inklusiv 

lægerne, ved at understrege omkostningsbegrænsende tiltag og ved at introducere 

markedsdisciplinære tiltag til sundhedsvæsenet, hvorved konteksten og indholdet af lægernes 

rolle forandres (Hansson, 2000). Konkret sker det ved, at tilskudsreglerne, introducerer en 

markedslogik, som gør omkostningerne ved medicin uden tilskud, økonomisk 

uhensigtsmæssigt for patienterne at indkøbe.  

Sundhedsvæsenets ydelser organiseres i forvaltet pleje, ved levering af tjenesteydelsern i vid 

udstrækning omkring omkostningsbegrænsende tiltag. Med disse tiltag søger 
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sundhedsvæsenet, at få størst mulig effekt ud af det mindste indskud. 

Omkostningsbegrænsning involverer administrativ kontrol og revision af lægernes kliniske 

beslutninger (Hansson, 2000). Det traditionelt ’lukkede’ lægefaglige møde er ikke længere et 

beskyttet forhold, der er fri for ydre kontrol, men styres nu gennem en række administrative 

procedurer; effektivitets kontrol, finansielle aftaler og kliniske guidelines. De finansielle 

aftaler omhandler brug af bestemte udbydere, lønaftaler, medicintilskud, m.m., hvor lægerne 

optræder som gatekeepere. 

”For patienterne er det jo, i de tilfælde vi har haft problemet at prisforskellen bliver for stor. 

Det bliver helt umuligt, fordi patienten skal betale enten 70 eller 700 kr. Det vil være umuligt 

at retfærdiggøre, at patienten skal betale 700 i stedet for 70, med mindre patienten ikke kan 

tåle det til 70 kr. Øh, så derfor kan man sige, at der kan være nogle overvejelser om de dyrere 

præparater på nogle måder, er lidt bedre kan det ikke retfærdiggøre den prisforskel” (PR, 

2011:66-70).  

De individuelle medicinske vilkår underlægges masseorienterede økonomiske hensyn i den 

utilitaristiske logik. PR beskriver, hvordan han optræder som en administrativ gatekeeper der 

formidler indholdet af rekommandationsliste og tilgængelig tilskudsberettiget medicin til 

patienterne, som optræder som kunder. I lægens praksis opleves utilitaristiske- og markeds 

hensyn, når ydre utilitaristiske hensyn konstituerer patienterne, som kunder og dikterer et 

bestemt mulighedsrum for behandlingsforløbet på baggrund af statslige tilskudsbeslutninger. 

Den medicinske logik, som ligger til grund for individuel behandling, optræder kun indirekte 

gennem rekommandationslisterne, og er rettet mod masserne, og medvirker til at konstituere 

lægen i en rolle som gatekeeper kontra behandler. Nedenfor udtrykker en sygehuslæge, 

hvordan den utilitaristiske logiks handlerum dominerer medicinske logik overfor patienterne.  

”De [Økonomiske hensyn] spiller meget ind – sygehusvæsenet er underlagt reguleringer, vi 

har meget strikse reguleringer. Når vi tager ny medicin i standardsortiment, skal det 

godkendes af lokale lægemiddelkomiteer. Vi oplever det i vores daglige virke, pga. de 

tilskudsregler, som findes, fordi det bliver dyrt for patienterne. Vi ligger her i Nordvest-

kvarteret, hvor rigtig mange patienter har en meget begrænset økonomisk formåen, og det 

betyder i høj grad derfor meget, hvad patienten skal betale.(…) Den samfundsøkonomiske del 

af det er stor, og der er helt klart den patientrelaterede del, som koster – så vi tænker helt 

klart på hvad tingene koster – det er kommet for at blive, og det bliver en større faktor” (HN, 

2011:73-81).  

HN forklarer, hvordan disciplinære styringsmekanismer på økonomisk og bureaukratisk vis 

regulerer hans adfærd, ved at begrænse hans frie ordinationsret, ved at reducere tilgangen til 

medicin og ved at prisfastsætte den tilgængelige medicin. Derved reduceres HN’s direkte 



62 

 

kontrol over disse behandlingsmekanismer, og hans fremstår i højere grad som administrator 

end behandler.  

Den praktiserende læge FF forklarer videre, hvordan altid at skulle udskrive den billigste 

medicin skaber administrative problemer for ham, når han skal sikre sig, at patienterne kan 

finde ud af at bruge deres medicin korrekt: 

”Det skal være det billigste som skal udleveres. Derfor skifter præparaterne navn i et væk, og 

det giver en stor forvirring, at patienten den ene dag får en rød pille som hedder A, og næste 

måned er pillen blevet gul og hedder B, men det aktive stof er det samme. Det kan patienten 

ikke se, de kan bare se et nyt navn, som de skal forholde sig til. Og så bliver de måske indlagt 

på hospitalet, hvor hospitalet har en aftale om, at de kan købe noget med samme indholdsstof, 

så hedder det bare C. Så bliver patienten udskrevet med det, og så patienten ikke, hvad de får 

af medicin fordi de roder rundt i alle disse navne” (FF, 2011: 46-52).  

I forvaltet pleje, fokuseres der på styring af masserne, hvilket ifølge FF skaber forvirring på et 

individuelt niveau blandt patienter, og skaber flere administrative opgaver blandt lægerne. 

Forvirring blandt patienter, kan skabe negative følelser, som kan lede til et forringet 

samarbejde med lægen:  

”Patienterne bliver forvirret. Hvorfor skal jeg nu have det her medicin? Det kan godt komme 

et lille hak i tilliden mellem patienten og behandlingssystemet. Det er ikke altid, at de forstår 

det” (FP, 2011: 58-60). 

Opkomsten af stadig flere administrative opgaver, er en direkte konsekvens af et 

koordineringsbehov med ydre aktører, som skal sikre bedre overordnet udnyttelse af 

ressourcer. Dette medvirker til at illustrere øget ydre styring af lægerne, hvor lægernes 

mulighedsrum for modstand er kraftigt reduceret qua en kommodificering af interaktionen 

mellem læger og patienter, hvor økonomiske hensyn styres af aktører uden for lægefeltet.  

Et af værktøjerne i forvaltet pleje, de kliniske guidelines, tager hensyn til en evidensbaseret 

medicinsk logik, men hvor medicinsk behandling af bestemte sygdomme følger overordnede 

kliniske retningslinjer. Denne centralt bestemte konsensus fungerer, som rettesnor for de 

enkelte lægers opførsel og tager ikke kun hensyn til effekt og sikkerhed, men også 

omkostningseffektivitet qua et ensrettende medicinsk fokus.  

”Jeg er jo styret af den regionale rekommandationsliste – man kan sige, vi [lægerne] er jo 

meget bundet af, hvad lægemiddelstyrelsen giver tilskud til. Et af de områder, der har været 

relevant for os, er blodtryksbehandling, hvor tilskudsreglerne er ændret eller fjernet. Det 

betyder, at mange af vores patienter har skullet skifte medicin, hvilket koster meget tid. Jeg vil 
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ikke sige, vi er bundet, men vi bliver tvunget til at lave om på behandlinger – fordi tilskuddet 

kun gives til bestemte behandlinger” (PR, 2011:58-63).  

I teorien har lægerne ren professionel selvstændighed, men i praksis er de styret af enten 

rekommandationslister eller medicintilskudsregler. PH, en praktiserende læge uddyber, 

hvordan han er bundet op omkring regionerne:  

”I princippet er vi selvstændige erhvervsdrivende, men har en entreprise med regionerne, som 

indeholder en masse bestemmelser om, hvor meget vi skal arbejde og honorar samt midler til 

efteruddannelse” (PH, 2011:46-48).  

PH beskriver, hvordan regionerne objektiverer lægerne, gennem politiske- og 

markedslogikker. Der udøves også selvstyring, når lægerne skaber et etisk forhold med sig 

selv og forsøger at konstituere, som moralske individer ved at afskrive ydre læring og 

begrænse sig til regionernes efteruddannelse.  

PH beskriver, hvordan han accepterer de ydre styringsmekanismer, som påvirker rammerne 

for hans professionelle selvstændighed: 

”Nej, jeg føler egentlig, at jeg kan gøre det, jeg vil uden begrænsninger – det er i hvert fald 

meget sjældent, at jeg har følt, at jeg bliver begrænset i, det jeg vil. Ikke i en almindelig 

praksis” (PH, 2011:67-68).  

Hans udtalelser illustrerer, hvordan hans forståelse af sin professionelle selvstændighed 

konstrueres i et art symbiotisk forhold med regionerne. PH får uddelegeret uafhængighed og 

ansvar fra staten, hvilket repræsenterer en slags reguleret frihed, hvor lægens, subjektet, 

handlingskapacitet bruges som en politisk strategi, der sikrer regeringens mål (Rose, 1999a), 

samtidig viser PH’s udtalelser, hvordan de styrende utilitaristiske og politiske logikker danner 

sandhedsregimer, som hos nogle læger skaber illusionen af total frihed, selvom de befinder 

sig indenfor begrænsende rammer. Han uddyber videre:  

”Jeg prøver jo at give den behandling, som jeg ved, er bedst mulig til den billigst mulige 

pris” (PH, 2011:64).  

I ovenstående udtalelser fra PH underlægger den utilitaristiske logiks skelnen, mest for 

mindst, tydeligt den medicinske logiks individuelle hensyn. PH italesætter det utilitaristiske 

sandhedsregime, hvor individet opsluges af masserne, det enkelte individs behandling 

underlægges massernes økonomiske bedste.  

Forvaltet pleje fører til en reorganisering af lægestanden, hvor den styrende magt 

eksternaliseres fra faget, når regionerne styrer lægerne gennem pastorale magt- og 
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selvteknologier imod fremtidige idealer. Lægerne er underlagt omkostningsbegrænsende 

tiltag, som forandrer indholdet og konteksten af lægernes rolle, ved at kommofidicere dem og 

vende magten, så den går fra masserne og ind mod lægen. (Hansson, 2000).  

Mens magtgrundlaget for den medicinske logik er autonomi og frihed til rationel ageren, 

styres lægerne gennem overvågning og regulering via sanktioner i et regulatorisk 

inspektionsregime. Der kæmpes blandt lægerne om rigtigheden af lægerne, som medicinske 

gatekeepere kontra behandlere. Der observeres distancestyrings-strategier, logikker som sigter 

på at maksimere lægernes deltagelse i regionernes programmer, et politisk ideal, som kun 

delvist realiseres i praksis. Disse logikker skaber et sandhedsregime, hvor lægerne accepterer 

en selvovervågende rolle som administrator.  

Både sygehuslæger og praktiserende læger beskriver, hvordan de skal bruge mere tid på 

administrative patientcentrerede opgaver. Når lægerne beskriver deres arbejdsvilkår, iagttages 

det, hvordan der aktivt strides om normaliseringer af enten den utilitaristiske eller den 

medicinske logik. Lægerne indtager subjektpositioner, hvor de optræder som henholdsvis 

medicinske gatekeepere eller medicinske behandlere. Det træder frem, at mens visse centrale 

praksisser, som fx forvaltet pleje kan planlægges centralt og styre visse af lægens vilkår, 

vindes eller tabes fortolkningskampene lokalt blandt lægerne. Distancestyringen af lægerne, 

besluttes centralt, men gennemføres lokalt, når kollegaer overvåger kollegaer, og når lægerne 

selvovervåger i henhold til centralt bestemte vilkår. Den centrale styring af stramme 

økonomiske vilkår i forvaltet pleje er en medvirkende faktor til, at Lif inddrages som 

læringsformidler, da ingen andre har økonomien til at træde til. Selvom begge grupper i 

forvaltet pleje er underlagt utilitaristiske hensyn, kan de praktiserende læger i højere grad 

vælge mellem undervisningsformer og fravælge dem de måtte ønske. Det er med til at 

illustrere, hvordan styringen af lægernes SL formes, hvor der kæmpes, vindes og tabes - 

blandt læger ikke på ledelsesgangene, når lægerne formes som selvovervågende subjekter. 

 

I dette afsnit undersøger jeg, hvordan lægernes interaktion med omverdenen påvirker deres 

tilegnelse af ny SL. Lægerne har tidligere qua deres position i samfundet kunne udøve magt 

over andre person- og faggrupper. Jeg undersøger, hvordan en inklusiv eller eksklusiv tilgang 

til omverdenen former vilkårene for SL. 

Hvis viden ikke kun går fra lægen, men flyder begge veje, følger en subjektivering som nogle 

læger er bevidste om, mens andre ikke er opmærksomme på, hvordan de subjektiveres af 
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forskellige aktører. Sygehuslægen FP forklarer, hvordan han frygter, at kombinationen af 

interaktion med Lif og en meget kritisk omverden, kan påvirke hans forhold til patienterne: 

Vi er altså afhængige af den slags, det er alle læger, et tillidsforhold mellem behandlere og 

patienter. Og vi er ikke så glade for, når der bliver kastet smuds på den måde. Journaliseret, 

det er jo det, det er (FP, 2011: 103-105). 

Selvom FP er kritisk overfor, hvordan tillidsforholdet mellem læger og patienter flytter 

udenfor for det lægelige samarbejde, oplever han ikke i sin dagligdag, at patienterne anlægger 

en kritisk vinkel over interaktion med Lif.  

Man skal være kritisk overfor al information. Både det vi læser, uanset hvem der giver os det. 

Uanset om det vores professor, et højt estimeret tidsskrift eller et symposium, det skal vi 

forholde os kritisk til. Hvis man ikke gør det, kan vi godt give op på forhånd. Men derfor kan 

man godt stole lidt på os (FP, 2011: 124-127). 

Praktiserende læge PH er langt mere kritisk overfor interaktionen med Lif og mener, at 

patienter bør kræve afstand mellem industri og læger. Han forklarer, hvordan han afholder sig 

helt fra interaktion med industrien, når han indhenter ny SL:  

”Ja, det gør jeg jo ved at læse et udsnit af videnskabelige tidsskrifter, jeg mener, er relevante 

for min hverdag. (…) Og så deltager jeg i efteruddannelses kurser, øh, når det gælder 

lægemiddelbehandling, tager jeg meget udgangspunkt i [IRF]” (PH, 2011:40-44). 

Denne tilgang tilbagevises af sygehuslægen FP, som mener, at det er nødvendigt for lægerne 

at kunne skabe sig selv, forme sig selv i mødet med omverdenen og sig selv, ved at deltage i 

fælles arrangementer: 

Hvis du tager hospitalslægerne, som skal klare budgetter, og har store krav, er der ingen 

penge til, at de kan komme på uddannelser. De kommer på ingen konferencer, intet. Og det er 

det springende punkt i denne her diskussion tit. Hvis industrien ikke træder til og sender folk 

til kongres, kommer de ikke hjem med noget nyt. Hvad så? Du kan bare læse det. Nej, det kan 

du ikke. Det er vigtigt at være i diskussion, også med andre. Der er debatter og diskussioner, 

også med andre. Du møder nogle kollegaer, som måske har noget erfaring med de her ting. 

Det kan man ikke bare læse sig til. Det er ikke så let (FP, 2011: 154-160).  

Han bakkes op af HN:  

Jeg har 636 per ansat i min afdeling til årlig kursus aktivitet og uddannelse – 636 kr. Et 

gennemsnitligt endagskursus koster 2.000 kr., hvis det foregår her i København. Og så ser vi 

bort fra en lyntogsbillet til Århus frem og tilbage, så det rækker som en skrædder i helvede. 

De offentlige midler synes fuldstændigt til grin, så hvis ikke man havde muligheder for at tage 

imod de andre tilbud, stod det meget sløjt til (HN, 2011: 99-103). 
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Den praktiserende læge, FP forklarer, hvordan han igennem sin entreprise med regionerne, er 

i stand til at betale selv for sine kurser: 

Jamen det er sådan, at som praktiserende læge bliver en del af min løn trukket til en konto, 

hvorfra jeg så kan gå ind og bruge disse penge til videreuddannelse. En uges kursus, som ikke 

er sponsoreret [af industrien], hvor jeg selv har betalt, og der har været mange forskellige 

emner. En hel uges kursusaktiviteter. Det er noget jeg gør en gang om året (FF, 2011: 27-30). 

Det er tydeligt ud fra citaterne, at der er store forskelle på, hvordan vilkårene for SL 

konstitueres blandt praktiserende læger og sygehuslæger. Vilkårene for SL påvirkes især som 

følge af, hvilke økonomiske hensyn lægerne er underlagt. Det er tydeligere, hvordan FP er 

underlagt en markedslogik i sin erhvervelse af nye SL, mens praktiserende læger i højere grad 

kan vælge frit.  

I dette afsnit har jeg undersøgt, hvordan lægernes interaktion med omverdenen påvirker deres 

tilegnelse af SL når læringen ikke kun udbredes over fagets diskursive grænser, men flyder 

begge veje. I forvaltet pleje, er der ikke længere tale om et lukket marked, hvor lægen 

kontrollerer interaktionens mekanismer. Lægen agerer i bestemte handlerum, hvor hans 

professionelle færdigheder i stedet for at kontrollere interaktionen, udbydes og underlægges 

markedsmekanismer.  

Lægerne kæmper om fortolkningen af en åben eller lukket praksis. De indtager forskellige 

subjektpositioner, som forkæmpere for henholdsvis åbne og lukkede diskursive grænser. Når 

lægerne forholder sig til omverdenen, subjektiveres de som imødekommende subjekter, 

hvilket sygehuslægen FP anerkender, når han anskuer efteruddannelse for sygehuslæger, som 

afhængig at viden flyder begge veje over fagets diskursive grænser. De praktiserende læger er 

qua bedre økonomiske forhold, ikke underlagt markedsmekanismer i samme grad, som 

sygehuslægen er i forvaltet pleje i sin tilegnelse af viden. De praktiserende læger former sig 

selv som subjekter præcis, som FP gør i forhold til sin omverden og sig selv, men de giver 

ikke udtryk for at være opmærksom derpå. Ny læring skabes i interaktion med i et refleksivt 

møde omverdenen. Fortolkningskampene i lægefaget relaterer til graden af eksklusivitet, som 

lægerne bør udvise i deres forhold med ydre læring.  

 

I forrige afsnit, behandlede jeg, hvordan loyal kontra illoyal subjekt-positionering, igennem 

fortolkningskampe om fagets diskursive grænser medvirker til at påvirke vilkårene for SL. I 

dette afsnit undersøger jeg, hvordan lægernes identitet, vilkårene for SL og fagets diskursive 
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grænser, konstrueres i en professionel skelnen qua afstand mellem læge og lægmand som 

påvirker lægernes praksis og skaber bestemte sandhedsregimer.  

Når lægerne taler om læger og lægmænd, skelnes der mellem viden fra lægmænd og læger, 

lægers viden tillægges en a priori højere værdi end lægmænds viden. Konsekvensen deraf er, 

at man risikerer at lukke af for tilgang af ny viden til faget. Adskillige aktører, fx pressen og 

lægeforeningen fører en skarp retorik når lægmænd bibringer ny viden. Der eksisterer en 

forventning om, at lægmænd agerer under andre logikker end en medicinsk logik. Som jeg har 

beskrevet løbende i denne afhandling, er lægerne underlagt flere logikker end blot den 

medicinske. En praktiserende læge forklarer alligevel, hvordan: 

”Det er klart, at jeg ved, hvis det er lægemiddelindustrien, som fortæller mig noget, har de en 

agenda - de vil gerne have noget solgt. Der ser man med lidt andre briller på de 

undersøgelser som er lavet. De skal så understøttes af nogle fra lægestanden, som går ind og 

vurderer disse” (FF, 2011: 17-19). 

FF skelner i sin kommentar til, at der nødvendigvis må være andre logikker på spil end rent 

medicinske, når lægmand italesætter vilkårene for sundsfaglig læring: Han nedvurderer 

værdien af læringen alene qua afsenderen, Lif, og henviser direkte til lægerne for værdi. 

Denne holdning deles dog ikke af alle. Sygehuslægen PR forklarer, hvordan han vurderer en 

positiv interaktion med en ydre aktør ud fra de medicinske fordele: 

Jeg synes, det er et godt besøg hvis jeg får ny og relevant viden i forbindelse med besøget 

eller relevante vinkler på medicinen, jeg ikke havde overvejet (PR, 2011:75-76).  

PR fortsætter med at forklare, hvordan han er meget bevidst omkring industriens og 

lægefagets etiske opdeling, når det kommer til tilegnelse af ny SL. Sygehuslægen reagerer 

negativt, såfremt han føler sig forsøgt tvunget til at agere på en bestemt facon:  

Jeg synes, det er spild af tid… du kan sige, at jeg ikke synes, de skal blande sig i det [mine 

ordinationer] – de må meget gerne informere mig, og så trækker jeg fra, hvad jeg synes, jeg 

skal trække fra. Men de skal ikke blande sig i, hvad jeg ordinere til mine patienter (PR, 2011). 

PR italesætter i praksis etisk handlen, som en skelnen mellem formidling og salg mellem en 

uddannelseslogik og en markedslogik. Når lægemiddelkonsulenterne tager udgangspunkt i en 

uddannelseslogik, opfatter lægen situationen positivt og drager konklusioner, som kan danne 

basis for fremtidige behandlinger. Lægen fortæller, hvordan han opfatter interaktionen 

negativt, hvis lægemiddelkonsulen forsøger at italesætte lægen som en kunde, der skal sælges 

en vare. Uetisk handlen bliver en skelnen mellem en positiv uddannelses logik og en negativ 
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markedslogik. Selvom lægemiddelkonsulenterne agerer inden for gældende juridiske rammer, 

kan de fremstå uetiske, hvis det internt i lægefaget opfattes, som de overskrider lægefagets 

monopol over egenskaber. Hvis han opfatter, at den ydre lægmand, forsøger at yde 

indflydelse på lægens handlinger, overtræder han indre etiske regler for, hvordan man opfører 

sig professionelt. Når industrien italesætter uddannelseslogikken, indbydes lægen til at styre 

sig selv, igennem en selvteknologi i modsætning til markedslogikken, som forudsætter en 

kommodificering af lægen og ydre styring. Markedslogikken italesættes ikke i Lifs 

kommunikation om korrekt etisk handlen, men den er dominerende for lægernes skelnen 

mellem etisk og uetisk i praksis. Udefrakommende aktørers evne til at levere troværdig 

kommunikation forsvares yderligere:  

”Det bærer ikke igennem, hvis man ikke leverer troværdige data, og nu har jeg været læge i 

snart 32 år, og min erfaring er, at det er meget seriøst, det man leverer” (HN, 2011: 14-16).  

Der italesættes en kobling mellem patienternes behandling, efteruddannelse og ydre læring, 

som er uafhængig af lægefaget:  

”Som verden ser ud i dag, får vi ikke lavet den medicin eller får den efteruddannelse, hvis 

ikke virksomhederne var involveret. Jeg synes, det vil være fint, hvis uddannelsen bliver lagt i 

offentligt regi eller offentligt finansieret. Men hidtil har det ikke været muligt at gøre i et 

passende omfang”(PR, 2011: 117-120). 

PR italesætter, hvordan regionerne i praksis vælger ikke at løfte uddannelsesopgaven og 

selvom markedslogikken kan spille en rolle i den nuværende uddannelseskonstruktion, er det 

en uhensigtsmæssigt at fornægte tilgængelig SL, især uden bredt tilgængelige alternativer. 

Den erkendelse af, at lægmænd bør spille en rolle for lægers uddannelse, kritiseres for at 

bibringe uhensigtsmæssige beslutningsgrundlag til konstruktionen af SL blandt læger:  

”Jeg synes, alt for meget af den efteruddannelsesaktivitet og frembringelsen af ny viden sker 

fra industriens side, sammenlignet med hvad ellers sker. Og det er selvfølgelig risikabelt, hvis 

man ikke er meget kritisk overfor de budskaber, som kommer” (PH, 2011:30-32). 

PH’s udtalelser repræsenterer en politisk logik, hvor ideologiske hensyn dominerer udsagnet. 

Udsagnet er delt i to sektioner, hvor den første taler uddannelsesaktiviteterne ned, dog uden at 

komme med alternativer. Den anden del taler for kritisk tilgang, hvilket i en videnskabelig 

tilgang altid vil være en nødvendighed, hvilket uddybes af sygehuslægen FP:  

Man skal være kritisk overfor al information. Både det vi læser, uanset hvem der giver os det. 

Uanset om det vores professor, et højt estimeret tidsskrift eller et symposium, det skal vi 
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forholde os kritisk til. Hvis man ikke gøre det, kan vi godt give op på forhånd. Men derfor kan 

man godt stole lidt på os (FP, 2011: 124-127). 

Endelig forklarer sygehuslægen PR, hvordan grundig og effektiv dialog blandt læger og 

lægmænd er hensigtsmæssig for alle parter:  

”Jeg mener, at samarbejdet er meget nyttigt. Ikke nødvendigvis med repræsentanten alene, 

men med firmaerne – vi har en gensidig interesse i at udvikle ny medicin og få udviklet 

studier, som viser, om ny medicin er god eller dårlig” (PR, 2011: 115-117). 

Samarbejde mellem læger og lægmænd deler lægerne i to lejre, sygehuslægerne og de 

praktiserende læger. De som indtager en åben position overfor omverdenen, og de som 

indtager en lukket position. Der er en opfattelse blandt de praktiserende læger af, at lægerne 

indtager en privilegeret samfundsmæssig position, hvilket sikrer korrekt formidling af SL, og 

at inddragelse af lægmænd forvansker læringen. Denne holdning deles ikke af de 

interviewede sygehuslæger, som aktivt inddrager industrien i selvforbedringsaktiviteter. 

Lægerne subjektiveres overordnet set, som kritiske subjekter. Alle lægerne udtrykker behov 

for en kritisk tilgang til viden. Sygehuslægerne udtrykker, at deres læring styrkes, når de er 

åbne for industriens uddannelsesaktiviteter. Ved samtidig at bevare en kritisk afstand, kan de 

styre sig selv mod bedre læring. Læring skabes ikke kun internt i lægefaget, men skabes også 

i omverdenen, hvilket styrker vilkårene for SL.  

 

I de ovenstående afsnit har jeg undersøgt, hvordan læger håndterer ofte stridende praksisser i 

deres tilegnelse af SL. Lægernes måde at håndtere disse praksisser, former hvordan deres 

profession udvikler sig og derigennem, hvordan lægernes vilkår for SL udvikler sig. Analysen 

afdækker forskelle mellem praktiserende læger og sygehuslæger, som de konstant må 

håndtere. Begge grupper italesættes som primært behandlere, men indtager oftere en 

medicinsk gatekeeper-rolle. De administrerer medicin og koordinerer patientforløb på tværs af 

sektorer, mens de underlægges en række selvteknologier i form af kontrol og reglementer og 

indre refleksiv etisk og moralsk styring. Styringsmekanismerne, ydre teknologier som 

medicintilskud og indre etiske selvteknologier tilbyder lægerne bestemte subjektpositioner 

overfor SL.  

Sygehuslægerne kæmper for en inklusiv tilpasning, som styrker de behandlingsmæssige 

kvaliteter, og styrker deres muligheder for at udøve faglig ekspertise. Der udkæmpes en 
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fortolkningskamp blandt lægerne i en undervisningslogik og en markedslogik, hvor 

tilstedeværelsen af markedslogikken degraderer værdien af læring.  

Nogle læger ser deres professionelle selvstændighed i et symbiotisk forhold med regionerne, 

hvor deres frihed og selvforståelse skabes qua regionernes styring. De styrende utilitaristiske 

og politiske logikker normaliserer adfærd, som hos nogle læger skaber frihedsforståelse ved at 

tilbyde visse muligheder og gøre muligheder uhensigtsmæssige, som falder udenfor de 

politiske og økonomiske mål. Andre lægers professionelle selvstændighed konstrueres 

gennem de resultater, som de kan opnå, hvilket åbner for inddragelse af ydre læring.  

Disse diskursive brud i selvforståelse blandt lægerne hjælper til at illustrere individuel agens 

og modstyring, samt hvor der kæmpes om vilkårene for lægernes SL. Der kæmpes på afstand, 

når regionerne i forvaltet pleje konstruerer utilitaristiske handlerum. Der kæmpes mellem 

læger og industri og læger, når speciallæger underviser læger på vegne af industrien, og der 

kæmpes internt blandt lægerne, når grupper af læger forsøger at hindre andre læger i at 

modtage undervisning betalt af industrien. Der tegner sig et billede af lægerne, som individer, 

der former deres egen subjektivitet og udbreder bestemte styringsmekanismer mod sig selv og 

sine kollegaer.  

Der er fundet store forskelle på vilkårene for SL blandt henholdsvis praktiserende læger og 

sygehuslæger. En masseorienteret markedslogik styrer lægernes vilkår for tilegnelse af viden, 

ved at sætter rammer for de andre logikker. Markedslogikken dominerende vilkårene for SL 

og subjektiverer både de praktiserende læger og sygehuslægerne.  

  

Lægernes håndtering af vilkår i en reprofessionalisering-optik, som jeg har analyseret den i 

anden analysedel er visualiseret på næste side. Visualiseringen opdeler lægerne i fire 

reprofessionaliserings-arenaer. Disse konstitueres af fortolkningskampe, praksisser, 

normaliseringer og subjektpositioner, som subjektiverer lægen i givne arena. Visualiseringen 

findes som tabel i Bilag B. 
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Jeg satte mig for at undersøge, hvordan lægers vilkår for SL konstrueres. Denne undersøgelse 

blev delt i to; først så jeg, hvordan Lif og regionerne kommunikerede til og om lægerne i 

programmatiske styringsdokumenter, dernæst så jeg, hvordan lægerne håndterede denne 

kommunikation. I dette afsnit konkluderer jeg på de to analysedele og samler trådene. 

Jeg har analyseret programmer fra lægemiddelindustriforeningen og regionerne. I disse 

programmer fremkommer logikker. Jeg har konditioneret disse logikker, for at skabe metode 

i, hvordan jeg identificerer og differentierer mellem logikkerne. Jeg har identificeret ni 

logikker, som påvirker, hvordan læger tilegner sig SL. Syv af disse af optræder kun hos én af 

aktørerne, mens to; den utilitaristiske logik og den medicinske logik optræder hos begge 

aktører. Disse logikker har jeg brugt til at konditionere reprofessionaliserings-optikken i en 

kontekstuel governmentality analyse.  

Jeg har i analysen identificeret, hvordan læger håndterer kommunikationen fra Lif og 

regionerne. Der har vist sig være stor forskel på, hvordan sygehuslæger og praktiserende 

læger håndterer vilkår for SL. Fællesnævneren ’læger’ dækker over vidt forskellige forståelser 

blandt læger af, hvordan læger kan og bør tilegne sig ny læring. På tværs af arenaer, har jeg 

fundet mange forskelle og få lighedspunkter, når det handlede om tilegnelse af ny SL. Denne 

uenighed skinner igennem, måske fordi den ikke er tydelig for lægernes omverden, som 

italesætter lægerne. Viden kommunikeres til en samlet forståelse af læger, men håndteres af 

forskellige læger, med forskellige resultater som følge.  

Lægerne optræder oftere som medicinske gate-keepere end frie medicinske behandlere, 

faglige beslutninger tages centralt, ny læring skabes uden for feltet af læger. Der tegner sig et 

billede af både læger som individuelt tegner deres egen fremtid og bryder med, hvordan læger 

italesættes af regionerne og Lif. Det rolige billede af lægen, som objektiveres og italesættes 

forsvinder når man ser bag facaden og interviewer lægerne. Der kæmpes på afstand, når 

regionerne i forvaltet pleje konstruerer utilitaristiske handlerum. Der kæmpes mellem læger 

og industri og læger, når speciallæger underviser læger på vegne af industrien, og der kæmpes 

internt blandt lægerne, når grupper af læger forsøger at hindre andre læger i at modtage 

undervisning betalt af industrien. Der tegner sig et billede af lægerne, som individer, der 

former deres egen subjektivitet og udbreder bestemte styringsmekanismer mod sig selv og 

sine kollegaer, og kun sjældent er enige om, under hvilke vilkår fremtidens læger kan og bør 

tilegne sig ny SL.  
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Jeg har i denne afhandling forsøgt at besvare følgende undren: Hvordan former ydre vilkår 

for SL lægernes indre konstruktion af sig selv? 

Jeg arbejdede i analysestrategien efter, hvordan ydre vilkår for SL konstrueres, og hvordan 

håndteringen af disse bidrager til lægenes indre konstruktion af sig selv som læger. Når jeg i 

kommunikationen anskuede viden som magt, trådte lægerne diskursivt frem i analysen, 

hvilket muliggjorde en øget refleksivitet af, hvordan lægerne håndterede vilkårene for SL. Det 

viste, hvordan divergerende sandhedsforståelser blandt lægerne definerede deres handlerum. 

Det iagttog jeg, som magtrelationer der søgte indflydelse på udformningen af 

kommunikationen, og medvirker til formning af subjekternes handlerum.  

Regionerne og Lif konstruerer kommunikative vilkår, som fremmer deres interesser inden for 

sundhedssystemet. Analysen viste, hvordan dannelsen af logikker og subjektpositioner, 

tildeler lægerne bestemte handlerum, hvori de kan agere. Da lægerne selv tager del i 

håndteringen og formationen af praksis og subjektpositioner, åbnes der for kommunikative 

mulighedsrum, som de kan indgå i og således medvirke til at konstruere sig selv som 

subjekter. Min undersøgelse indikerer videre, at der kæmpes indbyrdes fortolkningskampe om 

de individuelle praksisser, der normaliseres af logikkerne, og at der ses en forøgelse af 

praksisser, som forandrer vilkårene for SL blandt læger 

 

Den fragmenterede og multiplicerede kommunikation udtrykkes i en række programmer, der 

trækker på forskellige styringsteknologier. Lægerne forsøges styret igennem revurdering af 

lægemidler og selvstyringsteknologier. Styringsteknologierne subjektiverer lægerne 

forskelligt, hvilket leder til, at lægerne styres i forskellig retning og yder modstyring 

forskelligt alt efter, hvilke styringsteknologier iværksættes og er til rådighed. Derved skabes 

der i valget af styringsteknologier mulighedsrum for udvikling af lægernes professionelle 

rammer. Iagttagelse af lægerne på tværs af reprofessionaliserings-arenaerne lader de indre 

subjektiveringsforskelle træde frem. Det har overrasket, i hvor stor grad lægerne indtager 

forskellige subjektpositioner inden for alle fire arenaer, en større grad af enighed var ventet 

blandt lægerne.  

 

Analysen viser videre, hvordan konstruktionen af SL, som et kompliceret forskelligartet 

fænomen, skaber mulighed for, at lægerne kan udvikle sig samtidig med, at de opretholder 
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professionelle grænser til deres omverden. Analysens resultater er i høj grad med til at 

pointere, hvordan man kan iagttage lægernes kommunikationsmuligheder. At se lægernes 

magtrelationer i en reprofessionaliserings-optik har vist sig at være et brugbart redskab, som 

tillader refleksion over den immanente magt, som lægerne besidder, når de aktivt søger at 

påvirke deres handlerum. Selvom lægerne er et fælles fag udadtil, skaber indre forskelle 

blandt lægerne stor forskel på, hvordan vilkårene for sundhedsfaglig læring håndteres. Der 

tegner sig et billede af læger, som forsøger at tilegne sig den samme viden under vidt 

forskellige forhold.  

 

Jeg har valgt at bruge perspektiveringen til at se kritisk på min analyse og mit 

iagttagelsesobjekt. Jeg mener, at refleksionen over afhandlingen er vigtig, da det viser, 

hvordan den kan bruges fremadrettet og ikke kun op til sammenfatningen.  

 

Den kontekstuelle governmentality har hjulpet i bestræbelserne på at undgå en synkron 

styringsanalyse, som ikke tager hensyn til iagttagelsesobjektet - lægerne. Jeg har forsøgt at 

holde mig på anden orden ved at forholde mig til kontingensens rolle, at det undersøgte er et 

øjebliksbillede. Det gælder mine iagttagelser, men også lægernes udtalelser. Lægernes 

iagttagelser af sig selv og deres tilegnelse af SL kunne sagtens have set anderledes ud. Jeg har 

gennem analysen forsøgt at opløse den fiksering af kommunikation, som Lif og regionerne 

har produceret og vist, at den kunne være fikseret anderledes igennem fortolkningskampe, 

praksisser og sandhedsregimer.  

 

Jeg har undersøgt, hvordan læger håndterer ydre vilkår, og hvordan det former dem. Det 

gjorde jeg med Foucaults subjekt-forståelse. Jeg valgte denne tilgang, da lægerne indgår i et 

utal af positioner i kommunikationen, som kræver, at de løbende ser sig selv på nye måder. 

Jeg opdagede dog undervejs, at det var sværere, end jeg troede at arbejde med subjekter, som 

former sig selv dynamisk i interaktion med omverdenen. 

Empirien gav mig indtrykket af, at lægerne nødvendigvis må indgå i forskellige 

subjektpositioner, når de italesættes, som behandlere og medicinske gatekeepere. Det viste sig 

dog, at selvom lægerne kan indtage forskellige positioner, låses de ofte af vilkår, de ikke kan 
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påvirke, som fx medicinpriser og kliniske guidelines. Muligheden for modstyring reduceres af 

ydre styring, og lægerne subjektiveres i højere grad, som subjekter i forskellige situationer, 

eg. administrator og behandler.  

 

Stod jeg i en situation, hvor jeg skulle rådgive lægerne, ville jeg introducere en andenordens 

iagttagelsesfunktion, som fokuserede på konstruktionen af lægerne i bestemte blikke. Jeg ville 

vende blikket indad og se, hvordan den måde lægerne kommunikerer, former dem som læger. 

En konstruktion, som bliver deres værktøj til at forme vilkårene for SL fremefter, og kan være 

deres mulighed for at kommunikere om, hvem de er og hvad deres forhold til SL er 

Derved håber jeg, at lægerne bliver bedre i stand til at erkende, hvordan deres egne handlinger 

har konsekvenser for, hvordan de er i stand til at tilegne sig SL. Hvis læger reflekterer over 

deres egne muligheder, gøres de samtidig bevidste om deres muligheder for at påvirke 

konstruktionen af sandhed.  
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roller støtter eller 
forringer vilkårene 
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Jeg er i gang med mit speciale om, hvordan mødet mellem læge og lægemiddelindustri 

påvirker patienternes behandlingsforløb – får patienterne det optimale behandlingsforløb, eller 

kunne behandlingsforløbet måske være endnu bedre? Jeg undersøger, hvordan læger 

håndterer kommunikation mellem industri og sundhedspersoner. 

Jeg vil gerne understrege, at du har fuld anonymitet, og at dine personlige oplysninger og 

ytringer er forbeholdt for dette specifikke projekt, ligesom vi ændrer dit navn og andre 

personlige informationer. Desuden vil dine oplysninger ikke blive anvendt i andre, eks. 

kommercielle, sammenhænge, og alle lydfiler vil blive slettet straks efter projektets 

afslutning.  



 

Jeg vil gerne høre dine meninger, holdninger og forventninger til hvordan du håndterer 

sundhedsfaglig læring, dine erfaringer, hvordan der styres / ikke styres fra egne 

organisatoriske rækker.  

Når jeg taler om håndering af sundhedsfaglig læring tænker jeg, på alle de situationer, hvor du 

skal tilegne dig sundhedsfaglig læring, og interagerer med industrien og andre aktører. Skulle 

du undervejs komme i tanke om relevante eksempler, historier eller anekdoter, vil jeg gerne 

høre dem, da de kan være med til at illustrere dine meninger.  

Først kunne jeg dog godt tænke mig, at du kort præsenterer dig selv med navn, alder, 

beskæftigelse. [ANONYMISERES I BILAGENE] 

Med temaet ønsker jeg at undersøge, hvordan informantens håndterer sundhedsfaglige vilkår  

 

 Hvordan mener du, at læger bliver 

konstrueret? Både medier og egne 

organisationer. Hvad lægger du i udsagn, 

som ’læger er i lommen på industrien?’ 

 Hvordan mener du, at industrien bliver konstrueret? Både medier og egne 

organisationer 

 Synes du, at det er passende beskrivelser? 

 Hvordan spiller og omverdenen ind i denne konstruktion om du vil? 

 Føler du, at du bliver dækket ind – aktiv i forhold til passiv viden indhentelse 

 Eksterne undervisere til arrangementer 

 Hvordan mener du, at videreuddannelse bliver prioriteret fra det offentliges side? 



 

 Hvordan påvirkes din faglighed? 

 Regulatoriske forhold, udskrivninger, apoteker, 

 Hvad ville det betyde, hvis industrien ikke havde nogen former for interaktion med 

læger fra i morgen? 

 



Hospitalet er et diabeteshospital, vi behandler diabetespatienter, vi har ambulatorium., hvor der 1 

kommer ca. 6.000 type 1 og 2 patienter. Mit job er primært at være overlæge i vores ambulatorium og 2 

vores lille sengeafdeling, øh og dels er jeg ansvarlig for forskningen, specielt den del af forskningen, 3 

som har med komplikationsforskning at gøre. Øh, dvs. de senfølger man kan udvikle i hjerte nyre øjne, 4 

når man har haft diabetes i nogle år. Øhm – og dvs. i forbindelse med den forskning, det er både noget 5 

der går på risikofaktorer, kan vi identificere dem der er i fare for at få komplikationer, eller hvor 6 

komplikationer udvikler sig særligt i uheldigt, og kan vi gøre noget ved dem – dvs. afprøvning af nye 7 

lægemidler, forsøg eller gamle lægemidler i nye sammenhænge.  8 

[I]Hvordan kommer du i kontakt med repræsentanter for lægemiddelindustrien? 9 

[R]Det du kalder repræsentanter, dem som er ude at sælge medicin. Dem kommer jeg i kontakt med 10 

når de henvender sig til os, og spørger om, om vi vil mødes med dem. Øhm – og, det kan også være jo, 11 

i forbindelse med videnskabelige møder, at der er, at de har stande eller på andre måder repræsenteret. 12 

Dels henvender de sig direkte, og i forbindelse med nogle møder støder på dem.  13 

[I] Hvilke tanker gør du dig om det, hvordan tænker du om den konstruktion? 14 

Jamen, jeg tænker om den konstruktion at det er, du kan sige de er jo sælgere der er på arbejde og ude 15 

at reklamere for deres produkter. De er i nogen eller en del sammenhænge bærere af en ganske 16 

udmærket fornuftig information og på den måde har de jo en rolle mange firmaer, ikke nødvendigvis 17 

kun repræsentanter – de forsøger jo at være en del af efteruddannelse. Selvfølgelig har de nogle gør de 18 

det ikke kun for at hjælpe, men også fordi de har en agenda – de har noget medicin de skal have solgt.  19 

Det mener jeg ikke, at der er noget forkert i. Og det mener jeg meget åbenlyst, at de er sælgere på 20 

arbejde og reklamere for nogle produkter. Og størstedelen gør det på en fin facon, og tit nok gør de det 21 

ved at prøve at komme med ny information indenfor det område de arbejder med. Selvfølgelig er den 22 

information nogle gange udvalgt efter, eller kan man sige komme de mest når de har noget nyt om det 23 

de arbejder med.  24 

[I]Hvordan fungerer der at de kommer ny viden mod dig så du ikke selv skal ud og lede efter den nye 25 

viden? 26 



[R]Det gør ikke så stor forskel for mig, forstået på den måde, at i og med at forskning og udvikling er 27 

en stor del af mit arbejde, så laver jeg jo selv meget opsøgende arbejde om at få ny viden om hvad der 28 

sker inden for forskellige områder. Jeg prøver jo at være, inden for de områder som interesserer mig, 29 

bredt informeret. Det vil sige at den viden som kommer fra repræsentanterne bliver så bare en – et 30 

supplement som bliver, hvad kan du sige, et brik i et puslespil. Hvis jeg kun fik min information fra 31 

repræsentanter. Så ville det være et andet og potentielt mere – ikke risikabelt, men eh – hvis du ikke er 32 

bredere orienteret end hvad ud får fra dem kan du få et fladere billede end hvordan verden ser ud. 33 

Deres rolle er helt tydelig så er der ikke noget bekymrende i det. Forstået på den måde at, de er jo 34 

oplagt er salgsrepræsentanter og lovpriser deres produkter, hvis man ikke kan se bort fra det eller 35 

filtrerer det fra har man et problem, og hvis man kun får sin information fra dem er informationen 36 

noget selektiv.  37 

[I]Hvis det er tilfældet, hvordan er det så muligt at drage nytte fra møderne? 38 

[R] Jeg synes, hvad hedder det – øh, altså, det synes jeg at jeg kan på den måde, ind i mellem kan der 39 

være information, de har om nye ting, eller om ting som man ved er på vej, at de informationen før 40 

den er bredt tilgængelig – så de kan være bærere af ny information, de kan være behjælpelig med at 41 

skaffe ny information og de, hvad hedder det, og så er der nogen af de folk jeg har kontakt med fordi, 42 

at de bruger mig som underviser i forskellige sammenhænge – du kan sige, altså altså – jeg synes det 43 

er rimeligt uproblematisk, jeg synes de kan være hjælpsomme, behjælpelige, informative og de kan – 44 

ja i områder hvor man er mindre aktiv selv, så kan de nogle gange være behjælpelige med nogle ting 45 

og jeg synes det er helt oplagt at man skal forholde sig kritisk – for selvfølgelig er de sælgere.  46 

[I] Hvordan mener du, at videnformidling bliver prioriteret? 47 

[R]Hvor stor en del af de bringer?  48 

[I]Er det primært en salgstale eller er der også intention og viden der kommer patienterne til gode? 49 

[R] Jeg synes der er en stor del af viden – jeg synes de formidler meget viden om deres produkter, som 50 

er ganske fornuftig vidensformidling. Det man kan sige som nogen gange kan være til diskussion, kan 51 



være at de er selektive, fordi de fremhæver det de mener er særligt godt ved deres produkt – og ikke 52 

svagheder eller ulemper. Ikke at der bliver skjult noget, men det er naturligt at man fremhæver det som 53 

man er god til. Det de siger kan de dokumentere og at der er lagt meget vægt på vidensformidling .  54 

[I] I hvilken grad, kan du hvis der er noget nyt og spændende. I hvilken grad er du bundet til at sige, 55 

det her er ikkemuligt at bruge pga økonomiske forhold – kan du så bruge det eller er du blevet så 56 

reguleret.   57 

[R]Jeg er jo styret af den regionale rekommendationsliste – men men man kan sige, vi er jo meget 58 

bundet af hvad lægemiddelstyrelsen giver tilskud til. Dvs et af de områder hvor der har været relevant 59 

for os, det er blodtryksbehandling, hvor tilskudsreglerne er ændret eller fjernet. Det betyder, at mange 60 

af vores patienter har skulle skifte medicin, hvilket koster meget tid. Jeg vil ikke sige vi er bundet, 61 

men vi bliver tvunget til at lave om på behandlinger – fordi tilskuddet kun gives til bestemte 62 

behandlinger.  63 

[I] Hvis du ved noget er bedre end andet, kan det så retfærdiggøre at du vælger det. Er du så tvunget til 64 

at vælge det billigste substitut.  65 

[R]For patienterne er det jo, i de tilfælde vi har haft, er problemet at prisforskellen bliver for stor. Det 66 

bliver helt umuligt fordi, patienten skal betale 70 eller 700 kr. Det vil være umuligt at retfærdiggøre, at 67 

patienten skal betale 700 i stedet for 70, med mindre patienten ikke kan tåle det til 70 kr. Øh så derfor 68 

kan man sige at der kan være nogle overvejelser om de de dyrere præparater på nogle måder er lidt 69 

bedre kan det ikke retfærdiggøre den prisforskel.  70 

[i]Så i den sammenhæng kan repræsentanten tale som de vil.  71 

[R] Ja – det betyder også at de firmaer som har med de blodtrykspræparater at gøre, har lukket helt og 72 

deres salgsfolk er fyret fordi, det er en umulig opgave.  73 

[i]Hvordan, hvis du skulle beskrive et godt / dårlig besøg, hvilke ord vil sætte på der? 74 

[R]Jeg synes det er godt besøg hvis jeg får ny og relevant viden i forbindelse med besøget eller 75 

relevante vinkler på medicinen, jeg ikke havde overvejet. Hvis en person forsøger at overtale mig eller 76 



meget sådan – en sjælden gang i mellem kan nogle lægge op til at jeg skal bruge – hvordan kan det 77 

være? 78 

[I] Hvorfor? 79 

[R]De må gerne sige at det vi har er godt, det er deres funktion, men hvis de bliver meget pushy på at 80 

det må de prøve, eller hvis nogle kommer flere – har du sat nogle i behandling eller hvorfor ikke – så 81 

tænker jeg det… 82 

[I]Er det fordi de kommer ind på område..? 83 

[R]Jeg synes det er spild af tid… du kan sige, at jeg synes ikke de skal blande sig i det – de må meget 84 

gerne informere mig, og så trækker jeg fra, hvad jeg synes de skal trække fra. Men de skal ikke blande 85 

sig i hvad jeg ordinere til mine patienter.  86 

[I]Er du opmærksom på de etiske regelsæt som er sat op for lif og lægeforeningen? 87 

[R] Ja… 88 

[I] Er det noget du som læge sætter dig ind i? 89 

[R]Jeg kan ikke påstå, at det er noget jeg dyrker mest… men på den anden side har der været meget 90 

fokus på hvordan man samarbejder med industrien… men hvad der må tales om og hvad der ikke må 91 

tales om. Jeg synes repræsentanterne gør en del ud af at reglerne bliver overholdt. Det er et område, 92 

hvor der er meget fokus på – det synes jeg er fint. Så er der  måske også taget lidt overhånd, men man 93 

kan sige 94 

[I] På hvilken måde? 95 

[R]Reglerne om hvad firmaerne kan i fht til møder er blevet meget hysteriske, man kan dårligt få en 96 

kuglepen hvis man tager til et møde, hvis det er .. jeg synes bestemt der har været for meget reklame 97 

gimmicks og det er overflødigt, men det er ved at tage en meget puritansk holdning hvor det 98 

besværliggør hele processen. 99 



[I] Hvordan tror du, at det kan være? 100 

[R] Det er fordi der er meget fokus på og bekymring for at industrien med forskellige aktiviteter 101 

påvirker folk til at tage beslutninger som kun er til fordel for firmaerne og ikke til fordel for 102 

patienterne. Selvfølgelig er fordi der er en bekymring og firmaerne er her for og for at skabe nye gode 103 

lægemidler og selvfølgelig for at skabe penge.  104 

[I] Tror du holdningen gør sig gældende blandt læger eller er det en medieskabt stemning? 105 

[R]Folk er meget forskellige på det område. Der er jo foreningen af læger uden sponsor og grupper der 106 

på den måde er meget engageret i at undgå den indflydelse. Andre mener, at interaktion er udmærket 107 

og sund og fornuftig og det er nemt at gennemskue at de har en agenda – og den er at sælge medicin. 108 

Og så er der måske nogle bare er glade for at komme på golftur – men jeg tror ikke det er mange. Og 109 

selvfølgelig er der eksempler som er hevet frem i pressen – men det er helt ærligt for åndsvagt af de 110 

læger, og det er kun glimrende der er ryddet op i de ting? 111 

[I] Nogle af de lister som viser hvem samarbejder – den fremhæves med ordene ’her er de læger som 112 

er i lommen’ så fremhæves det kritisk… 113 

[R] Jeg mener, at det er meget naivt at forestille sig man ikke har samarbejde – jeg mener at 114 

samarbejdet er meget nyttigt. Ikke nødvendigvis med repræsentanten alene – men med firmaerne – vi 115 

har en gensidig interesse i at udvikle ny medicin få udviklet studier som viser om ny medicin er god 116 

eller dårlig. Som verden ser ud i dag får vi ikke lavet den medicin eller får den efteruddannelse hvis 117 

ikke virksomhederne var involveret. Jeg synes det vil være fint, hvis af uddannelsen bliver lagt i 118 

offentligt regi eller offentligt finansieret. Men hidtil har det ikke været muligt at gøre i et passende 119 

omfang. Og i relation til studier er der også helt oplagt at selvom det kunne være en god gevinst for 120 

det offentlige  at opklare at den gamle gode medicin var bedre end det nye vil det jo være helt fint. 121 

Men  hvis det offentlige ikke vil det er man jo bundet af at firmaerne laver studierne. Men man er 122 

selvfølgelig nødt til at sikre sig at de laver relevante sammenligninger og det er fornuftige adgang til 123 

data og sikkerhed for at resultater bliver offentliggjort.  124 



[I] Jeg forstod på dig industrien stod for efteruddannelse… 125 

[R] Det gør de ved at industrien sponsorerer arrangementer. Det er typisk repræsentanterne som 126 

sponserer et arrangement for en afdeling eller en gruppe læger eller noget andet, hvor de sponsorerer 127 

at der kommer nogle og holder et indlæg om et eller andet. Et eller andet firma spørger om jeg vil 128 

holde et arrangement om diabeteskomplikationer – så fortæller jeg om diabeteskomplikationer. Og 129 

man kan sige deres interesse er ikke kun at uddanne folk men det kan være, nu har jeg interesseret 130 

meget for blodtryksbehandling, det mener jeg er vigtigt. Jeg mener ikke nødvendigvis, at det skal være 131 

et bestemt produkt, men jeg mener at blodtryksbehandling er vigtigt, og at folk lærer at behandle 132 

blodtrykket. Og firmaet har selvfølgelig en interesse i det at blodtrykket skal behandles – bliver deres 133 

produkt måske brugt. Min interesse er ikke deres produkt, men at de sænker blodtrykket og reducerer 134 

komplikationer. Det man kan sige, at hvis folk ikke ved det og ikke gør det, får patienterne en 135 

dårligere behandling – det er vigtigt at den viden formidles. Så på den måde er firmaerne med til en 136 

efteruddannelse som der ikke er nok af uden den aktivitet. Det er ikke repræsentanten som formidler 137 

den viden direkte – de får fagpersoner til at komme med indlæg. Så kan man diskutere om de så 138 

vælger deres fagpersoner selektivt. Der kan man sige, at jeg stiler gerne op og fortæller om de ting – 139 

og jeg siger det samme og jeg er inviteret af et firma eller om det er et kursus i et offentligt regi. Og 140 

det kan godt være at nogle vil lukke af for de arrangementer som er et firma inviterer, og der mener 141 

jeg, at ---- selvfølgelig har firmaerne en interesse i den slags ting, men vi har alle interesse i at 142 

patienter bliver behandlet bedre – og at vi indhenter viden – det er fornuftigt nok. Og at firmaet vinder 143 

ved at nogle vælger deres produkt blandt mange, det er sådan set fint nok. Jeg synes ikke det er så 144 

svært at gennemskue deres interesse og trække det fra.  145 

Jeg ser interaktionen læge og industri bredere end blot mødet med repræsentanten. Arrangementer, 146 

hvor der holdes møder, symposier – det er repræsentanten som står bag og firmaerne inviterer 147 

foredragsholdere. Det mener jeg, bliver bredere end repræsentanterne – det er meget oplagt at 148 

firmaerne ikke bare gør det for at gøre lægerne klogere – men fordi, når lægerne bliver klogere brugere 149 

lægerne mere medicin – ikke nødvendigvis deres, men det er noget. De har en agenda med det, men 150 

hvis man har et produkt som man synes gør tingene bedre er det vel legitimt at fortælle om det. Som 151 



reglerne er i dag, hvor vi skal deklarere hvis vi har samarbejde med nogen, vi skal deklarere når vi 152 

holde foredrag, hvis vi er betalt, så synes jeg at det meget synligt hvor der er industri med og hvor der 153 

ikke er industri med. Når repræsentanterne gør et rimeligt okay arbejde, men selvfølgelig har de en 154 

dagsorden og det er ikke så underligt, og samarbejdet mellem læger og industri forløber generelt okay. 155 

Det har været masser af uheldige ting hvor folk har bedt om eller fået ydelser – urimelige ydelser, 156 

bestikkelse. Om det fungerer, eller ikke ved jeg ikke, men firmaerne har nok ikke gjort det hvis det 157 

ikke virkede. MEN de arrangementer jeg oplever, mener jeg er rimelig okay. Jeg mener, at hvis man 158 

ville det system til livs, så bliver man nødt til at være forberedt på at stille noget andet i stedet, og det 159 

synes jeg ikke man har været.  160 



[R] Mit navn er [FF], jeg har været praktiserende læge siden 1988. Da jeg startede som praktiserende 1 

læge, gjaldt nogle andre regler for hvad industrien måtte med deres salgsfremstød. Reglerne er blevet 2 

skærpet gevaldigt, nu må vi stort set kun modtage en kuglepen.  3 

[I] Hvordan vil du beskrive din rolle i dag.  4 

[R] Jeg synes man skal passe på, med at skabe problemer, hvor der ikke er nogen problemer. Jeg kan 5 

jo ikke få nogen returkommision for den medicin jeg leverer, det skal man gøre sig helt klart. Jeg 6 

skriver medicinen ud, apoteket sælger det. Industrien kan jo ikke se, hvad jeg har skrevet ud, og så 7 

sige – ser nu her, hvad du skal sælge. Det er der jo slet ikke noget af. Der er jo ikke noget salg over 8 

mit bord. Den måde man skriver recepterne, der leverer apoteket det billigste. Selvfølgelig tjener 9 

industrien på at sælge deres præparater, og de skal jo have nogen til at skrive dem ud.  10 

[R] Selvfølgelig kan det blive et problem, at de som industri, opfinder behandlinger til nye sygdomme. 11 

Hvor man tænker, er det her nu en ny sygdom. 12 

[I] Hvad kunne det være? 13 

[R] Uro i benene. Natlig uro i benene. Er det nu noget vi skal kalde en ny sygdom? Der har man så 14 

fundet noget medicin, hvor man siger, at der måske er en virkning.  15 

[I] Er der en forskel på validiteten af ny viden alt efter om du får det af vide fra industrien eller staten? 16 

[R] Det er klart, at jeg ved hvis det er lægemiddelindustrien, som fortæller mig noget, har de en 17 

agenda. Det vil gerne have noget solgt. Der ser man, med lidt andre briller, på de undersøgelser, som 18 

er lavet. De skal så understøttes af nogle fra lægestanden, som går ind og vurderer disse. Jeg kan ikke 19 

gå ind, som praktiserende læge og vurdere, om de holder stand, som de påstår. Det er kun én facet, når 20 

industrien går ind og siger, vi har et produkt, som kan sådan og sådan. Så må man så gå ind og se hvad 21 

gør andre speciallæger, speciallægeselskaber, og lægemiddelrekommandationerne (FF, 2011:l17-22).  22 

[I] Nu peger du på rekommandationerne… 23 

[R] Ja, en gang om året får vi en spiseseddel, med hvad vi helst skal bruge… 24 



[I] Er det din primære kilde til ny viden? 25 

[R] Nej nej, Jamen det er sådan, at som praktiserende læge bliver en del af min løn trukket til en konto, 26 

hvorfra jeg så kan gå ind og bruge disse penge til videreuddannelse. En uges kursus, som ikke er 27 

sponsoreret [af industrien], hvor jeg selv har betalt, og der har været mange forskellige emner. En hel 28 

uges kursusaktiviteter. Det er noget jeg gør en gang om året. Der er lægeforeningens lægedage. Vi er 29 

en tolvmandsforening af praktiserende læger, hvor vi fem gange om året holder møde. Hvor der 30 

kommer en fra industrien og fortæller om et emne. De har så fem-ti minutter til at fortælle om deres 31 

produkt, hvorefter der kommer en overlæge eller specialist og fortæller om sygdommen. Så har vi alle 32 

de skriftlige månedsskrifter [han opremser en række] som jeg får tilsendt. Derudover er der så 33 

rekommandationer om, hvad man skal bruge af piller, der er nogle standardbehandlinger beskrevet til 34 

os, man er blevet enige om, at mavesår skal behandles sådan og hjertesygedomme sådan. Så kommer 35 

fra nogle speciallægeselskaber, som er blevet enige om, at sådan skal man gøre.  36 

[I] Hvordan vurderer du kvaliteten af de symposier arrangeret af industrien kontra de selvbetalte? 37 

[R] Jeg har i alle de år, jeg har gået til undervisning ikke kunnet fornemme, at den overlæge, at den 38 

person har været købt og betalt for at komme med deres budskab. Industrien har et oplæg på kort tid, 39 

hvor de fortæller om deres præparater. Men den læge som fortæller, fortæller om ikke om deres 40 

præparater, hvor godt det ene produkt er i forhold til det andet. Det handler mere om den sygdom og 41 

principperne for behandling af den sygdom. Jeg ser ikke så stort et problem på det område.  42 

[I] Hele sundhedsområdet er et meget reguleret område, både i forhold til revurdering om 43 

medicintilskud. Hvordan påvirker den regulering din hverdag? 44 

[R] Det gør jo, den jo ved at det skal være det billigste som skal udleveres. Derfor skifter præparaterne 45 

navn i et væk, og det giver en stor forvirring, at patienten den ene dag får en rød pille som hedder A, 46 

og næste måned er pillen blevet gul og hedder B, men det aktive stof er det samme. Det kan patienten 47 

ikke se, de kan bare se et nyt navn, som de skal forholde sig til. Og så bliver de måske indlagt på 48 

hospitalet, hvor hospitalet har en aftale om, at de kan købe noget med samme indholdsstof, så hedder 49 

det bare C. Så bliver patienten udskrevet med det, og så patienten ikke, hvad de får af medicin fordi de 50 



roder rundt i alle disse navne. Så ville det hjælpe, hvis man kunne få generisk koordination, at det 51 

aktive stof er det man skriver på recepten. At det, at den ene måned er den ene eller den anden farve, 52 

fordi firmaerne konkurrerer… det kan måske hjælpe lidt på det.  53 

[I] Mærker du eller reguleringen på anden vis? 54 

[R] Ja, det bliver økonomisk reguleret. Fx blodtryksmedicinen blev reguleret her i efteråret [2010], det 55 

ville gøre det i sommerferien, men det gik ikke, når alle læger var væk. Det betyder meget for os, det 56 

er et stort arbejde, når vi skal flytte alle patienterne om på noget nyt medicin, fordi man ændrer 57 

tilskuddet. Men riget fattes penge, så må man se, hvor man får mest for pengene. Så det synes jeg er 58 

helt i orden, at det reguleres. Men det skal være praktisk at bruge. Mange ældre patienter kan ikke 59 

finde ud af, hvad de får af medicin. Men det er styret af, at man skal sælge det billigste præparat.  60 

[R] Jeg er selvstændig, men bliver også stillet til ansvar. Når året er omme kan man se, hvad jeg har 61 

ordineret af medicin. Hvor meget, og til hvem og hvilken slags. Og der kommer én og taler mig en 62 

gang om året, en praktiserende læge. Så bliver man ligesom rettet lidt ind. Man får syn for, hvad man 63 

gør, og kan man lave om på noget her. Er det for dyrt, det man laver, hvis man skiller sig ud fra 64 

naboerne.  65 

[I] Er det din gode ret? 66 

[R] Jo jo, Hvis jeg udskriver for meget morfin eller lign. Kommer embedslægen og jeg kan at risikere 67 

at få inddraget min licens. Men indenfor de andre præparater, er der ingen som kommer og siger fy 68 

eller det må du ikke, hvis du er for dyr. Der kommer en kollega en praktiserende læge, som kender 69 

praksis i en dialog. Og gennem en dialog kan jeg se, at der måske er bedre måder at gøre tingene på… 70 

[I] I Danmark har vi ikke som i England, NICE, med klare first line og second line behandlinger… 71 

[R] Her har man en liste med et forslag, men jeg er ikke bundet af det. Hvis jeg ikke følger det, bliver 72 

jeg ikke straffet – MEN, der kommer en en gang om året og ser på mit medicinforbrug, og vi snakker 73 

om det. Men det er ikke sådan at jeg bliver straffet økonomisk.  74 



Du har formodentlig som en masse sygdomsområdet, som du beskæftiger dig med som praktiserende 75 

læge – hvordan sørger du for at bevare et overblik? 76 

[R] Det kan man selvfølgelig ikke altid have. Man kan ikke være på forkant med sjældne sygdomme, 77 

som man ser sjældent. Der er det utroligt nemt, hvis man føler sig usikker henviser man til en 78 

speciallæge. Så det føler jeg ikke er noget problem.  79 

[I] Hvordan ville formidling af sundhedsfaglig læring, hvis industrien var væk i morgen? 80 

[R] Det ville betyde at postbuddet ikke ville slæbe så meget reklame her op, kan jeg se i min 81 

skraldespand. Hvis de heller ikke måtte annoncere i vores fagblade, ville det hele blive meget mere 82 

trægt. Fordi andre skulle til at informere. Industrien bruger disse reklamer, fordi de ved at de har en vis 83 

effekt. Men det er jo ikke den eneste form for information, og vi ved det er en reklame, men det kan 84 

skabe opmærksomhed omkring der er kommet noget nyt. 85 

[I] Hvis industrien fik besluttet at der ikke var mere kontakt med sundhedspersonale… 86 

[R] Det ville jeg være ked af. Jeg synes ikke man skal være så berøringsangst. Man skal selvfølgelig 87 

være opmærksom på interesser, men de sidder jo inde med den seneste viden, og den skal de jo 88 

formidle til os. Vi skal bare forstå at tolke den viden, vi skal bare vi at de har en anden kasket på, at de 89 

gerne vil sælge. Men, vi har brug for hinanden, så det ville jeg være ked af, hvis de ikke måtte 90 

kontakte os. Jeg fornemmer at vidensformidlingen ville være mere træg.  91 



[R] Hos kollegaer kan man godt møde, den forståelse, at man er en reklamesøjle for [industrien], 1 

mange af os har aktier, som vi har fået tilbudt som medarbejderaktier, som alle mulige andre. Det 2 

skaber en forbindelse, som ikke alle har. Det står på den her hjemmeside, lægemiddelstyrelsen har om 3 

sådan noget der.  4 

[I] Hvordan har du det med den måde, at samarbejdet med industrien bliver fremstillet… 5 

[R] Det kan vi snakke længe om, men jeg gør lige snakken om min rolle færdig. Det jeg gør i min 6 

afdeling, det er klinisk forskning, det har med patienter at gøre og lægemidler at gøre, og så snart det 7 

kommer i spil, er der flere muligheder for at vikle sig ind i alle mulige problemer. Flere lægemidler 8 

bidrager med at finansiere vores undersøgelser, så der er en del interesser med økonomiske interesser, 9 

og det kan ske på forskellige former, og det gør også at man som læge også bliver involveret i 10 

forskellige firmaers interesser og brugt som foredragsholder eller underviser.  11 

[R] Så det er sådan ikke anderledes en på et hospital, som har patienter som deltager i kliniske studier, 12 

sådan har det altid været hos os, vi føler os ikke på nogen presset eller domineret af industrien. Vi ser 13 

det som en velfungerende samarbejdspartner, det giver os muligheder vi ellers ikke ville have haft.  14 

[I] Er du sælger eller læge når du går ud og holder foredrag.  15 

[R] Det kommer an på, hvad jeg skal holde foredrag om. Mine foredrag har været meget rettet mod 16 

praktiserende læger, eftermiddags eller aftenmøder. De praktiserende læger har ofte selv været med til 17 

at sætte programmet. Vi vil gerne være med til at høre om diabetes nyresygdomme fx  18 

[I] Det er rigtigt forstået at virksomhederne formidler… 19 

[R] Ja, fuldstændigt, det er dem som betaler mit honorar, hvis der har været et. Der er absolut behov 20 

for læger og kollegaer som deler deres viden med dem [de praktiserende læger], så de kan blive bedre 21 

til at behandle deres patienter og få mere viden.  22 

[R] Så er der jo bare det, at med den forskning jeg har lavet er jeg blevet ekspert omkring et af de 23 

lægemidler, som et af de firmaer sælger. Og så er jeg jo i en prekær situation, og så er det jo op til mig 24 

og kun mig, at formidle viden på en balanceret måde. Og det har man jo kun sin egen samvittighed at 25 



holde sig til, der kommer jo ingen fra firmaet og stopper mig, hvis jeg overdriver de positive effekter. 26 

Men der har vi jo en tradition for at gøre det balanceret og fornuftigt, men det kan man diskutere i en 27 

evighed. Bare det, de kommer og nævner præparatet vil kunne blive betragtet som reklame. Når vi 28 

[lægerne] prøver at gøre det balanceret, fordi vi har muligheden og vi har forsket i det, hvad skal man 29 

sige, vi har muligheden for at formidle en balanceret kommunikation.  30 

[I] Er du bekendt med hvad du må kommunikere omkring i henhold til reklamebekendtgørelsen… 31 

[R] Det jeg har været mest inde over er NSL, og det jeg har deltaget i, har altid været indrapporteret 32 

dertil. Alt jeg har været med i, har det været frit for mig, at sige, hvad jeg ville. Der har ikke været 33 

noget redigering af hvad jeg skulle sige, eller have aftalt med firmaet først. Det har fungeret under helt 34 

fine frie former, synes jeg.  35 

[I] Nu har vi meget fokus på at du må gøre hvad du vil fra firmaets side. Føler du, at du kan behandle 36 

og forske som vil. Føler du et generelt pres udefra på, hvordan du skal udøve dit arbejde? 37 

[R] Absolut. Og det er der mange der gør. Specielt på vores område, er det meget relevant at se på den 38 

historie med tilskud til blodtryksbehandling som er blevet ændret i flere trin. Vilde diskussioner i 39 

virkeligheden om, hvad er rigtigt og forkert – eller om hvad er rimeligt eller ikke rimeligt. Vi synes jo, 40 

at der er nogen af de her blodtryksstofgrupper, som har fået fjernet deres tilskud, som har en gavnlig 41 

effekt, som bliver undervurderet, som bliver negligeret i prioriteringen af priser.  42 

[I] Hvilke hensyn tror du som har vejet tungest i revurderings… 43 

[R] Økonomi, pris – det ved jeg, det kan man da ikke få andet indtryk. Jeg er absolut, jeg er faktisk 44 

tilhænger af prioritering i sundhedsvæsenet, generelt og på det her dyre dyre område, med 45 

hypertensions… med blodtryksmedicin. Og det kan godt være, at det kommer til at fungere fint, det er 46 

ikke fordi at, men jeg synes nok ikke det er den helt store katastrofe i virkeligheden. Men hvad det har 47 

af betydning for patienterne. Men overordnet set er jeg enig i, at det skal gøres. Men det har været en 48 

del af argumentationen rundt omkring som har været kørt af sporet.  49 

Det er ikke sådan jeg bliver sur og tvær og siger det er for dårligt.  50 



[I] Kan du i praksis gøre noget i forhold til din behandling af patienterne… 51 

[R] Nej… Ikke særlig meget. Men det er ikke fordi.. Der er mange som føler sig trådt over, den frie 52 

ordinationsret, lægen ved bedst, individualisering. Det er sjovt nok praktiserende læger, det er mit 53 

indtryk at de føler sig. Jeg har ikke behov for et stort handlingsrum. Så længe det er nogenlunde 54 

rimeligt. I nogen tilfælde er det muligt at søge enkelttilskud og søge nogle ordninger. Og nogen gange 55 

vil patienten betale selv. Nej, der er ikke de store følelser, men lidt irritation over at skulle lægge 56 

behandlingen om. Patienterne bliver forvirret. Hvorfor skal jeg nu have det her medicin? Det kan godt 57 

komme en lille lille hak i tilliden mellem patienten og behandlingssystemet. Det er ikke altid, at de 58 

forstår det.  59 

[I] Hvordan indhenter du ny viden ? 60 

[R] Der er både min egen aktive indhentning af viden. Det kan være at læse tidsskrifter, slå op og søge. 61 

Det kan være mails, forskellige firmaer som har forskellige former for lever af at sende nyheder ud. 62 

Der er forskellige symposier og møder, man kan få en invitation til, en halv eftermiddag med 63 

foredragsholdere og lign. Sponsoreret af firmaer. Det deltager jeg måske nogen gange i. Så er der en 64 

tjeneste, som mange bruger der her univadis, som merck står for. Her kan læger logge ind og søge 65 

forskelige information. Alle ved det er sponsoreret, der ligger sikkert noget selektering der. Så tager vi 66 

på kongresser osv. (14.57) 67 

[I] Symposier og kongresser, er det etisk forsvarligt at deltage i dem? 68 

[R] Det er da egentligt et meget sjovt spørgsmål. Det er, kongresserne er for vores udgangspunkt som 69 

forskningsgruppe, betaler vi selv rejserne. En enkelt gang har vi fået noget støtte til det af en 70 

virksomhed. Og det gør vi, fordi vi selv tit har nyheder som skal præsenteres, har data, som vi skal 71 

have præsenteret. Det er da absolut etisk forsvarligt, det er tværtimod nærmest ikke at holde sig ajour 72 

ikke at følge med i hvad er ny behandling. Det er ikke bare at hente nyhederne hjem. Det er faktisk i 73 

stor grad, at forholde sig kritisk til de ting, som kommer. Og ikke fordi – uanset om det er et firma, så 74 

handler det om at granske data, forstå data, at forstå om dette er noget vi skal, eller vente. Det er nok, 75 

sådan lidt det kommer bag baggrunden i alt denne debat. Debatten går på, at I skal da bare følge med, I 76 



skal bare vælge de billigste præparater. Det er nok en opgave som falder lidt i baggrunden nogen 77 

gange, at man, jeg vil ikke sig som ekspert, men hvis man forsøger at følge med inden for et område, 78 

skal man også være kritisk og følge med. Det vil være uetisk at tage alt nyt for gode varer, eller slet 79 

ikke at tage noget nyt ind.  80 

[I] Nu har der været blodtryksmedicin i over 40 år – er der overhovedet behov for noget nyt, hvis jeg 81 

skal være meget kritisk? 82 

[R] Der vil selvfølgelig stå nogle firmaer og sige, at det slet ikke kan måle sig på niveau med i dag. 83 

Men det er meget nemmere i vores boldgade end i mange andre boldgader. Med blodtryksbehandling 84 

viser alt hvad du kan finde af opgørelser af hvordan befolkningen eller dele af befolkninger, at man 85 

slet ikke er i mål endnu, for højt blodtryk er jo slet ikke en sygdom er der nogen der mener, men vi ved 86 

jo at det fører til alt muligt ballade. Blodpropper, hjertekarsygdomme, hvad har du. Vi ved at vi slet 87 

ikke er i mål med disse ting. Der er et kæmpe udækket behov inden for blodtryk, diabetes, så det er, 88 

hvis vi var i mål eller at det var små små forbedringer vi var ude efter, var det en anden sag. Det er vi 89 

slet ikke, det er en størrelsesorden som slet ikke er til at feje væk.  90 

[R] Men det er sådan lidt, den der baggrund for vores tilgang til tingene, det møder man ikke altid 91 

forståelse for. Hvorfor er i så hidsige om at finde nye ting. Er det bare for at dyrke jer selv og jeres 92 

eget, og det er det faktisk ikke. Vi prøver faktisk. Man kan godt mangle lidt i debatten, lidt 93 

anerkendelse. At man er enige om, hvorfor vi arbejder, det er ikke for at [mumler] 94 

[I] De lister der er på lægemiddelstyrelsen, som viser hvilke læger samarbejder med virksomheder i en 95 

periode, omtales som ’de læger der er i lommen på industrien’. Hvordan tænker du når du hører sådan 96 

noget? 97 

[R] Den sag med hele den liste, som blev publiceret. Det som blev skrevet, det er jo, var der jo mange 98 

som blev påvirket af, helt sikkert. Det har også en rolle at man, hvad skal man sige, at man bliver 99 

mindet om at det er en balance. Det er okay at der gennemsigtighed, at man forklarer hvordan alting 100 

hænger sammen. Det er de fleste af mine kollegaer for, men det bliver bare misbrugt som alt muligt 101 

andet bliver fremstillet som negativt. Vi er altså afhængige af en slags, det er alle læger, et 102 



tillidsforhold mellem behandlere og patienter. Og vi er ikke så glade for når der bliver kastet smuds på 103 

den måde. Journaliseret, det er jo det, det er. Det er jo ikke, det er meget sjældent at der er brodne kar. 104 

Der har også været tilfælde, hvor det ikke har fungeret. Ingen tvivl om det.  105 

[I] Når jeg sidder patient og spørger dig om det præparat som du udskriver til mig er det er en 106 

lægefaglig vurdering og ikke at du i øvrigt er blevet smurt at industrien? 107 

[R] Det ville være dejligt, hvis personen spurgte om det. Det gør de aldrig. Det kan være, at de tænker 108 

det. Jamen det har jeg aldrig været ude for, at de gør. Men det er jo heldigvis sådan, at man kan, hvis 109 

det er blodtryksmedicin, så får de jo det som nogle andre har bestemt, at de skal have, fordi det er 110 

billigst. Den omvendte sag er jo når jeg skal skifte en masse om i forhold til de nye regler, så forstår de 111 

det ikke. De siger jo til mig, men du har altid givet mig det andet, er det ikke bedre? Jo, men det her er 112 

det næstbedste. Eller tredjebedste… Men det er beskeden. Det er billigere osv. Det kan de fleste godt 113 

forholde sig til. Men hvis patienten spørger, hvordan kan du være sikker, det kan du sådan set heller 114 

ikke. Jeg kan forklare, give en baggrund over for, hvorfor vi bruget et og ikke et andet præparat. Men 115 

tit er det sådan, at vi også har det her søsterpræparat eller det her eller det her. Så prøver vi det, for det 116 

er altid noget med at prøve sig frem med forskellige ting man har i skuffen.  117 

 Jeg kan sagtens se masse af tilfælde, hvor det er tilfældet at læger bruger … 118 

 119 

[R] Jeg har da været til masse af symposier, mest i udlandet, hvor det er helt tydeligt, at det ligger 120 

opad en kongres, eller til et frokostmøde som holder i et andet lokale, hvor de har fået en anden til at 121 

sige noget. Der er da ingen tvivl om at, at at, det er deres præsentation. Men det skal man som 122 

professionel være i stand til at gennemskue. Man skal være kritisk overfor al information. Både det vi 123 

læser, uanset hvem der giver os det. Uanset om det vores professor, et højt estimeret tidsskrift eller et 124 

symposium, det skal vi forholde os kritisk til. Hvis man ikke gøre det kan vi godt give op på forhånd. 125 

Men derfor kan man godt stole lidt på os. 126 

[I] Er der noget forkert i måden det fungerer på? 127 



[R] Jeg kan ikke se, hvordan det ellers skulle virke. Sådan som hele pharma-industrien fungerer, 128 

selvfølgelig skal der være regler osv., men vi kan da ikke… det handler… det er da klart specielt med 129 

de omkostninger det har at udvikle et nyt lægemiddel kommer vi aldrig videre hvis det skal reguleres 130 

ned i mindste detalje. Specielt med den forskel på sundhedsvæsenet der er rundt omkring i verden, det 131 

er fint vi har et offentligt system, jeg er stor tilhænger af. Men så længe, vi har specielt et meget stort 132 

sundhedsvæsen, som er domineret af økonomisk interesser, må det være op til os læger at være så 133 

dygtige, at vi kan forholde os kritisk til det. Kan jeg selv forholde mig til det som foredragsholder, ja, 134 

lige præcist de dårlige forhold tænker jeg over når jeg skal præsentere. Jeg tager i udgangspunktet, 135 

noget af det jeg har at arbejde med, som jeg senere har præsenteret for praktiserende læger, som kunne 136 

være en målgruppe. Der synes jeg, at jeg har gjort meget ud af ikke at overdrive på nogen måde. Fordi 137 

det har ikke været et oplagt præparat at tage i brug, så jeg har gjort opmærksom på at det findes, at det 138 

er dyrere end det gamle, og at der er beskeden effekt af det og få patienter som ville komme i 139 

betragtning. De tilbagemeldinger jeg har fået af praktiserende læger har kun været gode. Det tager jeg 140 

til mig. Jeg mener, at det er tegn på at de finder det balanceret.  141 

[I] Hvis lægemiddelindustrien stoppede i morgen med have interaktion med læger, og sagde prøv og 142 

hør. Vi udvikler produkter, i må selv finde ud af hvad vi har og hvad der i øvrigt rører sig af nye ting 143 

og sager indenfor sygdomsområderne… Hvad så? 144 

[R] Det er et rigtigt godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på at det skal være som i dag, hvis man tager 145 

hele interaktionen mellem læger og industri. Men det, som du beskriver, vil nok give mere kaos. Der 146 

ville være nogle få eksperter som interesserer sig for noget som ville få, måske for stor, 147 

gennemslagskraft, for lidt ubalanceret. Der vil være en masse kollegaer, praktiserende læger og andre, 148 

og speciallæger som vil være helt vildfarne. Sådan tror jeg, at det ville være.  149 

[I] Det offentlige tilbyder en masse kurser, som koster penge… 150 

[R] Ja ja men hvad baserer de kurser sig på. De baserer på de samme data jo.  151 

[R] Jeg er ikke sikker på hvordan det skal være med at industrien betaler for symposier. Hvis du tager 152 

hospitalslægerne, som skal klare budgetter, har store krav. Der er ingen penge til at de kan komme på 153 



uddannelser. De kommer på ingen konferencer, intet. Og det er det springende punkt i denne her 154 

diskussion tit. Hvis industrien ikke træder til og sende folk til kongres, kommer de ikke hjem med 155 

noget nyt. Hvad så? Du kan bare læse det. Nej, det kan du ikke. Det er vigtigt at være i diskussion, 156 

også med andre. Der er debatter og diskussioner, også med andre. Du møder nogle kollegaer, som 157 

måske har noget erfaring med de her ting. Det kan man ikke bare læse sig til. Det er ikke så let.  158 

[I] Hvad betyder det i forhold viden om hvem der siger noget i forhold til hvad som siges? 159 

[R] Det er et virkeligt ømt punkt. Der er ingen tvivl om at det altid er blevet brugt af industrien at få de 160 

rigtige til at sige tingene. Der er en slags profilering af folk i det her, så det er klart, at det betyder 161 

meget.  162 



[R] Jeg hedder [HN], jeg er speciallæge i kardiologi og intern medicin og jeg er ledende overlæge her 1 

på kardiologisk afdeling [hospital].  2 

[I] Når du møder repræsentanter 3 

[R] Det er oftest dem som kontakter mig med henblik på et møde og i den sammenhæng aftaler vi som 4 

regel mødets indhold og varighed og hvad formålet er med mødet. Vi plejer at aftale at det skal være 5 

noget nyt, eller en ny undersøgelse. Noget nyt som gør at mødet også er frugtbart for mig – resultater 6 

af en ny undersøgelse, et nyt produkt som er lanceret, eller et eller andet form der indeholder faglige 7 

nye data, eller man har lavet ekstra analyser på en primær undersøgelse – subgrupper, eller en ny 8 

vinkel på det pågældende produkt.  9 

[I] Hvad taler for og i mod at indhente ny viden på den måde? 10 

[R] Altså, imod kunnet tale at man ville smøres noget på ærmet som ikke er fagligt holdbart, det har 11 

jeg aldrig oplevet. Nogle gange bliver data præsenteret i flotte smukke grafer, som kan manipuleres, så 12 

de ser bedre ud, men jeg oplever altid at man får adgang til dataen bag disse grafer, så man kan læse 13 

det. Og generelt opfatter jeg mødet som værende meget troværdigt. Det bærer ikke igennem, hvis man 14 

ikke leverer troværdige data, og nu har jeg været læge i snart 32 år, og min erfaring er at det er meget 15 

seriøst det man leverer.  16 

[I] Göetsze talte meget kritisk i radioen om samarbejdet med industrien. Hvad mener du om hans 17 

argumenter? 18 

[R] Problemstillingen er at der ikke er andre som finansierer disse undersøgelser. Man er nødt til at gå 19 

og sikre sig at også ikke positive undersøgelser bliver publiceret. Men det kræver en lovgivnings og 20 

holdningsændring for at sikre det. Men generelt er de bias at det kun er positive undersøgelser som 21 

publiceres, og at industrien for så vidt gemmer undersøgelser som er negative for deres præparater. Nu 22 

er det bare sådan, at det er meget meget nemmere at få publiceret positive end negative undersøgelser i 23 

fagbladerne. Så tid er ikke bare industrien i sig selv – det er i ligeså høj grad de videnskabelige 24 



tidsskrifter som ikke vil publicere neutrale eller negative historier. Så det kræver en overordnet 25 

holdningsændring.  26 

[I] Hvordan påvirkes dit arbejde af interaktion med lægemiddelindustrien? 27 

[R] Jeg vil selv sige meget lidt, og hr. goetzse er jo af en anden og væsentlig mere paranoid opfattelse. 28 

I min opfattelse, mener jeg ikke at det påvirker meget. Jeg er i et fag, kardiologi, hjertesygedomme. Et 29 

fag som har rykket sig rigtig meget i de sidste 20 år, og som også er karakteriseret af der er lavet rigtig 30 

mange store undersøgelser, hvor der er 10 – 15- 20.000 mennesker i. Hvor man har, man har forbedret 31 

overlevelsen, reduceret sygeligheden, antal indlæggelser massivt inden for min brancher, så patienter 32 

lever meget længere, meget bedre end dengang jeg var ung reservelæge. Det skyldes helt og aldeles at 33 

der er kommet så mange forskellige nye farmaka og behandlingsmuligheder – og det har kun været 34 

muligt ved kæmpestore lægemiddeludvikling.  35 

[I] Kan du uddybe, hvordan du kan drage nytte af besøgene? 36 

[R] De kommer måske og pointere nogle ting, undersøgelser som jeg ikke har været opmærksom på. I 37 

den litteratur som komme løbende. I højgrad kan de highlighte nogle ting og så kan jeg vurdere om det 38 

er relevant, og de præparater er så meget bedre som de siger – det er egentlig meget sobert , jeg føler 39 

mig ikke presset… 40 

[I] Taler de kun om deres egne produkter? 41 

[R] De taler oftest om egne produkter set i lyset af andre produkter. Der opfindes meget få helt nye 42 

former for præparater. Fx indenfor blodfortyndende medicin er man nu inden for på det fjerde stof. 43 

Man sammenligner oftest inden for en klasse med andre præparater man kan ikke sammenligne med 44 

placebo – man sammenligner altid overfor aktiv medicin, og det er oftest i forhold til det man 45 

markedsfører og argumenterer 46 

[I] Hvordan føler du at selve den viden som nu engang er til rådig formidles 47 



[R] Det gøres meget seriøst. Man er jo bestemt ikke blind for at de kommer for at promovere deres 48 

præparat. Jeg er også ledende overlæge og har også ansvar for afdelingens drift og økonomiske side – 49 

hvad er genvinsten for patienten i forhold til den økonomiske del.  50 

[I] Hvordan bemærker du alle de regelsæt, som er sat i forhold til reklamebekendtgørelsen – hvordan 51 

må industrien interagere med sundhedspersoner – og lægeforeningen har deres regelsæt, er det noget 52 

du tænker over? 53 

[R] Det er blevet meget besværligt, jeg skriver meget papir – jeg skal stemple et hvert arrangement her 54 

i afdelingen. Det er ekstremt reguleret. Vi følger reglerne slavisk, med alle de stempler og 55 

godkendelser, som nu er vedtaget – det er lov og ret og det følger vi, men førhen var det i højgrad … 56 

synes jeg ikke noget problem. Tager vi en undervisningssituation, hvor et firma dukker op med en 57 

ekstern underviser. Det er ekstremt sjældent at det er firmaet som dukker op med egen underviser. Det 58 

er oftest en ekstern underviser som er kollega og respekteret og meget anset. Firmaets del af det og 59 

grunden til at man kan se at det er firma A B eller C er ved at kigge på kuglepennen eller blokken. Det 60 

tænker jeg ikke meget over og har ikke gjort for. Jeg synes ikke at behovet var så stort, men nu vil 61 

man have det sådan og sådan er det.  62 

 63 

[I] Det har været oppe i medierne, med lister som offentliggør lister med læger som interagerer med 64 

industrien – og fremstilles ofte som om ’de er i lommen på industrien’ – hvordan påvirker det dine 65 

overvejelser? 66 

[R] Jeg synes da mistænkeliggørelsen er ubehagelig, men det har ikke fået mig til at ændre adfærd, 67 

men det er meget ubehageligt. Folk som Goehtsze finder det så odiøst, og folk råber at der ingen røg er 68 

uden ildebrand, og det er meget ubehageligt at være underkastet en sådan mistænkeliggørelse.  69 

[I] Hvordan spiller de økonomiske forhold ind? 70 

[R] De spiller meget ind – sygehusvæsenet er underlagt reguleringer, vi har meget strikse reguleringer. 71 

Når vi tager ny medicin i standardsortiment, skal det godkendes af lokale lægemiddelkomiteer. Vi 72 



oplever det i vores daglige virke, pga. de tilskudsregler som findes, fordi det bliver dyrt for patienterne. 73 

Vi ligger her i nordvest kvarteret, hvor rigtig mange patienter har en meget begrænset økonomisk 74 

formåen, og det betyder i høj grad derfor meget hvad patienten skal betale. I mit eget projekt betyder 75 

det ikke helt så meget, en stor hospitalsafdeling som min, om året på medicin, hvad en praktiserende 76 

læger bruger. Men den samfundsøkonomiske del af det er stor, og det er helt klart den 77 

patientrelaterede del, som koster– så vi tænker helt klart på hvad tingene koster – det er kommet for at 78 

blive, og det bliver en større faktor.  79 

[R] I forhold til min egen lægegerning fylder det noget. Jeg finder ud af for patienterne, hvad koster 80 

hvad, hvad er patienternes egen andel af det. 81 

[I] Hvis de økonomiske hensyn ikke var der…. 82 

[R] Så ville det blive dyrt – meget dyrt. Bare formodningen om en beskeden ekstra fordel ved fx 83 

blodfortyndende medicin Y som vi ville anvende i dag skal der være en helt klar ekstra fordel for 84 

patienten, som skal være vist i flere undersøgelser at denne fordel træder frem.  85 

[I] I England har de NICE som vurderer disse ting. Hvordan kunne det være hensigtsmæssigt i danske 86 

forhold 87 

[R] Ja, hvis man kunne komme i dialog med dem. Nu har Dansk kardiologisk selskab forsøgt at 88 

komme i dialog med lægemiddelstyrelsen i forbindelse med tilskudsændringerne især for [STOF ??] 89 

fordi vi mener, at der kun er et præparat at vælge – og vi mener, at der er en række andre præparater 90 

med overlegne effekter som har bedre behandlingsvilkår. Så vi mener, ud fra rent faglige vurderinger 91 

at lægemiddelstyrelsen begrænser behandlingsmulighederne. Det er fagligt[Mumler kan ikke høre 92 

resten] 93 

[I] Føler du at din faglighed kommer under angreb fra alle disse sider – i disse nye grundvilkår? 94 

[R] Man tænker over det, det præger ens hverdag – det er nu en gang et grundvilkår, vi må bare 95 

forholde os til det og navigere det på bedste vis. Mulighederne er så store, og pengene er begrænset. 96 

Det er ikke noget at tale om, man må bare klare sig.  97 



[I] Hvordan mener du, at videreuddannelse bliver prioriteret fra det offentliges side? 98 

[R] Jeg har 636 per ansat i min afdeling til årlig kursus aktivitet og uddannelse – 636 kr. Et 99 

gennemsnitligt en dags kursus koster 2000 kr hvis det foregår her i København. Og så ser vi bort fra en 100 

lyntogsbillet til Århus frem og tilbage, så det rækker som en skrædder i helvede. Så de offentlige 101 

midler, synes fuldstændigt til grin – så hvis ikke man havde muligheder for at tage imod de andre 102 

tilbud, stod det meget sløjt til. 103 

[R] Der findes i høj grad tilbud fra det offentlige, men mit budget 636 tillader ikke – det rækker ikke. 104 

Der eksisterer, men midlerne rækker ikke. Skal den her læge til kongres i paris eller udlandet. Han vil 105 

bruge halvdelen af lægernes budget på denne kongres. Vi er 19 speciallæger og 16 læger, og der er 106 

næsten ingen af mine læger som ville kunne deltage i kongresser hvis ikke det var betalt af industrien. 107 

Det ville bruge halvdelen af budgettet for hele året. Min afdeling ville kunne sende en læge, halvanden 108 

læge på kongres i udlandet om året. Det er meget begrænset – så der er vi helt og aldeles afhængig af 109 

at lægemiddelfirmaet betaler rejse og kongres.  110 

[I] Hvad ville det betyde for dig, hvis du ikke havde industrien til at betale? 111 

[R] Det ville reducere uddannelsen . I mine øjne ville det reducere mulighederne for faglig opdatering. 112 

Selvom det er svært at måle konsekvenserne for patienterne, mener jeg, at det input man får ved at 113 

deltage i kurser og kongresser er frugtbart og i sidste ende drejer det som om vores kerneydelse, den 114 

pleje vi stiller til rådighed for patienterne. Jeg ved ikke hvordan man skulle måle den, men 115 

formegentlig ville den stå stille og formodentlig blive ringere.   116 



[R] Jeg er praktiserende læge og har været det siden 1988 i den her branche jeg er i nu, hvor jeg sidder 1 

sammen med 6 andre. Og derfor har jeg gået ca. 10 år i hospitalsuddannelse. I hele min tid som yngre 2 

læge og praktiserende læge været tilknyttet lægemiddelstyrelsen i forskellige sammenhænge, og i de 3 

sidste 5 – de sidste 5, 6 år, været ansat på institut for rationel farmakoterapi, og deltaget i deres 4 

aktiviteter, som går ud på at informere primært de praktiserende om rationel adfærd når det kommer til 5 

lægebehandling.  6 

[I] Kan du uddybe, hvad det dækker over? 7 

[R] Ja, det dækker jo over at fortolke de videnskabelige studier, som ligger til grund for 8 

behandlingsvejledning og behandlingsforslag, og videregivelse af dette, både i form af et blad og 9 

kursusaktiviteter.  10 

[I] Hvordan er industrien inde over IRF? 11 

[R] Nej, det er de ikke, de bor med lægemiddelstyrelsen men arbejder helt selvstændigt 12 

[I] Hvordan mener du, at læger bliver fremstillet? 13 

[R] Gennemgående når man ser de seriøse medier, er der respekt omkring det arbejde vi laver, så det 14 

ser egentlig meget fornuftigt ud. Og vores organisationer, lægeforeningen er partisk og kæmper vores 15 

sag, hvis der er noget.  16 

[I] Hvordan forholder du dig til et udsagn som, læger er i lommen på industrien.. 17 

[R] Det er altid lidt sensationspræget, sandheden er jo at der selvfølgelig er læger set over en bred kam, 18 

som i en eller anden grad er påvirket af industrien, som prøver at promovere deres produkter på en 19 

eller anden vis. Nogle er mere lydhøre og stiller op til møder mere end andre gør.  20 

[I] Hvordan synes du, at læger uden sponsor, spiller ind i den offentlige debat? 21 

[R] Når vi får mulighed for at udtale os, men generelt har den ikke vanvittig stor impact. Det er fordi 22 

vi ikke gør så meget ud af at markedsføre os, det gør vi egentlig kun gennem den hjemmeside vi har, 23 



og så når vi får lejlighed til at tale om det, primært med kolleger, og vedkender de budskaber og de 24 

visioner, der er beskrevet på vores hjemmeside.  25 

[R] Et af de områder, som jeg synes er meget spændende er, hvordan læger indhenter ny viden. 26 

Lægemiddelindustrien er meget inde over formidling af viden i dag. Læger uden sponsor sætter sig 27 

kritisk over for dette. Hvordan ser du situationen i dag? 28 

[R] Jeg synes alt for meget af den efteruddannelsesaktivitet og frembringen af ny viden sker fra 29 

industriens side, sammenlignet med hvad ellers sker. Og det er selvfølgelig risikabelt hvis man ikke er 30 

meget kritisk overfor de budskaber som kommer.  31 

[I] Hvordan kan det være brugbart? 32 

[R] Jamen, der er ganske meget af det som kan være brugbart, mange af de undervisere de bruger er jo 33 

nogle som bliver brugt i andre sammenhænge også, og er vidende. Men selvfølgelig skal man tænke 34 

over at når en virksomhed arrangerer et møde og medbringer en underviser, så er det selvfølgelig for at 35 

sætte fokus på det produkt, eller de produkter, som de fremstiller og markedsfører. 36 

[I] Hvordan indhenter du ny viden? 37 

[R] Ja, det gør jeg jo ved at læse et udsnit af videnskabelige tidsskrifter som jeg mener, er relevante for 38 

min hverdag. Der er nogle danske tidsskrifter jeg læser, der er nogle udenlandske, mere eller mindre 39 

nogle skimmer jeg andre læser jeg mere systematisk. Og så deltager i efteruddannelses kurser, øh, når 40 

det gælder lægemiddelbehandling tager jeg meget udgangspunkt institut for rationel farmakoterapi 41 

[I] Hvordan betaler du for de kurser? 42 

[R] I princippet er vi selvstændige erhvervsdrivende, men har en entreprise med regionerne, som 43 

indeholder en masse bestemmelser om hvor meget vi skal arbejde, og honorar, samt midler til 44 

efteruddannelse.  45 

[I] Hvordan forholder du dig til konsulenterne? 46 



[R] Jeg synes ikke at konsulenter bibringer mig med forfærdelig ny viden. Jeg synes at den viden de 47 

bibringer, er meget farvet af det produkt de vil markedsføre.  48 

[I] Mener du at man kan bruge konsulenterne til at indhente ny objektiv viden? 49 

[R] Stort set ikke. Når de ringer og spørger om de ikke må komme, beder jeg dem sende en 50 

undersøgelse på forhånd, som er undersøgt i et ordentligt videnskabeligt design, og bedre end det jeg 51 

hidtidigt har brugt. Og det sker sjældent. 52 

Hvordan forholder du dig til arrangementer som afholdes med ekstern underviser? 53 

[R] Jeg mener, at man kan bruge dem, som sagt er det jo gode undervisere, som bruges i andre 54 

sammenhænge og de er vidende. Men når de kommer med deres budskaber, skal du huske hvem de 55 

repræsenterer. Og de repræsenterer selvfølgelig det firma, der har engageret dem. Og man skal huske 56 

at når man nu er blevet indbudt, er man ikke blevet indbudt for sine blå øjnes skyld. Det er fordi 57 

firmaet bagved vil have noget ud af det.  Man skal bare huske at de vil have noget ud af dig.  58 

[I] Hvordan anskuer du din rolle i dag i forhold til dine omgivelser og dine patienter? 59 

[R] Jeg prøver jo at give den behandling, som jeg ved er bedst mulig til den billigst mulige pris.  60 

[I] Føler du at din faglig bliver påvirket af prissættelserne, apotekerne vælger produktet som udskrives.  61 

[R] Nej, jeg føler egentlig at jeg kan gøre det jeg vil uden begrænsningerne – det er i hvertfald meget 62 

sjældent at jeg har følt at jeg bliver begrænset i det jeg vil. Ikke i en almindelig praksis.  63 

[I] Hvad ville det betyde, hvis medicinindustrien ikke havde nogen interaktion med læger.  64 

[R] Det ville være et spændende eksperiment. Der ville ikke ske noget fra den ene dag til den anden. 65 

Men over tid, jo mindre interaktion vi har med industrien, jo bedre vilkår har vi for at dyrke rationel 66 

lægebehandling. Men hvor skal vi så den viden til at gøre det, det skal vi få fra myndighederne og de 67 

videnskabelige selskaber.  68 

[I] Hvordan tror du myndighederne stiller sig? 69 



[R] Jamen, jeg tror ikke at dem som repræsenterer myndighederne, politikerne sige at det lyder godt, 70 

men, hvis der skal tilføres ressourcer for at kunne præstere det samme efteruddannelsesbilleder vil der 71 

være langt.  72 

[I] NSL opløses og erstattes af et nyt nævn, ENLI. Intentionen er at øge den etiske interaktion. 73 

Hvordan tror du at det gør en forskel? 74 

[R] Jeg er ikke sikker på, at det gør en forskel. Vi har haft dette samarbejde indtil videre med 75 

apotekerforeningen, lægeforeningen og industrien. Og så går de ud og vedkender sig et fælles 76 

europæisk – og det kender jeg ikke så godt at jeg kan sige om det går den ene eller anden vej.  77 

[R] Det er meningen at lægemiddelstyrelsen overtager NSLs funktion. Det er lægeforeningen positiv 78 

over.  79 

[I] Mener du at man kan lægge noget videre i det nye nævn ENLI.  80 

[R] Nej, det ville jeg ønske, men jeg ved ikke nok om det. Jeg kan være bekymret for at de ikke gør 81 

det, at de måske bliver mere sløsede med det.  82 
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