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Patientperspektiver: Ikke kun 'præferencer', men en vidensform
Forskning i patienters daglige livsførelse med sygdom viser hvordan patienter bliver udelukket fra indflydelse
på egen behandling, pleje og rehabilitering, fordi professionelle er centreret omkring deres egen faglige
praksis og vurderer faglig viden højere end patienters viden om deres liv. I det, der i sundhedsvæsenet kaldes
'fælles beslutningstagen', er det ikke nok at spørge til patienters umiddelbare præferencer i forhold til en
bestemt indsats. Patienters sundhedsproblemer må forstås i relation til deres liv, som er formet i bestemte
sociale og kulturelle sammenhænge, og som rummer ressourcer til at klare livet med sygdom. Denne viden kan
sætte de professionelle i stand til at yde en indsats, som er relevant og brugbar for den enkelte patient. På den
måde går kvalitet i sundhedsvæsenet og en medmenneskelig tilgang til patienterne hånd i hånd.
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Patientperspektiver og demokratisk deltagelse i sundhedspraksis
På baggrund af et forskningsprojekt i patientperspektiver på sundhedspraksis i Grønland vises betydningen af
samspillet mellem professionel praksis og patienternes muligheder for at håndtere hverdagen med sygdom.
Kulturforskelle mellem professionelle og patienter og deres betydning for inddragelse af patienterne i
professionel praksis vises. Endelig diskuteres problematikken omkring overtagelse af sundhedsstrategier fra
Danmark, hvordan strategierne er domineret af en biomedicinsk tilgang, og hvordan Grønland kan bruge
danske sundhedsstrategier på den grønlandske befolknings egne præmisser.
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