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”Diagnosesamfundet” 
 

 

Resultatet fra en undersøgelse om fænomenet 
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NB!   

Rapport om Diagnosesamfundet 

 Rapporten om Diagnosesamfundet udgives sidst i juni 

2015 og kan downloades på Ikast-Brande Kommunes 

hjemmside fra ”et-eller-andet-sted” (placering ikke kendt 

endnu) – eller alternativt fra: 

 

 www.peterthybo.dk    

 ( se under ”Nyheder” eller ”Litteraturliste”) 

http://www.peterthybo.dk/
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Stress i samfundet… 

Spørgsmålet ”Hvad er stress?” var blandt  

de ti mest Googlede spørgsmål i 2012.  
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Et sundhedshistorisk perspektiv 
De fire sygdomsbølger i det 20. århundrede 

Thybo P, Katballe IL . Et kommunalt fundament for sundhedsindsatsen . Munksgaard Danmark (2011) 
Efter Christensen V: "Lægekunst i Informationssamfundet", Ringkøbing Amt, 1995.  
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Tilkendelse af førtidspension efter hoveddiagnose, 2006 – 2010 
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En alarmerende udvikling i en forkert retning  

 
 20% af 11-15-årige har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres 

daglige liv. Det er en fordobling siden 1991  
(Sundhedsstyrelsen, 2011: Psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige).  

 

 Antallet af ADHD-diagnoser er steget med 1100 % i perioden 2000-

2009 – fra godt 2000 mennesker til 24.000 (Statens Seruminstitut). 

 

 1 ud af 5 i den arbejdsdygtige alder har psykiske problemer  - og 

OECD skønner, at psykiske problemer koster den danske økonomi 

næsten 45 mia. kr. eller 3,4% af BNP årligt i tabt produktivitet, 

udgifter til sundhedsvæsen og sociale udgifter 
 (OECD, 2013: Mental Health and Work in Denmark).  

 

 Dobbelt så mange i medicinsk behandling får symptomer på angst 

og depression ift. 2002 (Statistik fra Lægemiddelstyrelsen, nu Sundhedsstyrelsen) . 

 

 Antallet af patienter i behandlingspsykiatrien er steget med 40 % i 

perioden 2000 – 2008 (Dansk Sundhedsinstitut, 2011). 

 

 1 ud af 10 voksne danskere får antidepressiv medicin. Hos +80-

årige er det 1 ud af 4. 

ALARM- 

CENTRALEN   

112 
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USUND 
Svag følelse af 

sammenhæng 

svag følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Stress Stress er når man møder noget i sin tilværelse                  

man ikke har et automatisk svar på. 

Stress udfordrer balancen mellem krav og ressourcer. 

Stress Stress Stress 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
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”Diagnosesamfundet”…? 

 
ADHD ? 

Reaktion på livet…? 
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Eksempler på lærings- og jeg-støttende begreber, metoder, pædagogikker, kurser m.v.  

i et salutogent perspektiv 

Thybo P (2012) 

USUND 
Svag følelse af 

sammenhæng 

svag følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Coaching 

Mestring 

Empowerment 

Anerkendende pædagogik 

Inklusion 

Rummelighed 

Neuropædagogik 

KRAP 

Recovery 

Kognitiv terapi 

(Neuroaffektiv) Psykoterapi 

Systemisk terapi 

Psykoedukation 

Mindfulness 

PALS / PALS Mental Sundhed 

Narrativ pædagogik 

Social Stories 

Transformativ læring 

Positiv psykologi 

Flowteori 

Mentorordning 

Guidet fælleslæsning 

”Du Bestemmer” 

”De Utrolige År” 

”Cool Kids” 

”The Triple Focus” 

”Parents Management Training” 

”Home Start” 

”De små skridt”-metoden 

”Jeg kan”-metoden 

”Lærings- og Mestringskursus” 

”Lær at tackle kronisk sygdom” 

… 
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Efter fortjeneste…?? 

 ”Ethvert samfund har 

de forbrydere det 

fortjener”… 
 

 

 

 Ethvert samfund har de stressede, 

depressive, angste, fobiske 

mennesker det fortjener…??? 

 

David Émile Durkheim 

1858 - 1917 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Emile_Durkheim.jpg
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Eksempler på baggrundslitteratur 



Peter Thybo / 02-06-2015 

 

Trykprøve af 18 skarpe 

påstande der kan ligge bag 

udviklingen af Diagnose-

samfundet 

18 påstande om hvad der er årsag til 

Diagnosesamfundet  er blevet 

”trykprøvet”  på i alt 94 deltagere 

fordelt på 12 møder - bl.a. personer 

med fleksjob og førtidspension, 

specialister, sundhedsprofessionelle, 

ledere, gymnasieklasser m.fl. 

Thybo P (2015). Diagnosesamfundet –  

en indkredsning af et fænomen. 

Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune 
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Tre perspektiver på Diagnosesamfundet  

 

 CIVILSAMFUNDET 
det samfundsmæssige perspektiv, dvs. 
de tendenser, subkulturer, sociale 
netværk , rammer, vilkår og markeds-
mekanismer som livet udspiller sig i  
 

DET OFFENTLIGE SYSTEM 

det offentlige perspektiv, fx med fokus 
på regler, lovgivning, fagprofessionelles 
arbejdsgange, logikker og kulturer samt 

politiske prioriteringer 
 

BORGEREN 
det individuelle perspektiv, dvs. de børn, unge, 
voksne og ældre som udvikler stress, psykiske 

lidelser og som eventuelt får diagnoser 

Svar på spørgsmål og 

løsning af problemet kan 

findes mange steder… 

Og sandsynligvis 

også steder, hvor 

man ikke leder… 
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94 deltagere fordelt på 12 møder 
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RESULTATER 
Kvalitative 
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Kvalitative data:  

Citater fra debatten 

Eksempler fra første side med citater…   
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RESULTATER 
Kvantitative 
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”Det patologiserede og 

superinstitutionaliserede samfund” 
ADHD? 

ADHD? 

Maniodepressiv? 

Aspergers 

syndrom? 

Depressiv 

melankoliker 

bl.a. fra børneforsker Erik Sigsgaard, 

Svend Brinkmann m.fl. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IsKR_hHos8sQHM&tbnid=sQ673zFfLF8W0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.information.dk%2F466626&ei=GDdhUp-vEKSK4wTp74DABg&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNG6R6FaEh6q49E0MvAIjOK1JIujcQ&ust=1382189203483477
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=58I-E6k1qi7byM&tbnid=4Q72JyQ03RPvDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffusagernekommer.blogspot.com%2F2011%2F06%2Fpippi-langstrmpe.html&ei=STdhUvaTMubR4QT-s4CIBw&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNGvvcj_XrVygoGqnAYhnumLdyz8qg&ust=1382189229580514
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nw2NxSvqyYpZqM&tbnid=cx7-o1PnRwSYXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bt.dk%2Fnyheder%2Fspille-djaevlen-inde-i-anders-and&ei=dThhUvmKNaaz4ATx3oHwAw&psig=AFQjCNHF0MS_teRGJPznNPwNaGOzNNZlxA&ust=1382189370755988
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OKBwtCHLQOsoNM&tbnid=ZQr39vtzBQJtjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffrokenfloras.blogg.se%2F&ei=ujhhUuG8EOWR4AT694CoBA&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNG6oXTDrLbtIGSarL2X8vfFUvWMcw&ust=1382189590968256
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0gu9I4LiN0LbiM&tbnid=m7EoxcnRoTPalM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.disney.dk%2Fpeter-plys%2Ffigurer%2Faesel.jsp&ei=ojdhUp22EOqL4gSovIDQAQ&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNHv5AsU6BJ5f5tplciIC07n8QVSKg&ust=1382189324645739
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4. påstand  

Begreber om sygdom og sundhed forandrer sig. Der sker en psykisk/psykiatrisk 

omformning af ubehaget: Fx når man er ked af det eller trist, har man en 

depression; ”krudt i bagdelen” bliver forklaret med ADHD; introverte 

mennesker kan have en snert af Aspergers autisme. Dette medfører, at flere 

borgere får en diagnose, som knytter sig til en psykisk lidelse.  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Diagnosesamfundet & Psykiske lidelser (4)  
Foreløbig 18 påstande/perspektiver til trykprøve 
 

 

 

Helt uenig Helt enig 

Hvor meget ”vægter” påstanden? 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 
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Kvantitative data:  

Scoring af påstand 
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Det aftraditionaliserede samfund 
bl.a. Giddens, Beck, Baumann, Sennet 
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10. påstand  

Ændret samfundsstruktur, flere valgmuligheder samt ændrede krav på 

arbejdsmarkedet har gjort, at flere mennesker nu lettere ”falder igennem” 

fordi de ikke kan rumme krav og kompleksitet på arbejdsmarkedet og i 

livet.  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Diagnosesamfundet & Psykiske lidelser (10)  
Foreløbig 18 påstande/perspektiver til trykprøve 
 

 

 

Helt uenig Helt enig 

Hvor meget ”vægter” påstanden? 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 
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Kvantitative data:  

Scoring af påstand 
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Patienter, klienter, beboere, brugere, de 

ældre, de hjerneskadede, ADHD’erne, 

autister, de skizofrene, de demente, de 

kriminelle, de syge, de arbejdsløse m.v. er 

alle sammen udtryk for en grov 

kategorisering, der sløver det blikket og 

sansen for det individuelle. 
 

 

 

Ifølge filosoffen Ian Hacking er 

kategorisering af mennesker med til at 

skabe eller indskrænke muligheder for liv 

og identitet  (Hacking, 1986).  
 

 

 

Hacking I. Making Up Peoble.  

I: Heller TC et al (eds.): Reconstructing Individualism.  

Standford University Press. 1986. 

 
 

 

Om institutionelle identiteter og  

sprogets konstituerende kraft… 
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15. påstand 

Det offentlige system er selv med til at skabe flere personer med psykiske 

lidelser. Det sker på grund af til tider meget langstrakte, komplicerede 

forløb/sagsbehandling med mange professionelle involveret, hvor der fx 

også kan være en utilsigtet mistænkeliggørelse af borgeren. Dette er 

yderst psykisk krævende for borgeren – som samtidig kan miste sin 

identitet i processen. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Diagnosesamfundet & Psykiske lidelser (15)  
Foreløbig 18 påstande/perspektiver til trykprøve 
 

 

 

Helt uenig Helt enig 

Hvor meget ”vægter” påstanden? 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 
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Kvantitative data:  

Scoring af påstand 
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Curlingbørn ….. og deres forældre 

WIKIPEDIA 

”Curlingbørn (udtrykket kendt fra 1999) er børn, der sjældent 

eller aldrig møder problemer eller modgang, fordi forældrene 

overbeskytter dem.  

 

Begrebet er opkaldt efter spillet curling, hvor en sten sættes i 

bevægelse henover en isdækket bane, og to spillere styrer den 

i mål ved at feje og gnubbe med koste foran den kurende sten. 

 

Curlingbørn oplever på et tidspunkt store nederlag, fordi de 

ikke har lært at tackle selv simple problemer” 
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18. påstand  

Unge, voksne og ældres psykiske robusthed til at klare belastende  

livsbegivenheder samt viljen til at kæmpe og evnen til finde ”livets 

mening” er blevet mindre. Det resulterer i, at flere går ned med stress, 

depression og ”ondt i livet”. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Diagnosesamfundet & Psykiske lidelser (18)  
Foreløbig 18 påstande/perspektiver til trykprøve 
 

 

 

Helt uenig Helt enig 

Hvor meget ”vægter” påstanden? 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 
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Kvantitative data:  

Scoring af påstand 
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Score: 

Enighed 

Rapport, side 49 

Thybo P (2015). Diagnosesamfundet –  

en indkredsning af et fænomen. 

Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune 
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Score: 

Enighed 

Rapport, side 49 

Thybo P (2015). Diagnosesamfundet –  

en indkredsning af et fænomen. 

Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune 
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Score: 

Vægtning 
(betydning af  

påstanden) 

Thybo P (2015). Diagnosesamfundet –  

en indkredsning af et fænomen. 

Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune 
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Score: 

Vægtning (betydning af påstanden) 

Thybo P (2015). Diagnosesamfundet –  

en indkredsning af et fænomen. 

Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune 
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3 perspek- 

tiver 

Rapport, side 51 
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Anbefalinger   

 Begreber om sundhed og sygdom forandrer sig 

 Borgeren søger forklaringer gennem diagnoser 

 Der mangles struktur i liv og arbejdsliv 

 Det offentlige hjælpesystem er et problem i sig selv 

 Medicinalindustriens magt og økonomiske interesser 

 Professionelle leder ubevidst efter diagnoser 

 
 

Der er behov for yderligere debat og opmærksomhed 

på Diagnosesamfundet som fænomen og kultur.  

 

Der bør især arbejdes med løsninger indenfor 

perspektivet ”Det Offentlige System”. 

 

Der er behov for yderligere tværgående samarbejde – 

også (og især) med borgerne. 

 

Der er behov for aktionsforskning på området. 

 

”Top-udfordringer” (Enighedsscore)   

Rapport, side 60 - 63 

Thybo P (2015). Diagnosesamfundet –  

en indkredsning af et fænomen. 

Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune 


