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Den aktivistiske 
patient

Mellem evidens og erfaring 

ligger et minefelt. Nogen 

kan navigere igennem, 

men risiciene er store.
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Af Mark Sinclair Fleeton og Sif Holst

 Patienter i dag er ofte engagerede og opsøgende i egen behand-
ling. Vi stiller spørgsmål til tingene og søger selv viden fx på 
internettet. Vi søger den nyeste viden og andres erfaringer. 

Men når denne aktivistiske tilgang mødes af den mistillid i sundheds-
væsenet, som mange fibromyalgiramte oplever, så risikerer engage-
mentet at blive til mangel på tillid til lægens viden og faglige autoritet. 
Konsekvensen er øget mistillid mellem læge og patient og en risiko 
for uhensigtsmæssig og direkte farlige eksperimenter med selvbe-
handling. 

Mistillid til patienten
Lægen er uddannet til at arbejde ud fra viden. Videnskabelig viden 
der er fremkommet efter alle lægekunstens regler. Efter de strenge 
regler der gælder for, hvornår noget er videnskabeligt bevist, hvornår 
der er evidens. Samtidigt foretrækker læger ofte den viden andre li-
gesindede har bevist, gerne læger, gerne andre med samme speciale, 
gerne andre fra samme land. Og den rigtige viden skal helst være 
udgivet de rigtige steder. Det er for patientens bedste, for at arbejde 
ud fra viden om hvad der virker og hvad der ikke gør, men det van-
skeliggør en åben tilgang, når patienten gang på gang kommer med 
viden fundet efter søgninger på nettet, nogle fra andre patienter, 
nogle fra sælgere af alternativ behandling eller helsekost, nogle styk-
ket sammen af forskellige teorier.

Kritisk tilgang til lægen
Vi bruger internettet rigtigt meget til at søge efter viden og som pa-
tienter søger vi også sygdomsrelaterede informationer på internettet. 
Ifølge specialet „Næsten det samme som at gå til lægen“ * fra 2014, 
siger langt de fleste af de adspurgte, at de bruger internettet til at af-
gøre om de symptomer, de føler er alvorlige nok til at gå til lægen. 
Flere angiver dog også, at de bruger informationer fra internettet til 
at vurdere, om de mener deres læge fortæller dem, det rigtige. Med 
andre ord, så bliver det, der skulle være en kritisk tilgang til informa-
tioner på nettet ofte til en kritisk tilgang til lægen, for vi stiller gene-
relt spørgsmål til autoriteter og om det er autoriteten der „ejer“ 
sandheden. Og jo oftere vi er uenige med lægens konklusioner, jo 
mere kritiske bliver vi og jo mere vil vi opsøge viden andre steder end 
hos lægen.  

Tillidskløften skaber grobund for det postfaktuelle

Vi har og får flere informationer end nogensinde før i historien via 
nyheder på tv og i særdeleshed på internettet. Det skaber forudsæt-
ninger for at vi bliver bedre oplyst end nogensinde før, men det, der 
synes at ske er, at sandheden fragmenteres eller spaltes. Vi vælger 
vores egen sandhed og er kritiske over for andre sandheder. Det er 
det, der kaldes for „Det Postfaktuelle Samfund“.  I sundhedsvæsenet 
spaltes sandheden som en konsekvens af en tillidskløft mellem patient 
og behandler, mellem traditionel medicin og alternativ behandling og 
som konsekvens af forskellige behandleres forskellige tilgang. En 
tilgang der er forskellig som følge af fx forskellig sundhedsfaglig ud-
dannelse og forskellig specialisering og forskellige landes forskellige 
tilgange. Og når vi som patienter udveksler erfaringer på de sociale 
medier, læser blogs og artikler, der ikke er videnskabeligt funderede 
og når vi som patientforening trækker viden fra mange kilder, bidra-
ger vi til den fragmenterede virkelighed, der øger mistilliden.

Eksperimentering uden vejledning
Og med mistilliden følger at vi i højere grad følger egne veje og 
eksperimenterer med vores behandling. Vi søger forklaringer og 
sammenstykker vores eget billede og vælger behandling ud fra det. 
Vi undersøger behandlinger i udlandet, alternative behandlinger, 
anderledes medicinering. En diagnose så uforudsigelig som fibro-
myalgi øger bare denne søgen, særligt når den ene behandling efter 
den anden svigter os. Vi shopper efter håb, efter drømmen om vores 
gamle liv, efter en dag, en time uden smerter.

Og når vi lider og vi på de sociale medier lærer om andre, der har 
oplevet en forbedring, er vi villige til det meste. Bruge penge på ting 
vi ikke ved om virker, ændre vores kost radikalt uden konkret viden 
og afprøve kosttilskud, alternativ medicin og vi er måske endda vil-
lige til at afprøve cannabis. 

Problemet er bare, at når vi gør det uden at drøfte det med en 
læge risikerer vi ikke kun at blive skuffede og at spilde penge på be-
handling der ikke hjælper os, vi er heller ikke opmærksomme på de 
bivirkninger der kan være ved behandlingerne og evt. krydsreaktio-
ner med fx anden medicin som vi tager.

Erfaring vs. Validitet

I Dansk Fibromyalgi-Forening bruger vi meget tid på at følge med i 
forskningen, både den der finder sted i Danmark og den der finder 
sted, fx i de andre nordiske lande eller i USA. Vi er også opmærk-
somme på forskellige behandleres viden, både læger og andre be-
handlere og hos forskellige specialister. Og 25 års skiftende vinde 
har fået os til at vælge en konservativ tilgang og som udgangspunkt 
kun skrive, når der er mindst to forskellige parter, der er kommet 
frem til samme resultat. 

Vi har alt for mange gange oplevet spændende forskning, der kun 
er kommet et enkelt forskningsresultat på og så er der aldrig kommet 
mere, der kan understøtte den viden. Vi ser også kritisk på de for-
skellige forskningsresultater, fx hvor mange deltagere har deltaget i 
forsøget, hvor mange har haft fuld gavn af forsøget, hvor mange har 
kun haft delvis eller ingen glæde af behandlingen og hvem var det 
der havde glæde af behandlingen.

Men vi lægger også stor vægt på den erfaring, vi har opnået som 
patientforening i 25 år og den viden vi får, når vi snakker med vores 
medlemmer og hører deres erfaringer. Vi opsamler tips og tricks, 
der ikke kan klassificeres som behandling, men som fx kan være med 
til at begrænse hvor voldsomt fibromyalgien reagerer. Vi kan rådgive 
medlemmer der har prøvet det meste og som vi måske alligevel kan 
hjælpe lidt.

Hvordan bygger vi bro?
Som patient og som patientforening kan vi ikke alene bygge bro. 
Som patientforening skal vi alliere os med behandlere der har en 
åben tilgang til viden og få deres hjælp til at få fortalt flere sandheder 
og få adskilt fakta og fiktion. Vi skal samle viden og understøtte 
vores erfaringer. 

Vi skal arbejde for ny forskning og viden, der baserer sig på pa-
tientens udgangspunkt. Som patient skal vi finde en læge vi kan stole 
på og sammen med dem planlægge vores behandling og samtidigt 
inddrage de tips og tricks vi kan få fra andres erfaringer. Som be-
handler skal man være parat til at bygge bro og være åbne for andre 
sandheder end den der kommer fra andre med samme baggrund og 
udgangspunkt. Og så skal vi alle have fokus på, hvad der er vigtigt: 
At sikre mere viden om fibromyalgi og hvordan vi bedst kan be-
handle og leve et aktivt liv med en svær sygdom.




