
Forebyggelse og 
denormalisering

- En etisk analyse



‘Take home’ 

▣ Tre præmisser:
§ Forebyggelse af sygdom (screening) er etisk godt
§ Forebyggelse kan medføre stigmatisering og medikalisering
§ Stigmatisering og medikalisering er etisk skidt

▣ Tre konklusioner:
§ Virkeligheden er nuanceret – ‘Don’t deny it, deal with it’
§ Forebyggelse skal afvejes mod stigmatisering og medikalisering
§ Selv hvis forebyggelse samlet set er etisk rigtig, betyder det ikke, at 

man ikke har ansvar for at minimere negative effekter



1.
Stigmatisering



Stigmatisering – eksempel 



Stigmatisering – definition 

▣ Stigmatiseringens fem elementer:
§ Social identifikation af forskel og navngivning af denne
§ Negativ stereotypisering: at associere med bevidst/ubevidst neg. træk
§ Segregation – ”os” og ”dem”
§ Tab af social status og diskrimination 
§ Asymmetrisk magt

▣ Bemærk: 
§ Stigmatisering er et gradsbegreb
§ Stigmatisering er ofte – viser studier – ledsaget af selv-stigmatisering



Stigmatisering – etik 

1) Stigmatisering indebærer diskrimination:
§ Diskrimination = uacceptabel forskelsbehandling. Formel/uformel? 

2) Stigmatisering krænker menneskets værdighed:
§ Dehumanisering/mindreværdigt: Sygdom, trussel, omkostning

3) Stigmatisering medfører skade:
§ Studier i.r.t. psyk. lidelser og HIV/AIDS indikerer 1) lavere selvværd, 2) 

angst, 3) depression, 4) mistillid, og 5) reduceret brug af off. hjælp

▣ Bemærk:
§ 1) og 2) har både en intern og ekstern dimension ift sundhedsvæsenet

§ 3) er afhængig af sygdomskarakter og individuelle reaktionsmønstre

§ Alle effekter kan påvirkes! Diskursen er afgørende …



2.
Medikalisering



Medikalisering – eksempler



Medikalisering – definition 

▣ Medikaliseringens betydninger:
§ Når ikke-normalitet gøres til sygdom/diagnose: Seksualitet, PMS, sorg
§ Når normalitet gøres til medicinsk problem: Fødsel, uddannelse, alder
§ Når man begynder at forstå sig selv og sociale situationer i medicinsk / 

sundhedsmæssigt perspektiv

▣ Bemærk: 
§ Forebyggelse, fx screening, er medikaliserende ved at gøre raske 

potentielt syge og ved at pålægge ‘alle’ sygdomsperspektivet 
§ Medikalisering er et gradsbegreb



Medikalisering – etik 

1) Medikalisering kan medføre skade:
§ Studier i.r.t. cancerscreening viser 1) overdiagnostik/overbehandling, 

2) angst/bekymringer, 3) søvnbesvær, 4) reduceret sexlyst 

2) Medikalisering kan medføre uretfærdig distribution af goder:
§ Dynamisk effekt af medikalisering: Øget brug af off. ydelser af raske

3) Medikalisering kan krænke autonomi:
§ Viden om sygdomsrisiko giver psykologisk og moralsk ansvar, der kan 

lede til urimelige restriktioner på adfærd/kontrol fra system eller selv

▣ Bemærk: 
§ Alle effekter er afhængig af sygdomskarakter, reaktionsmønstre mv.
§ Den enkelte indsats kan være min. medikaliserende, men samlet …
§ Alle effekter kan påvirkes! Hvem inkluderes, hvor ofte, hvilken info … 



Konklusion

Denormaliserings-
effekter er reelle

Stigmatisering og
medikalisering er
reelle fænomener, og
de er etisk problema-
tiske.

Afvejning ‘on a case-
by-case basis’ 

Enhver forebyggelses-
indsats må afvejes ift
denormaliserings-
effekter fra ‘case til 
case’. 

Denormaliserings-
effekter kan påvirkes

Omfang og effekt af 
stigmatisering og 
medikalisering kan 
efter alt at dømme 
påvirkes på en lang 
række måder fra 
diskurs til rådgivning 
og omsorg. 



‘’
▣ [Health promotion] fosters a 

dehumanising self-concern which 
substitutes personal health goals for 
more important, humane, societal 
goals. It is a new religion in which we 
worship ourselves, attribute good 
health to our devoutness, and view 
illness as just punishment for those 
who have not yet seen the Way

Becker
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