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Abstract  
This paper will explain and discuss subjects regarding depression, and its consequences. 

Depression is among the most common mental disorders, and it is estimated that depression 

affects roughly around 150 to 300 thousand people in Denmark every year.  

 

The paper contains an investigation of the treatment system and an analysis of the importance 

of the different actants. Furthermore, the paper will analyse the actants' common practice, 

connected to treating depression. Due to the increased difficulty of accessing a psychologist 

and its side effects that are attached to the use of medical treatment, the repercussions will be 

analysed.  

 

The different actants communicate and enrol throughout a technological platform called 

Sundhed.dk. The platform seeks to enhance the overall quality of communication and 

knowledge of health between the actants. An interview was intentionally used to obtain insight 

into the treatment system and how the actants operate. In addition, the interview will give an 

understanding of the different perspectives that employees and patients possess, through the 

treatment system. A technological analysis regarding un- and premeditated effects, shows that 

both therapy- and medical treatment has its disadvantages. In the metropolitan area, the average 

wait for therapeutic treatment is 13,5 for young patients between 18 and 21 years. Medicament 

treatment can lead to severe side effects, especially due to discontinuing the dose of medicine 

abruptly.  

 

From a philosophical standpoint, different ethical viewpoints will be discussed, concerning the 

growing technological impact in modern society. Different treatments for depression will be 

ethically discussed. This discussion is relevant due to the amount of own human risk connected 

to the unpremeditated effects. In conclusion, the choice is covered by whether the improvement 

is good alone, or whether it involves too much risk using an antidepressant, as a part of the 

treatment.  
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1. Indledning og problemfelt 

Depression er en hyppig psykisk sygdom i Danmark. Det antages at 15-25 procent af alle 

kvinder og 7-12 procent af alle mænd får en depression i løbet af livet. Hvert år oplever mellem 

150.000-300.000 voksne danskere, symptomer svarende til kriteriet for at have depression i 

Danmark. Endvidere bliver 10.500 nye tilfælde hvert år behandlet i psykiatrien (Dansk 

Psykolog Forening, u.d.). Ydermere har omkring 15 procent af alle børn, på et tidspunkt været 

sat i behandling for en psykisk sygdom inden de er fyldt 18-år. En psykisk sygdom såsom 

depression ligger blandt en af de største sygdomsbyrder blandt børn og unge op til 24-års 

alderen (Sundhedsstyrelsen, 2020).  

 

Depression kan påvirke den enkeltes adfærd, som blandt andet kan medføre forøget 

koncentrationsbesvær på arbejdet eller i skolen. I 2019 blev der registreret 629 selvmord i 

Danmark, hvilket er tilsvarende til 1,2 procent af samtlige dødsfald eller næsten gennemsnitlig 

to selvmord om dagen. Hvert femte dødsfald blandt unge fra 10-24 år, er selvmord som er 

blandt de hyppigste dødsårsager hos unge (Center for selvmordsforskning, 2021). Et studie har 

vist at en langvarig depression kan have en psykosomatisk1 effekt på hjernestrukturen. Desuden 

viser studier, at et øget antal kortisol2, der udløses over længere perioder, kan medvirke til 

nedsat produktion af neuroner3. Endvidere kan den øget produktion af kortisol have permanente 

konsekvenser på hippocampus4 og amygdala5, hvilket er en del af det limbiske system i hjernen 

(Ellis, 2019). Forskning har vist, at langvarig stress kan fremprovokere depression på grund af, 

at dette aktiverer hormoner og signalstoffer i hjernen (Psykiatri og Social, 2013).  

 

Der findes forskellige grader af depression, hvor hyppigheden af den lette- og moderate grad 

er steget eksponentielt de sidste årtier (Kessing, 2021b). Endvidere kan en svær grad af 

depression ende ud i en række negative problemer for flere mennesker i 15-29-årsalderen 

(World Health Organization, 2021)  

 
1 Psykosomatisk er en lidelse hvor der kan forekomme fysiske symptomer, trods for at der ikke kan findes 

nogen medicinsk tilstand (GoMentor, 2020). 
2 Kortisol er et stresshormon, som indgår under betegnelsen glukokortikoid (Ødum et al., 2018). 
3 Nervecelle i centralnervesystemet (neuron, u.d.). 
4 Hippocampus er en rolle for menneskets orienteringsevne og hukommelse (hippocampus, u.d.).  
5 Amygdala bearbejder menneskets følelser (Hasselbalch, 2020). 
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Der findes en lang række behandlingsmetoder af depression, blandt andet medikamentel6 

behandling. Alene i år 2020, fik 426.000 danskere i alt udskrevet antidepressiv medicin 

(Sundhedsdata Styrelsen, 2021). En anden behandlingsmetode herunder er terapeutisk 

behandling. Denne behandlingsmetode kan tage længere tid og er i visse tilfælde svært 

tilgængeligt (Kessing, 2021a). Dette kan antageligvis betyde, at antidepressiv medicin i nogle 

tilfælde bliver brugt som et alternativ, og ikke nødvendigvis være den rette løsning når terapi 

ikke er tilgængeligt, grundet den lange ventetid. 

 

I en undersøgelse fra år 2019 beskriver Dansk Psykolog Forening, ventetiden på psykologhjælp 

som værende rekord lang (Dansk Psykolog Forening, 2019). I samme år skulle den enkelte 

forberede sig på at vente 11,5 uge, altså næsten tre måneder, fra henvisningen af egen læge til 

at psykologen kan tage imod vedkommende. Dette tal er kun steget, og i år 2020 er ventetiden 

13.5 uger i Region Hovedstaden (Dansk Psykolog Forening, 2020). Denne problematik er 

essentiel, idet klienter og patienter ikke kan modtage terapeutisk behandling med det samme 

(Dansk Psykolog Forening, 2019). Brugen af psykofarmaka7 bliver en relevant og interessant 

diskussion, da den på mange måder trods alt giver den nødvendige hjælp i de fleste tilfælde. 

Tværtimod har psykofarmaka også en lang række bivirkninger, som bidrager til den store 

problematik, netop at der er fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsmetoder 

(Kessing, 2021a). Antidepressiv medicin menes kun at være nødvendig ved moderat eller svær 

depression, og i tilfælde af dette, kan medicinen først indsætte med fuld virkning op til mellem 

8 og 12 uger (Kessing, 2021a).  

Hvis den enkelte patient har brug for behandling af depression, bliver vedkommende henvist 

af egen læge og dermed inddraget i behandlersystemet per automatik. Et behandlersystem skal 

forstås som et system, eller netværk af forskellige personer og institutioner som foretager 

lægelige behandlinger for borgeren (behandlersystem, u.d.). Det er derfor vigtigt at pointere, at 

der fokuseres på et behandlersystem i forhold depressive henvisninger. Endvidere fokuseres 

der på selve behandlingsforløbet, altså fra patientens første møde med lægen, og ikke patientens 

optakt til at opsøge lægen.  

Rapporten vil indledningsvist bestå af en redegørelse for hvad depression er, og hvilke 

behandlingsmetoder der bliver benyttet ved depression. Med fokus på inddragelsen af ANT, 
 

6 Ved anvendelsen af dette begreb menes der behandling i form af medicin. 
7 Fælles betegnelse for medicin som anvendes mod psykiske lidelser (Reersted, 2021b).  
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som teori og videnskabsteori, vil der undersøges hvordan behandlersystemet hænger sammen, 

og endvidere hvordan kommunikationen er blandt aktanterne. Dernæst analyseres 

behandlersystemet, med inspiration fra TRIN-modellen, og i denne sammenhæng kigges der 

analytisk på utilsigtede effekter i relation til behandlingsmetoder ved depression, samt en kort 

redegørelse af de tilsigtede effekter. Endvidere undersøges der om en sammenhæng ses mellem 

ventetiden på psykologer og udleveringen af antidepressiv medicin. Herunder vil et interview 

med en pensioneret overlæge, som også har oplevet depression på egen hånd, blive inddraget, 

for at skabe en mere dybdegående forståelse.    

 

Afslutningsvis vil en diskussion drage til stede i rapporten, som vil forsøge at rejse en række 

etiske overvejelser omkring den teknologiske udvikling, og eventuelle risici forbundet med de 

utilsigtede effekter, som kan opstå ved behandling af depression. Her kigges på, om den 

teknologiske udvikling begynder at bevæge sig væk fra den menneskelige nærkontakt, rettere 

de menneskelige metoder ift. behandling af depression, som terapi eksempelvis betegnes som. 

I takt med samfundets stigende teknologiske tendens, er mennesket blevet mere 

tilpasningsdygtig, og teknologien kan være med til at tilsidesætte det menneskelige, og sætte 

det teknologiske først. Denne udvikling kan være med til at skabe en dehumanisering. Den 

stigende teknologiske udvikling har endvidere rejst nogle etiske spørgsmål, om hvorvidt 

teknologien snarere bliver et større fokus end mennesket selv. Der vil ydermere lægges fokus 

på, i hvilket omfang biomedicinsk teknologi, medfører en risiko for mennesket, i relation til 

behandling af depression (Kemp, 1991).  

 

1.1 Problemformulering 

Ud fra ovenstående problemstilling lyder problemformulering, samt tilhørende 

arbejdsspørgsmål således:  

 

Med fokus på behandlersystemet og den lange ventetid for psykologhjælp, hvilke fordele og 

ulemper ses der ved anvendelse af psykofarmaka til behandling af depressive? 
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1.2 Arbejdsspørgsmål 

 

1. Hvad er behandlersystemet, og hvordan er dette organiseret? 

 

2. På hvilket grundlag bliver antidepressiv medicin (SSRI) udleveret af de praktiserende 

læger, og hvordan stilles diagnosen for depression? 

 

3. Hvilke til- og utilsigtede effekter forekommer ved behandlingsformerne af depression?  

 

4. Hvilke etiske dilemmaer er forbundet med den stigende teknologiske udvikling, ift. 

behandling af depression i spændingsfelt mellem antidepressiv medicin og terapi?  

 

Første arbejdsspørgsmål vil blive besvaret gennem en teknologisk analyse, hvor teori fra aktør-

netværksteori inddrages, til at kunne analysere de forskellige aktanter i behandlersystemet. Ud 

fra analysen, vil organiseringen af behandlersystemet blive undersøgt.  

 

Andet arbejdsspørgsmål vil delvist blive besvaret gennem henholdsvis en redegørelse og 

teknologisk analyse, hvor praksissen for udleveringen af medicin undersøges, dernæst hvad 

depression er, samt hvordan dette diagnosticeres.  

 

Tredje arbejdsspørgsmål vil blive besvaret gennem en teknologisk analyse af 

behandlersystemet. Helt præcist vil vi få inspiration fra TRIN-modellens tredje trin, og på 

baggrund af dette vurdere hvilke til- og utilsigtede effekter behandlingsformer af depression 

kan have.  

 

Fjerde og sidste arbejdsspørgsmål vil blive besvaret gennem en diskussion af etiske dilemmaer 

og risici, der kan opstå ved den stigende teknologiske udvikling. Her vil der særligt være fokus 

på Peter Kemp og teknologi-etikken, samt risikobegrebet. 
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1.3 Afgrænsning 

Under arbejdet med rapporten har vi valgt, gennem flere overvejelser, at lægge et øget fokus 

på depression frem for angst, som i første omgang var på tale. Valget er blevet taget således, 

eftersom vi mener at rapporten formentlig ville rumme et for stort omfang, og i sidste ende for 

uoverskueligt. Den primære årsag til, at vi har valgt at fokusere på depression frem for angst, 

er endvidere baseret på en undersøgelse lavet i forbindelse med forekomsten af psykiske 

sygdomme i den danske befolkning fra 2013. Forekomsten af depression runder hele 10 %, 

hvorimod angst ligger på omkring 0,8% (Hvidberg et al., 2020). Dette er baseret på 

registerdata, og er en gammel undersøgelse. Tværtimod er vores argumentet, (eftersom 

depression ud fra denne undersøgelse anses som værende en hyppigere psykisk sygdom) at det 

er interessant at undersøge netop denne. Dette er de eneste tal vi har kunne finde, i relation til 

hyppigheden af forekomsten mellem angst og depression (Hvidberg et al. 2020).  

Behandlingsmetoderne og behandlersystemet anses begge som værende teknologiske 

artefakter eller systemer, men vi vurderer en større relevans ved at undersøge 

behandlersystemet og blot berøre behandlingsmetoderne. Ved konkret undersøgelse af 

eksempelvis pillen, er vores tese, at rapporten ville blive for kemisk rent fagligt og termisk, 

idet vi ville skulle beskrive pillens indhold, dannelse og virkning. Dette mener vi ville fjerne 

det reelle fokus fra rapporten, som vi ønsker at skabe. Vi ønsker netop at rapportens fokus 

drejer sig om at undersøge hvordan de forskellige aktører i behandlersystemet, i praksis 

behandler en patient med depression. Ydermere har vi valgt, at fokusset ikke udelukkende skal 

ligge på selve medicinen, men på flere behandlinger af depression, herunder terapi. Herunder 

benyttes ordet antidepressiva, hvilket dækker over forskellige typer medicin, der primært 

anvendes til at behandle patienter med depression (Reersted, 2021a).  

 

2. Baggrundsviden for depression  

I følgende afsnit vil viden bagom det overordnet emne blive tilkendegjort. Dog bør det 

pointeres, at vi er opmærksomme på, at der er væsentligt mere baggrundsviden på det angivne 

emne end der bliver berørt. Det som fremtræder her, er det som vi mener har relevans i forhold 

til det perspektiv vi anlægger på emnet. Først vil en redegørelse for hvad depression er, og 

grader af denne blive beskrevet, for at give et indblik i selve sygdommen. Herunder vil andet 

arbejdsspørgsmål; På hvilket grundlag bliver antidepressiv medicin (SSRI) udleveret af de 
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praktiserende læger, og hvordan stilles diagnosen for depression? til dels blive besvaret, hvor 

der vil blive gjort rede for hvilke former for behandling der findes af depression, samt hvilken 

behandling der typisk bliver brugt til de forskellige grader af sygdommen.  

2.1 Depression 

Depression er en psykisk sygdom, som kan medføre tungsind, træthed og håbløshed over en 

længere periode. Sygdommen kan give en række besværligheder, såsom nedsat energiniveau, 

koncentrationsevne, søvnproblemer og manglende appetit. Selv de mindste ting i hverdagen 

kan føles uoverskuelige (Region Hovedstadens Psykiatri, 2019).  

 

Depression er en sygdom, som ikke kan ‘tænkes væk’. Ved depression er det svært at finde 

glæde ved ting, som en person normalt finder glæde ved. Depressionsramte ser livet i et dystert 

perspektiv, hvilket kan fører til lavt selvværd, og i værste tilfælde selvmordstanker (Kessing, 

2021d). 

 

Der er mange årsager til depression. Den hyppigste er en kombination af arvelig tilbøjelighed 

til udviklingen af sygdommen, og psykologiske eller sociale faktorer, såsom stress. Depression 

kan behandles, og langt de fleste bliver raske igen. Det er yderst nødvendigt, at depression 

opdages tidligt, eftersom den lettere kan behandles i dette stadie, end hvis sygdommen opdages 

senere hen (Region Hovedstadens Psykiatri, 2019). Depression opdeles i tre grader, lettere, 

moderat og svær, afhængigt af, hvor mange og hvilke symptomer patienten har. Opdelingen 

er en hjælp for lægen, til at vurdere hvilke(n) behandling patienten skal have, forudsat graden 

af depression (Rasmussen, 2021). Symptomer ved depression vurderes og opdeles i 

kernesymptomer og ledsagesymptomer (Tabel 1). Forståelsen af de to begreber, ligger i at 

leddele ordet, hvor ordet ‘kerne’ er det centrale eller en vigtig del af noget, hvorimod ‘ledsage’ 

er noget der forekommer samtidigt eller er følgevirkning af kernesymptomerne. Konstatering 

af depression gives når mindst to ud af tre kernesymptomer stemmer overens. 

Ledsagesymptomer kan opleves i større eller mindre grad, alt afhængig graden af depression 

(Region Hovedstadens Psykiatri, 2019).  
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Kernesymptomer Ledsagesymptomer 

Nedtrykthed Nedsat selvtillid eller selvfølelse 

Nedsat lyst eller interesse Selvbebrejdelse eller skyldfølelse 

Nedsat energi og/eller øget træthed Tanker om død eller selvmord 

 Tænke- eller koncentrationsbesvær 

 Ophidse/vrede eller det modsatte: hæmning 

 Søvnforstyrrelser 

 Appetit- og vægtændring 

 

Tabel 1. Liste over kernesymptomer og ledsagesymptomer (Region Hovedstadens Psykiatri, 2019:4) 

 

Som nævnt, inddeles depression i tre grader; let, moderat og svær. En lettere grad af depression 

er en mild form, der stadig gør det muligt at fortsætte en normal hverdag med arbejde og 

fritidsinteresser. Endvidere konstateres den lette grad, når mindst to kernesymptomer og to 

ledsagesymptomer opdages hos patienten (Psykiatri og Social, 2013). En let depression bliver 

typisk behandlet af den praktiserende læge eller en psykolog. Hyppigt går en lettere depression 

over af sig selv, og derfor er behandlingen ikke yderst nødvendig, alt efter vurdering (Region 

Hovedstadens Psykiatri, 2019).  

Den moderate grad af depression er en middelstor form, der gør det vanskeligt at have en 

normal hverdag. Denne grad konstateres, når mindst to kernesymptomer og fire 

ledsagesymptomer ses hos patienten (Psykiatri og Social, 2013). Den moderate depression 

bliver behandlet med antidepressiv medicin, hvor behandlingen eventuelt suppleres med 

samtaleterapi hos en terapeut (Region Hovedstadens Psykiatri, 2019).  

Den svære grad af depression er den mest voldsomme form, der kan være vanskeligt. Denne 

grad konstateres når alle tre kernesymptomer og mindst fem ledsagesymptomer ses hos 

patienten (Psykiatri og Social, 2013). Den svære grad af depression fører til en række problemer 

hos den deprimerende, såsom koncentrationsbesvær og oplever udfordringer ved at løse 

problemer på egen hånd. Denne grad af depression skaber anstrengelse, hvor der endvidere er 

tale om lavt selvværd, skyldfølelse og selvbebrejdelse. Desuden har vedkommende ikke 
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overskud til at få dækket det daglige behov for mad og væske (Region Hovedstadens Psykiatri, 

2019). Ydermere kan denne grad føre til andre symptomer, såsom hallucinationer og 

vrangforestillinger af virkeligheden. Derudover kan symptomerne være så ekstreme, at det ikke 

er muligt at praktisere daglige vaner såsom hobbyer eller at kunne agere almindeligt i sit sociale 

liv (Region Hovedstadens Psykiatri, 2019). Den svære grad af depression er en livstruende 

tilstand, da den kan føre til selvmordstanker (Psykiatri og Social, 2013). 

Den svære grad af depression behandles ofte under indlæggelse på et psykiatrisk center, hvor 

behandlingen primært består af antidepressiv medicin, hvor der i tilfælde vil tilbydes 

samtaleterapi. Nogle mennesker med svær depression tilbydes ligeledes at blive behandlet med 

elektrostimulation (Region Hovedstadens Psykiatri, 2019).  

Elektrostimulationsbehandling stimulerer hjernen til at frembringe krampeanfald, der øger 

aktiviteten i flere vigtige systemer i hjernen, som er påvirket af depression. Derudover øges 

dannelsen af nye nerveceller i hjernen (Videbech, 2021b). 

 

2.2 Behandlingsformer af depression i dag  

Der findes adskillige former for behandling af depression, men under dette afsnit vil vi blot 

nævne nogle af de forskellige behandlingsformer, som bliver anvendt.  

 

2.2.1 Antidepressiv medicin 
Medicingruppen, antidepressiv medicin eller antidepressiva, er den største inden for 

psykofarmaka, og kan beskrives ud fra hvordan det virker, hvilke diagnoser der stilles, samt 

hvordan det virker på patienterne (Cain, 2013:18). Endvidere anvendes denne form for medicin 

særligt til at forebygge nye forløb med depression, samt mod moderate til svære grader af 

sygdommen. Antidepressiv medicin bliver ikke kun anvendt ved behandling af depression, men 

også angst kan behandles på denne måde (Rosenberg, u.d.).  

Behandling af angst med denne type, bliver ikke beskrevet yderligere i denne rapport.  

 

I bogen, “Det handler ikke om lykke: helt tæt på antidepressiv medicin” af Signe Kierkegaard 

Cain, beskrives den generelle tanke om antidepressiv medicin således; “(...) at man ved at 

påvirke niveauet af bestemte signalstoffer dæmper de symptomer, der er ved depression og en 

række andre sygdomme.” (Cain, 2013:18). Antidepressiv medicin modvirker ubalancen af 

hormoner, og balancerer dermed mængden af de forskellige hormoner i hjernen til et normalt 
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niveau. Ubalance i hormonerne kan have en relation til depression, og i mange tilfælde 

forårsager netop dette de første stadier af den psykiske sygdom (Kessing, 2019).  

 

Den traditionelle og mest velkendte type antidepressiva går ind under gruppen SSRI, og er den 

form, som har en hæmmende virkning af serotonins8 genoptagelse (Rosenberg, u.d.). Der 

findes også andre former for antidepressiv medicin, som bl.a. hæmmer noradrenalin9, som er 

et helt andet signalstof. Der findes dog også en form som hæmmer begge, kaldet SNRI. Som 

listet op her, fremkommer der mange typer af medicin, inden for behandling af depression. 

Eftersom SSRI fremtræder som den mest hyppige behandlingsform, har vi valgt at denne skal 

være fokusset i rapporten (Videbech, 2021a). 

 

Virkningen af antidepressiv medicin indsætter som regel efter 1-2 uger i behandling, og bliver 

dermed betragtet som værende den ‘hurtige’ løsning af depression. Doseringsmængden 

afhænger dog af, hvilken patient, lægen har at gøre med. Hvis doseringen er for lav, kan 

virkningen stort set siges at være ubetydelig og ineffektiv. Hvorimod en for høj dosering kan 

lede til uønskede og alvorlige bivirkninger (Rosenberg, u.d.). 

 

2.2.1.1 Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) 

SSRI står for Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, og udover at være den mest typiske 

antidepressiv medicin, er den også udviklet i seks forskellige slags; Citalopram, Escitalopram, 

Sertralin, Paroxetin, Fluvoxamin og Fluoxetin (Cain, 2013:19). Det der er fælles for de seks, 

er at de alle har en primær hæmmende virkning på den præsynaptiske10 genoptagelse af 

neurotransmitteren11, serotonin (Videbech, 2021a).  

 

 
8 Serotonin er et signalstof, som produceres i visse dele af hjernen og har en stor betydning for følelseslivet 

(serotonin, u. d.).  
9 Noradrenalin er et signalstof og stresshormon, som findes i nervesystemet (Rehfeld, 2011). 
10 Dette ord kan deles op i to; præ og synaptiske eller synapse. Ordet synapse er en form for overgang mellem to 

nerveceller (neuroner), hvorigennem neuronerne kan kommunikere. Præ betyder noget der kommer før eller 

tidligere. Så med dette begreb menes den neuron der kommer før synapsen (Nationalt videnscenter for demens, 

2020).  
11 Neurotransmitteren er et kemisk signalstof, som knytter sig til nervesystemet (Møller, 2011). 
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Serotonin forbindes ofte med følelsen af veltilpashed og lykke og alt efter niveauet af dette i 

hjernen, kan det forårsage depression (Schack, 2018). Teorien om at et lavt niveau af serotonin 

i hjernen skyldes depression, har ændret sig gennem årene, da den blev anset for værende 

simpel (Rasmussen, 2021). Stresshormonet noradrenalin, og mængden af dette i hjernen, spiller 

en lige så vigtig rolle, eftersom stoffet har en betydning for vores humør (Rasmussen, 2021). 

En tredje faktor der er bevist for også at spille ind, når vi snakker om depression, er samspillet 

mellem et sårbart individ og dennes livsomstændigheder (Rasmussen, 2021).  

 

2.2.2 Terapiformer 
En kombination af den medikamentelle- og den terapeutiske behandlingsform kan vurderes 

hensigtsmæssig, og udføres typisk ved moderat depression (Kessing, 2021a). Der findes 

forskellige former for terapi behandlinger inden for depression. Der vil i dette afsnit blive gået 

i dybden med nogle af de forskellige, og hermed hvordan disse benyttes.  

 

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på et individs adfærd, og fokusset ligger på, hvordan de 

negative tanker kan ændres til positive, sådan en bedre kontrol over egen depression 

forekommer. Denne type behandling bruges i de fleste tilfælde ved den milde grad af 

depression, og har et længere forløb end ved medikamentel behandling. Under denne type 

behandling vil et forløb med en terapeut foregå, som vil hjælpe med at genkende 

uhensigtsmæssige mønstrer, som fokuserer på hvad der udløser de negative reaktioner hos 

vedkommende (Malmos, 2018). 

 

Den psykoterapeutiske behandling lægger vægt på, at hvis der kan ændres på den enkeltes 

tanker og måder at reagere på, så kan der også ændres på den enkeltes humør til at være dét 

bedre. Derudover menes det ikke at denne behandling har nogle former for bivirkninger, men 

derimod tager længere tid (Kessing, 2021a). Ud fra den psykoterapeutiske metode, udspringer 

den moderne psykoanalytiske behandlingsform, interpersonel terapi. Denne type terapi er 

blevet en funktionel terapi mod depression og omfatter hjælp fra en psykolog, til at få en 

forståelse for de sociale sammenhænge hos vedkommende (Psykologipraxis, u.d.). 
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Ved eksistentiel/humanistisk terapi tales der med patienten om eksistentielle12 

problemstillinger, typisk i forbindelse med dyb sorg eller andre livskriser. Kerneområderne for 

denne terapi, er at få patienten til at opnå større selvforståelse og selvbevidsthed, samt at få 

patienten til at elske sig selv, trods barske livsvilkår der kan opstå i den enkeltes tilværelse 

(Dansk Psykoterapeutforening, u.d.). Endvidere har systemisk/strukturel terapi fokus på at 

italesætte de ydre problemer, såsom samfundssystemet, som værende årsag til psykiske 

problemstillinger. Formålet ved denne terapi er at adskille de to ting fra hinanden. Netop at 

problemer udefra og rundt om en, ikke bliver gjort til ens egne problemer. Derfor forsøges der 

at eksternalisere13 problemerne (Malmos, 2018).  

 

3. Semesterbinding 

Afsættet for denne rapport er Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). “Dimensionen 

indlejrer sig i en humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, 

mennesker, kulturer og samfund.” (Roskilde Universitet, 2021). I STS kigges på, hvordan 

teknologi, mennesker og samfund indbyrdes er gensidige af hinanden. 

Vi vil særlig inddrage STS dimensionen i form af interview, samt kigge på en række etiske 

aspekter vedrørende brugen af depressive behandlinger, i relation til den stigende teknologiske 

tendens og dehumanisering. Denne udvikling mener vi fjerner fokus fra den menneskelige og 

naturlige kontakt, såsom terapeutisk behandling. Vi vil inddrage Peter Kemps betragtning af 

teknologietik, som introducerer en række forskellige synspunkter omhandlende den enorme 

påvirkning teknologi formår at have på mennesket (Nielsen, 2018).  

 

Ydermere er Teknologiske systemer og artefakter (TSA), valgt som supplerende dimension. 

“Dimensionen indlejrer sig i en teknisk videnskabelig tradition og har fokus på teknologiske 

systemer og artefakters indre mekanismer og processer samt de effekter disse skaber.” 

(Roskilde Universitet, 2021). I TSA kigges på de systemer, samt indre mekanismer og 

processer, der er i en teknologi, og hvilke effekter disse har. 

 
12 Ved brugen af dette begreb, menes der problemstillinger der kan være udslagsgivende for den enkeltes 

eksistens.  
13 Ved brugen af dette begreb, menes der at adskille problemet fra den person eller den adfærd, som problemet 

er tilknyttet.  
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Her vil vi særligt tage inspiration fra TRIN-modellen, og dens begreber, til en teknologisk 

analyse og karakteristik af behandlersystem, med fokus på Region Hovedstaden, hvilket 

omfatter; “et samfunds samlede netværk af institutioner og personer som varetager lægelig og 

socialpædagogisk behandling af borgerne” (Behandlersystem, u.d.). 

 

4. Teoriafsnit 

Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af teorier, som anses for at have relevans i forhold 

til rapporten. Endvidere vil disse blive benyttet for at kunne besvare problemformuleringen, 

samt de tilhørende arbejdsspørgsmål. Først vil en beskrivelse og gennemgang af aktør-

netværksteorien, både som teori og videnskabsteori, finde sted. Herunder vil der blive taget 

udgangspunkt i centrale begreber herunder; aktanter og netværk, som aktivt vil blive brugt i 

analysen.  

 

4.1 Videnskabsteori: Aktør-netværksteori 

Aktør-netværksteori blev i år 1980 oprettet af Bruno Latour, Michel Callon og John Law 

(Sismondo, 2010: 81). De tre samfundsforskere havde til udgangspunkt at gøre op med de 

traditionelle sociologiske analyser, hvilket beror på, at de eneste aktører i den sociale verden, 

er mennesker (Huniche & Olesen, 2014: 23). Videnskabsteoretiske har aktør-netværksteori en 

tilgang som har til formål at undersøge hvordan videnskabelig viden kan opstå i samspillet 

mellem aktører og måden hvorpå de handler (Kennedy, 2014: 13). Herved kigges der på 

relationerne mellem forskellige aktører i et givent netværk og måden at beskrive disse. ANT er 

en tilgang, som med fordel kan gøres brug af i teknologiske analyser, da den engagerer sig med 

den aktuelle teknologi, videnskab og samfund (Jensen, 2003: 4). ANT er altså en tilgang, der 

forsøger at fange kompleksiteten af den sociale verden. Dette gøres ved at finde frem til 

relationen mellem humane og non-humane aktører (Kennedy, 2014: 13). 

Det ontologiske perspektiv i ANT beror på en forståelse af det værende, som en relationel 

materialitet. Objekter får deres betydning gennem relationer til andre objekter og er altså 

defineret gennem deres plads i et givent netværk (Sismondo 2010: 86). Ifølge Latour er vi altid 

nødt til at gå til netværket (Sismondo, 2010: 87), hvilket også er her aktanterne bliver defineret. 

Hvorimod det epistemologiske perspektiv i ANT forsøger at bestræbe sig på tredjehånds 
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perspektivet (Kitchin, 2014: 3). Hvilket vil sige at der bliver gået symmetrisk til værks, og der 

fokuseres både på det humane og non-humane. Endvidere kan vi ikke på forhånd vide hvem 

der handler i en given situation. Vi kan altså ikke forstå verden uden at forstå det arbejde der 

er blevet uddelegeret til de non-humane aktanter.  

 

I den videnskabsteoretiske tilgang vi arbejder med, forholder forskeren sig ikke objektiv. Ifølge 

Latour findes der ikke objektiv viden. Han mener at teknologier altid er med til at forme de 

beslutninger mennesket tager, vores handlinger m.m. og altså i sidste ende har indflydelse på 

den måde vi bevæger os gennem verden på (Latour, 1992: 151). Forskeren er dermed ikke 

objektiv, da han altid i en eller anden forstand bliver påvirket af teknologien og omvendt.  

Vi har valgt at gøre brug af aktør-netværksteori, som videnskabsteori, eftersom vi ønsker at 

definere de forskellige aktanters interesser i behandlersystemet, for at få et indblik i, hvordan 

subjektet bliver bragt rundt blandt de forskellige aktanter i netværket. I denne rapport defineres 

subjektet som behandling af depression. Hvilket vil sige at rapporten stræber efter at iagttage 

behandlingsmetoderne og de tillagte systemer.   

 

4.1.1 Aktører og aktanter  
I ANT betyder aktør- og aktantbegrebet stort set det samme. Altså noget “(...) der gør en forskel 

i forhold til, hvad der ellers ville være sket.” (Zwisler, 2019). Forskellen på de to begreber er, 

at aktører ofte anses for værende humane. For at gøre op med denne selvfølgelighed, benytter 

vi os af aktantbegrebet, eftersom dette er neutralt i forhold til om aktøren er menneskelig eller 

ej.  

 

Indenfor sociologien anses aktanter som enkeltindivider, men i ANT bliver begrebet defineret 

som; “ (…) enhver enhed, der har en selvstændig rolle i at opretholde eller udvikle et netværk.” 

(Huniche & Olesen, 2014: 24). I ANT anses aktanter både som humane og non-humane 

(Kennedy, 2014: 13). En aktant kan altså være menneskelig (human), altså noget levende, og 

ikke-menneskelig (non-human), altså en maskine eller lignende. I modsætning til sociologien, 

skal en aktant altså ikke ses som en isoleret enhed, men derimod et rationelt individ, der selv 

formår at handle (Huniche & Olesen, 2014: 24) og kun i kraft af det netværk, af aktanterne, 

den indgår i. Aktant begrebet er ikke nødvendigvis tilknyttet til én person, men også en 
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betegnelse for knudepunkter i et givent netværk, som tilskriver handling (Jensen, 2003: 7). 

Endvidere ønsker aktanter i et givent netværk at opnå fælles interesser ud fra deres 

forskelligheder. Hertil kan translationsbegrebet tilføjes som et nøgleord i ANT, da vi ikke kan 

antage at aktanterne har ens interesser. Begrebet skal ikke forstås som en oversættelse af sprog, 

men derimod en omfortolkning af aktanternes interesser. Der forsøges at blive skabt en form 

for lighed eller forbindelse mellem de forskellige aktanters interesser, som førhen var 

forskellige (Latour, 1992: 154).  
 

4.1.2 Netværk 
En ANT-forsker går tilbage i netværket for at se hvilke aktanter der er bundet sammen og 

måden hvorpå de er dette. Ifølge Torben Elgaard Jensen forstås ANT således; “(...) verden 

beskrives som et netværk af punkter og forbindelser frem for felter, systemer, lag eller sfærer” 

(Jensen, 2003: 22). I ANT beskæftiges der med det heterogene netværk, hvilket vil sige at et 

netværk bliver konstrueret gennem humane og non-humane aktanters interesser og forbindelser 

med andre aktanter. Et stabilt eller stærkt netværk kan defineres som værende succesfuld, hvis 

alle aktanterne og deres interesser hjælpes ad til at nå det endelige mål (Sismondo, 2010: 81). 

Dette kræver dog at de forskellige aktanters adfærd kan kontrolleres. Ligeledes er det i 

netværket, at de forskellige aktanter bliver defineret. Det er altså gennem en aktants relationer, 

at denne får sin betydning. Aktanter interagerer med andre aktanter i et givent netværk, og på 

påvirker hinanden på adskillige måder (Sismondo, 2010: 86). Dermed sagt skabes der 

ustabilitet i netværket, hvis enkelte aktanter stopper med at agere eller interagere. I forbindelse 

med at skabe et stærkt netværk, bliver begrebet enrolment eller indrullering beskrevet som en 

betegnelse for en fælles kommunikativ platform, eller et teknologisk system, hvorved 

aktanterne indbyrdes taler sammen og udveksler informationer (Cortzen, 2017).   

 

4.2 Teknologi-etik 

Med udgangspunkt i rapportens afrundende diskussion, benyttes bogen “Det Uerstattelige: En 

teknologi-etik” skrevet af Peter Kemp (1991). Forfatteren belyser en række interessante pointer 

vedrørende den moderne teknologiske udvikling, og de etiske problematikker denne skaber. 

Endvidere søger bogen at vægte forskellige måder at leve det gode liv på, og hvordan 

mennesket i praksis bør leve med den massive indflydelse, moderne teknologi formår at have 
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(Kemp, 1991). Bogen vil blive brugt til at opstille en række etiske problemer forbundet med 

den teknologiske udvikling, og menneskets påvirkning af denne.  

 

Den teknologi-etiske tankegang, beskrives af Peter Kemp som værende en forudsætning for, at 

mennesket ikke kun er teknisk tænkende, men også et følende menneske. Det vil sige et 

menneske som følelsesmæssigt kan forholde sig til sig selv og andre, med det grundspørgsmål 

vedrørende hvad det gode liv indebærer (Kemp, 1991: 13). I forbindelse med at teknologi i 

moderne tid har en massiv indflydelse på mennesket, forudsætter det også, at mennesket har et 

ansvar i forhold til dets handlinger, ikke alene for sig selv, men ligeledes overfor andre. Der 

tales i denne forbindelse om næstekærlighed-etikken (Kemp, 1991: 14). 

Det teknologiserede og informerede samfund betyder også, at med den brede viden som findes 

i dag, er en vis risiko og sikkerhed forbundet med spørgsmålet om skelnen mellem mennesket 

og teknologien. Bliver teknologien en del af mennesket, og er dette etisk? Disse spørgsmål er 

relevante i relation til de metafysiske påstande, vedrørende om mennesket på længere sigt vil 

blive erstattet af ”datamaten”. Med dette anskues, at teknologien i en forstand bliver anset som 

værende en så stor del, at den bliver overtagende for mennesket og dermed det humane (Kemp, 

1991: 14). 

Teknologi-etikken forsøger ikke at angive dét som er fungerende, og dét som ikke er. Rettere 

forsøger teknologi-etikken at angive, hvad det menneskelige samfund og mennesket selv bør 

karakteriseres som. Med den opfattelse taget i betragtning, er teknologi-etikken skiftende 

deskriptiv og normativ. Det vil sige at den er beskrivende og u-konkluderende, men forholder 

sig indimellem også til, hvad der skal stilles op med den givne problemstilling (Kemp, 1991: 

14).  

 

5. Metodeafsnit 
Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af de forskellige metoder, som bliver anvendt i 

rapporten, samt hvorfor og hvordan de bliver anvendt. Først vil den kvalitative metode, 

interview, blive beskrevet. Herunder en beskrivelse af den overordnede metode og derefter en 

begrundelse for, hvorfor vi har valgt at benytte det semistrukturerede interview. Dernæst vil en 

deskription af TRIN-modellen, samt de tilhørende seks trin finde sted. Her vil der være særligt 

fokus på hvilke trin der benyttes i rapporten, og de som er blevet fravalgt. Slutteligt vil en 

litteratursøgning give et indblik i, hvordan den anvendte litteratur er blevet opdraget.  
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5.1 Kvalitativ metode: Interview som overordnet metode 

Følgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af interview, som overordnet kvalitativ metode, 

med en efterfølgende afklaring af, hvordan den kommer til udtryk i rapporten, samt hvorfor 

netop denne benyttes.  

 

Der findes flere forskellige interviewformer, men overordnet set kan et interview defineres, 

som en metode til at opnå en forståelse af en eller flere informanters liv. Gennem en 

interviewsamtale, formelt som uformelt alt efter hvilken interviewform der benyttes, får 

intervieweren indsigt i informantens meninger, holdninger og liv (Kvale & Brinkmann, 2009: 

13).  

Formålet med at gøre brug af interview i denne rapport, er at få en forståelse af selve 

behandlersystemet, og hvordan dette opleves indefra. For det andet for at få en indsigt i, 

hvordan en depressiv patient oplever dette. Vi var heldige at kunne interviewe KM, som er en 

pensioneret overlæge fra en psykiatrisk afdeling. Derudover har hun selv gennemgået et forløb 

med depression, og døjer stadig med depression den dag i dag. Dette mener vi er væsentligt at 

have med, da vi dermed opnår en forståelse af begge sider i behandlersystemet.  

 

I denne rapport har vi valgt at arbejde med forskningsinterviewet, herunder det 

semistrukturerede interview. Forskningsinterviewet kan defineres som; “(...) en interpersonel 

situation, en samtale mellem to parter om et fælles emne af fælles interesse.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 143). Endvidere søges der i et semistruktureret interview en vis viden, og 

beskrivelse af informantens verden, med henblik på det angivne emne (Kvale & Brinkmann, 

2009: 143-144). Vi ønskede særligt indblik i KM’s liv som overlæge, samt hvordan hendes 

oplevelser var med henholdsvis de andre aktanter i behandlersystemet og ikke mindst hendes 

patienter. Derudover ønskede vi også at opnå en forståelse af, hvordan hun oplevede 

behandlersystemet som patient, eftersom hun selv erfarer depression on and off.  

Det semistrukturerede interview er især præget af åbenhed i forhold til, at der kan opstå 

ændringer i rækkefølgen og formuleringen af spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2009: 144). Vi 

havde udarbejdet en interviewguide med seks spørgsmål på forhånd, til at kunne holde en rød 

tråd gennem interviewet. Dermed sagt var vi meget åbne overfor nye spørgsmål undervejs i 

interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009: 144). Dette gjorde, at vi kunne følge KM’s svar og 

dermed få en uddybning af disse. Endvidere var dette fordelagtigt for os, eftersom vi på forhånd 
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havde gjort os tanker om hvad vi, indenfor emnet, ønskede viden om. Dette var også med til at 

skabe en mere afslappet situation for begge parter.  

Vi gjorde altså brug af denne interviewform, siden vi kun havde mulighed for at interviewe 

KM én gang og vi ville gerne ind og berøre centrale emner, omkring antidepressiv medicin og 

behandlersystemet.  

 

Interviewet blev iscenesat sådan KM blev sporet hen til at beskrive synspunkter af hendes liv 

og verden, som lå i vores interesse. For at dette kunne lade sig gøre skulle vi opnå KM’s tillid 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 148). Dette gjorde vi ved, at det blot var Christian der interviewede 

hende, eftersom hun kun ville lade sig interviewe med én person, på grund af corona 

situationen. Dette respekterede vi, siden det skulle foregå i hendes hjem. Endvidere gjorde dette 

samtidig, at hun kunne føle sig tryk og dermed tale frit om sine oplevelser, følelser og 

erfaringer. Depression og psykiske sygdomme kan være et tabubelagt emne for mange og 

kræver derfor en ekstra tillid, men eftersom KM har været overlæge på en psykiatrisk afdeling, 

og dermed praktiseret dette i en stor del af sit liv, anså vi ikke dette som værende et problem. 

Hun har været vant til at tale med patienter om deres depressioner, og under interviewet var 

hun heller ikke bleg for at kommenterer på sine egne oplevelser med sygdommen.  

Under interviewet blev den gode kontakt opretholdt, ved at der blev lyttet aktivt og 

opmærksomt, hvilket også betød at der kunne blive fulgt op på enkelte uopklarede spørgsmål 

undervejs. Kontakten blev endvidere opretholdt, ved at der blev vist en interesse i hvad KM 

havde at sige, samt forståelse og respekt for hende og hendes fortællinger (Kvale & Brinkmann, 

2009: 149).  

 

5.1.1 Metodiske overvejelser 
Brugen af interviewmetoden har givet os noget stof til eftertanke. Nogle metodiske overvejelser 

vi har siddet med efterfølgende, er gået på, om kendskabet til KM muligvis har farvet hendes 

meninger og holdninger til vores fordel. KM er Christians (gruppemedlem) gamle nabo. Dog 

kender han ikke KM personligt, og har aldrig talt med hende før interviewet, men hilst på hende 

flere gange i lejlighedskompleksets åbne opgang. Måden interviewet blev en realitet på, skete 

gennem Christians mor, som havde talt med KM dengang hun flyttede til. I den korte samtale 

nævnte KM sin fortid som overlæge i psykiatrien. Efter et forslag fra Christians mor om at 

kontakte KM, tænkte vi i gruppen, at vi ville give det et forsøg. Vi har i gruppen drøftet, om 

interviewet ville blive for farvet eller subjektivt, idet KM er en tættere kontakt, modsat en 
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interviewperson vi aldrig har set eller mødt før. Tværtimod vurderer vi (eftersom Christian og 

KM aldrig har talt sammen før interviewet), at interviewet af denne grund ikke mister 

troværdighed og faglig kvalitet. Med KM’s ekspertise og mange års erfaring, vurderer vi at hun 

i den grad er i stand til at give den relevante information vi behøver, uden at interviewet vil gå 

hen og blive for personligt og dermed fagligt irrelevant.  

En anden metodisk overvejelse vi har gået med, omhandler KM’s identitet. Hun gav os 

tilladelse til at benytte hendes navn, og alt det hun siger i interviewet til vores rapport, 

velvidende om at den bliver offentliggjort. På baggrund af yderligere etiske overvejelser har vi 

dog valgt at gøre hende anonym i rapporten, og dermed brugt “KM” som synonym. Hun bringer 

personlige erfaringer med blandt andet depression op i interviewet, og vi mener at disse ligger 

på grænsen af de etiske retningslinjer. Derfor er valget taget, om at gøre KM anonym, gennem 

hele rapporten og transskriptionen.  

 

5.2 TRIN-modellen  

Følgende afsnit vil indeholde en deskription af TRIN-modellen, samt de tilhørende seks trin. 

Her vil en gennemgang af de seks trin blive inddraget, samt hvordan disse kommer til udtryk i 

rapporten, og hvorfor fravalget af de givne trin er blev taget.  

 

TRIN-modellen er udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen, som er et 

begrebsapparat til at beskrive en given teknologi, med fokus på det teknisk-videnskabelige 

aspekt. Akronymet TRIN står for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, og 

formår at danne et bedre overblik over teknologiens mange elementer. TRIN-modellen består 

af følgende seks trin; “Teknologiens indre mekanismer og processer, teknologiens artefakter, 

teknologiens utilsigtede effekter, teknologiske systemer, modeller af teknologier og teknologier 

som innovation.” (Niels Jørgensen, 2020: 2-3).  

 

5.2.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 
Trin 1 fokuserer på de centrale mekanismer og processer i en given teknologi, som bidrager til 

at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, 2020: 6-7). Dette trin er blevet fravalgt i denne 

rapport, da vi mener at det er gentagende eller rettere forklarende, ift. hvad ANT i forvejen 

beskriver. ANT beskriver netop teknologiens (behandlersystemet) proces og indre 

mekanismer.  
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5.2.2 Trin 2: Teknologiers artefakter 
Trin 2 omhandler teknologiske artefakter. De teknologiske artefakter i denne forstand er 

menneskeskabte og adskiller sig dermed fra artefakter der er frembragt gennem naturen 

(Jørgensen, 2020: 7-8). Dette trin er ligeledes blevet fravalgt, fordi trinnet ville blive et 

gentagende afsnit i rapporten.  

  

5.2.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 
Trin 3 ser på teknologiens frembringende utilsigtede effekter. Dette trin vil blive benyttet i 

analysen, og her vil fokusset være på de utilsigtede effekter, forbundet med den behandling af 

depression (Jørgensen, 2020: 8-9). For at skabe kontekst, samt at kunne besvare rapportens 

arbejdsspørgsmål, vil der under trin 3 ganske kort redegøres for tilsigtede effekter. Dette 

inddrages udelukkende, fordi det vurderes, at en teknologi ikke alene har utilsigtede effekter, 

men også tilsigtede. Dermed sagt vægtes de utilsigtede effekter højest under analysen af trin 3, 

da denne stræber efter at være problemorienteret. 

 

5.2.4 Trin 4: Teknologiske systemer 
Trin 4 handler om sammenhængen mellem systemer i en teknologi. De enkelte systemer i 

teknologien muliggør, at teknologien kan benyttes til dens fulde potentiale. Systemerne er små 

individuelle funktioner med en sammenkoblende funktion til teknologien (Jørgensen, 2020: 9). 

Dette trin vil blive benyttet i analysen, og her vil der blive gået i dybden med selve 

behandlersystemet, herunder hver enkelte aktant. Dette gøres netop for at kigge på 

behandlersystemets teknologiske systemer og sammenhængen af disse.  

 

5.2.5 Trin 5: Modeller af teknologier 
Trin 5 handler om at udforme visuelle eller fysiske modeller af en teknologi. Visuelle eller 

fysiske modeller bruges til, at danne overblik og forståelse af en given teknologi på en 

overskuelig måde (Jørgensen, 2020: 10). Da trin 5 vil træde frem på samme vis, som i aktør-

netværksteori analysen, undlades det derfor i den teknologiske analyse af behandlersystemet. 
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5.2.6 Trin 6: Teknologier som innovation 
Trin 6 fokuserer på en innovations implementering i et samfund. Hvad driver en ny eller 

forbedret innovationen frem, og hvilke barrierer vil der forekomme ved innovationens 

udbredelse (Jørgensen, 2020: 10). Dette trin er blevet fravalgt, grundet ændringen i fokusset. 

Vi mener derfor ikke at det er relevant mere at kigge på teknologiens implementering i 

samfundet, da fokusset ligger på behandlersystemet og ikke selve medicin.  

 

5.3 Litteratursøgning  

Valget af litteratur er gået på kildernes troværdighed, samt relevans i forhold til 

problemstillingen. Da meget af vores litteratur er fremdraget via internettet, har vi været 

nødsaget til at se kildekritisk på dette. Endvidere er RUC’s bibliotek blevet benyttet til 

litteratursøgninger og anvendte bøger.  

I forhold til vores problemstilling har praksissen bag depression, samt behandlersystemet været 

varierende, dermed har litteratursøgningen haft et fokus på Danmark og et primært fokus på 

Region Sjælland og Region Hovedstaden, da vi formoder at disse regioner har samme systemer. 

Dermed har vi i rapporten inddraget data og empiri fra begge regioner. Dette har vi været 

opmærksomme på, og det skal derfor pointeres, at informationen kan variere fra region til 

region. Vi har valgt at se bort fra dette, men eventuelt noget læseren skal være opmærksom på.  

 

6. Analyse 

Følgende afsnit vil indeholde en tematisk analyse af interviewet med en overlæge fra 

psykiatrisk afdeling. Her vil der være fokus på centrale tematikker som træder frem undervejs 

i interviewet. Dernæst vil aktør-netværksteorien blive benyttet som et analyseredskab, til at 

analysere aktanternes behandlingsmetoder af depression, og deres vej gennem 

behandlersystemets netværk. Endeligt vil en teknologisk analyse af behandlersystemet indgå, 

med fokus på trin 3, 4 og 5. Herunder vil der blive kigget på henholdsvis behandlersystemets 

utilsigtede effekter, dets systemer og sidst vil en model blive illustreret, til at give et visuelt 

billede af hvordan dette kan se ud.    
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6.1 Tematisk analyse af interview med overlæge  

Følgende afsnit vil fokusere på den indsamlede data fra det udarbejdede interview, med henblik 

på hvad vi, ud fra dataene, kan udlede angående vores problemformulering. Hertil vil der blive 

fokuseret på interviewets fem centrale tematikker; vekselvirkning i forhold til behandling af 

depression, to depression typer, tre gældende faktorer ved behandling af depression, en 

dæmpende effekt og anamneser14. 

Formålet med interviewmetoden er, som tidligere beskrevet, at få et indblik i hvordan 

behandlersystemet ser ud indefra, med fokus på behandling af depression, samt at få en 

forståelse af hvordan dette hænger sammen både fra de ansattes og fra patientens perspektiv.  

 

Interviewet startede ud med en briefing, hvor situationen blev defineret for informanten, KM. 

En briefing gør, at informanten får en klarere forståelse af, hvad der kommer til at ske, og der 

skabes en form for ro, sådan informanten kan snakke frit og åbent (Kvale & Brinkmann, 

2009:149). Hermed blev KM introduceret til problemstillingen, samt hvilke underemner inden 

for antidepressiv medicin, og behandlersystemet, som vi ønskede at berøre gennem interviewet.  

 

Første udarbejdede interviewspørgsmål lød; “Vil du starte med at fortælle om dig selv, din 

baggrund samt din rolle i behandlersystemet?”. Vi ønskede fra start af, at KM skulle tage os 

gennem hendes liv i behandlersystemet, samt hvor hun befinder sig nu. KM forklarede at hun 

i dag er pensioneret, men at hun har været overlæge på en psykiatrisk afdeling. KM er 

diagnosticeret med depression, som hun har lidt af i noget tid, og kommer tilbage i ny og næ. 

Endvidere har hun haft, og har stadig, cancer. Det kan derfor siges at hun ikke nødvendigvis 

har ‘forladt’ hendes arbejdsområde helt, eftersom hun stadig befinder sig i verdenen med både 

medicin og psykiske sygdomme. Dette er et privilegium som KM gør brug af under sit forløb 

med cancer.  

 

“Nederst på den tredje side, der stod der "interaktion med..." det der altså (...) det her 

antihormon, interaktion med det der NSAID, som var funktionsmetoden på det der 

antidepressive jeg havde, så ringede jeg til min læge og sagde "du, ved du hvad (...) 

(rømmer sig) jeg skal ikke lige have det der, fordi det harmonerer ikke sammen…” (jf. 

Bilag 1: 46).  

 
14 Ved brugen af anamnese henvises der til patientens sygehistorie ift. patienten selv, pårørende eller bekendte ( 
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KM begyndte på noget medicin mod sin cancer, der ikke fungerede sammen med den 

antidepressive medicin, som hun tog på samme tid, og oplevede derfor at blive “speedet” som 

hun kalder det. Enhver anden patient ville ikke have kunne løse denne ‘gåde’, men fordi der i 

indlægssedlen stod, at den givne medicin ikke fungerede med “NSAID”, som var i hendes 

antidepressive medicin, så kunne hun se, at den var helt gal. En ‘normal’ patient ville ikke have 

kunnet gennemskue dette, da NSAID er en medicinskfaglig term og altså ikke almen viden. 

Endvidere fortæller KM, at ‘normale’ patienter også selv er med til at bestemme sin behandling, 

i form af at være med til at vælge hvilken medicin de vil tage imod. Dette sker dog i dialog 

med lægen eller psykiateren.  

I forbindelse med KM’s arbejde som overlæge på psykiatrisk afdeling, var det særlig 

interessant for os at høre, hvordan hun oplevede patienterne, hvordan hun behandlede dem og 

ikke mindst hvilken behandling hun så som værende den ‘bedre’. Dertil lød spørgsmålet; “Har 

du gjort dig nogle overvejelser ift. om terapi er en bedre behandlingsform end medicin, eller 

er det en vekselvirkning mellem de to?”. Under forarbejdning af emnet, før interviewet, fandt 

vi ud af, at en behandling vurderes alt efter hvilken grad af depression patienten har. Dette 

kunne KM til dels være enige i, men hun pointerede dog; “Det er ikke en vekselvirkning, det.. 

men det er en (...) interaktion altså det ligger der også i vekselvirkning, men.. men 

vekselvirkning der ser jeg sådan her, men det kan godt være sådan her…(...) at de griber ind i 

hinanden” (jf. Bilag 1: 19). Her træder den første tematik frem, hvor KM gjorde det klart, at 

der skal være en form for interaktion mellem henholdsvis terapi og medicin under en 

behandling. Endvidere fortæller hun, at det er meget forskelligt hvilken form for behandling 

den enkelte skal have, og at det derfor ikke kun kan vurderes ud fra graden af depression. Hun 

tilføjer at det, der skal tages højde for, er depression typer, som hun definerer som følgende;  

 

“En depression type.. der er nogle der kan være agiteret altså... fuldt fart på alt… (...) 

... altså selvom de er deprimerede (...) og nogle kan være fuldstændig, altså det hele 

går på dem og så siger man at de er agiteret, men hvis de er fuldstændig 

sammenkrøllet, sådan her… (...) så.. så holder de på deres energi og så... der skal de, 

de skal have en anden medicin end dem der er agiteret, dem der er agiteret de skal 

have mere.. det der SSRI, som der står” (jf. Bilag 1: 20).  
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Det blev altså gjort klart, at dette spørgsmål ikke kunne besvares sådan uden lige. Lægen eller 

psykiateren skal kigge på selve patienten og dennes type af depression, før en beslutning kan 

tages. Dette er den anden tematik der træder frem, hvor KM definerer de to depression typer 

således; “den agiterede” og “den hæmmede”. Hvor agiteret er en modsætning af, hvad der 

ellers er kendetegnet ved depression, her er personen fuld af energi og kan nærmest ikke sidde 

stille, hvorimod den hæmmede sidder helt “krøllet sammen”, som KM påpeger. Derudover 

mener hun ikke at hverken den medikamentelle- eller den terapeutiske behandling 

nødvendigvis kan stå alene, da de oftest er i samspil med hinanden. En patient kan derfor starte 

ud med at indtage medicin i nogle uger og derefter begynde på terapi, som supplerende hjælp.  

I forbindelse med behandling snakken kommer KM i tanke om et eksempel fra sin første 

erfaring med depression på Frederiksberg hospital; “(...) de havde startet og det var faktisk ret 

tidligt i det forløb de havde startet en.. en.. en løbegruppe og de løb så en time eller halvanden 

hver dag eller flere gange om ugen eller sådan et eller andet (...)” (jf. Bilag 1: 21). Endvidere 

påpeger hun at en løbe- eller gåtur er en af de “bedste terapier” til let og moderat grad af 

depression. Ydermere kan patienter i nogle tilfælde arbejde sig ud af depressionen på denne 

måde. KM uddyber dette med et eksempel fra egen erfaring med træning, og hvad dette gør 

ved kroppen gennem en depression; “ ... jeg plejer og, indtil for et år siden vi flyttede der har 

jeg gået til fysisk træning to gange om ugen…..og det var rigtig godt og har hjulpet mig meget 

(...)” (jf. Bilag 1: 22). Dette er den tredje tematik der træder frem, og kan i bund og grund siges, 

at ved behandling af depression, spiller tre faktorer ind; medicin, terapi og fysisk aktivitet. 

Disse kan kombineres eller benyttes på forskellige tidspunkter under behandlingen, alt efter 

hvad der virker bedst for den enkelte og dennes person- og depression type.  

 

I forlængelse af foregående spørgsmål omkring behandlingsformerne, tillod vi os at spørge 

mere end til terapi behandling og mere specifikt psykologerne og ventetiden på disse. Hertil 

lød spørgsmålet; “I hvor høj grad ser du, at der er et øget pres på psykologer i dag, hvis ja, 

hvorfor er dette tilfældet? Mener du at den lange ventetid hos psykologer, antageligvis kan 

resultere i, at medicinen bliver en hurtig og nem symptom løsning?”. Vi havde ladet os fortælle 

gennem internetsøgninger, rapporter og lignende, at ventetiden på psykologhjælp kunne være 

op til 11,5 uge ved behandling af depression og angst. Vi gik derfor med en undren om, at 

medicinbehandling kunne ses som værende en symptomløsning15.  

 
15 I rapporten benyttes dette begreb til at belyse, at medicinen blot lægger en dæmper på 

depressionssymptomerne og blot løser sygdommen midlertidigt og altså ikke fuldstændigt.  
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“ Ja... eller grunden til at jeg trækker lidt på det, det er fordi jeg har så svært ved at 

acceptere at der er nogle der giver enten angstdæmpende medicin eller antipsykotisk 

medicin, hvor de i virkeligheden var en mere målrettet behandling der skulle til, fordi 

og give en depressiv be… (...) patient angstdæmpende medicin, fordi at.. fordi jeg kan 

fortælle dig at der er dem der, altså der simpelthen har så meget... jeg har selv 

oplevet det engang hvor jeg var... hvor jeg var angst midt i en depressions periode, 

fordi det hele gik simpelthen... jeg kunne godt have sagt ja tak til noget 

angstdæmpende, men det havde ikke hjulpet mig.” (jf. Bilag 1: 36) 

 

KM fortæller om nogle af sine egne oplevelser med antidepressiv medicin, og udtrykker stort 

set gennem hele interviewet, at de forskellige behandlingsformer ikke nødvendigvis kan stå 

alene. Der sker altid en kombination af to eller flere. Endvidere beskriver hun, at manglen på 

psykologhjælp har eksisteret i mange år, men uddyber ikke med nogen yderligere 

kommentarer. I forhold til brugen af antidepressiv medicin, og at denne ses som en 

symptomløsning, kan hun nikke genkendende til. Denne fjerde tematik optræder her og 

beskrives således; “man risikerer (...) og skjule og dæmpe de symptomer som egentlig skal 

behandles, man risikerer og dæmpe (...) hvis der er nogle omstændigheder som i virkeligheden 

skal forbedres” (jf. Bilag 1: 36). KM forklarer at antidepressiv medicin er en 

symptombehandling, fordi når en læge skal behandle en patient mod depression, så behandles 

symptomerne selvfølgelig også. Lægen skal dog være opmærksom på, at der ikke skal lægges 

en “dæmper” på eller “skjule” de symptomer, som viser at patienten muligvis skal have en 

supplerende behandling ved siden af. Dette påpeger KM som værende et problem, i forhold til 

antidepressiv medicin, da det ikke ville gavne patienten med medicinen, men blot være en 

midlertidig løsning.  

I forlængelse af foregående spørgsmål, tillod vi os at spørge yderligere ind til selve 

antidepressiv medicin med følgende spørgsmål; “Ser du antidepressiv medicin som et 

tilstrækkeligt godt redskab inde for behandling af svært depressive patienter?”. KM synes at 

have berørt denne tematik gennem interviewet, men vi må tilstå, at det var et særdeles 

interessant aspekt af emnet. Hertil svarede hun; “(...) og det kan man ikke sige ja eller nej til… 

(...) ... fordi begrebet svært depressive, det omfatter også dem der er så svært depressive så de 

skal have ECT, altså (…) elektrochok.” (jf. Bilag 1: 47). Som forventet forklarer hun, at der 

ikke kan gives et bestemt svar på dette, dog dukker et nyt begreb op; ‘ECT’. Så ikke nok med 



V2124809587 

 

29 

at nogle depressive patienter bliver tilbudt en kombineret behandling med medicin og terapi, 

så kan nogle svært depressive også ende ud i elektrochok behandling eller “elektrostimulation” 

som hun senere retter det til. Som tidligere nævnt er patienterne med til selv at bestemme om 

de vil modtage behandling eller ej, og i så fald hvilken, efter lægens henvisning. KM fortæller 

derfor at mange patienter fravælger elektrochok behandlingen, eftersom der er blevet lavet en 

film; “Gøgereden” (1975), om netop denne behandling. “Den har gjort så meget skade den 

film (...) hovedpersonen der er (...) hammer depressiv og (...) ender så med at få elektrochok 

(...) og han så jo ud som om, altså fuldstændig som om alt i liv og fornuft og alt mulig var... 

var blæst…” (jf. Bilag 1: 47-48). Filmen har skræmt rigtig mange, eftersom den udtrykker 

elektrostimulation behandlingen, som om at personen mister sig selv, hvilket ikke er tilfældet 

i virkeligheden understreger KM. Hun forklarer at det sker, at patienten forbigående mister 

hukommelsen, men at den kommer tilbage igen når patienten er kommet på afstand af chokket. 

På den anden side fortæller hun, at en patient lige så vel kan miste hukommelsen ved andre 

behandlinger, såsom den medikamentelle. KM har eksempelvis selv oplevet at miste en del af 

sin hukommelse, da hun var under en antihormon behandling i forbindelse med sin cancer.  

 

Vi var meget interesseret i KM’s rolle som overlæge på psykiatrisk afdeling, så det næste 

spørgsmål lød således; “Har du været inde over et behandlingsforløb med en patient som har 

fået tildelt antidepressiv medicin, og hvordan foregår en sådan proces i praksis?”. Vi ønskede 

at høre mere om livet bag, og altså ikke kun fra patienternes perspektiv. Denne femte og sidste 

tematik havde hun været en smule inde på allerede, men fortalte mere detaljeret, at lægen eller 

psykiateren skulle optage anamnese, som KM forklarer er; “(...) når man får hele historien ik 

og der skal man særdeles have familieanamnesen, er der andre i familien der har haft 

depression og (...)  hvordan gik det med dem, fik de... var det svære depressioner eller hv... 

hjælpe dig…” (jf. Bilag 1: 57-58). Der skal altså opnås en viden og forståelse af, hvordan 

patienten har oplevet visse ting, eller om der har været nogle i familien der har været ramt af 

depressioner førhen. Alt dette skal hjælpe lægen eller psykiateren, med at finde ud af hvad 

patienten lider af, samt hvordan patienten skal hjælpes videre. Som KM forklarede, ved et af 

de foregående spørgsmål, så afhænger behandlingsforløbet af selve patientens person- og 

depression type, fordi alle mennesker er forskellige og reagerer på forskelligt på eksempelvis 

medicin. Efter anamnesen er blevet optaget, forklarer KM, skal der tages blodprøver etc. altså 

alt det lægefaglige; “(...) fordi man kan godt have.. man kan godt have den der indre uro og 

tabe sig og have det af helvede til på grund af stofskifte” (jf. Bilag 1: 58). Alt dette skal til for 
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at sikre, at patienten ikke eksempelvis har et for højt stofskifte eller lider af andre fysiske ting, 

som har samme symptomer, men som skal behandles anderledes.  

 

Det sidste forberedte spørgsmål lød således; “Hvordan oplever du kommunikation/samarbejdet 

mellem de forskellige aktører i behandlersystemet?” og gik ligeledes på hvordan livet bag 

behandlersystemet foregår, dog med fokus på de forskellige aktanter. Hertil blev det foreslået, 

at KM kunne tegne behandlersystemet og på denne måde illustrere hele processen og dermed 

kommunikationen. 

 

 
Figur 1. Illustration af behandlersystemet lavet af KM. 

 

KM så først dette som en udfordring, men tog den gerne op, og resultatet endte ud i tegningen 

ovenfor. Tegningen illustrerer behandlersystemet, som en triade bestående af henholdsvis en 

læge, psykolog og psykiater. Pilene mellem de tre aktanter illustrerer, at de gensidigt arbejder 

og kommunikerer med hinanden. I midten af triaden, er det psykiatriske hospital placeret med 

pile ud til de tre aktanter. Her har lægen og psykiateren en gensidig kommunikation med 



V2124809587 

 

31 

hospitalet, men psykologen overdrager blot information eller patienter til hospitalet, det går 

ikke den anden vej. Den store cirkel der er tegnet rundt om denne triade er sundhedssystemet. 

Denne er blevet inddraget for at illustrere, at triaden indgår i sundhedssystemet, dog skal det 

påpeges at der også medvirker andre former for behandlere, såsom tandlæger, men da det ikke 

er relevant i forhold til rapporten, er disse udeladt.  

Denne illustration vil blive gået mere i dybden med i afsnit 6.2.2 Aktør-netværk, men 

hovedpointen er at kommunikationen går begge veje i de fleste tilfælde. Det er især essentielt 

hvis en patient skal overdrages til eksempelvis psykiatrien fra lægen, så kan psykiateren se, 

gennem en elektronisk journal, hvad patienten er i behandling for nu, og hvilken behandling 

denne har været under førhen. 

Ligesom vi startede vores interview med en briefing, afsluttede vi også med en debriefing. 

Dette gjorde vi ved at spørge KM om hun havde mere at sige eller tilføje. Undervejs i 

interviewet blev nogle hovedpointer ligeledes samlet op, på samme måde som interviewet blev 

afrundet (Kvale & Brinkmann, 2009: 149). 

 
I interviewet med KM optræder forskellige tematikker omhandlende behandling af depression. 

KM pointerer i høj grad at behandling af depression, og vurderingen af denne, ikke kan 

fastsættes uden videre. Der spiller flere faktorer ind blandt andet patientens historik omkring 

familie/venneforhold. Endvidere tages blodprøver, for at sikre at patienten ikke fejler noget 

andet rent fysisk. Inden en behandling af depression kan fastsættes, skal patienten type af 

depression opgøres, eftersom henholdsvis “den agiterede” og “den hæmmede” ikke skal have 

samme behandling. Ligeledes skal patientens grad af depression undersøges, da denne også 

spiller ind over behandlingen. Ifølge KM kan en let grad af depression i nogle tilfælde 

behandles med fysisk aktivitet, mens dette i andre tilfælde kan suppleres med medikamentel- 

eller terapeutisk behandling. Én ting KM påpeger er, at den medikamentelle- og terapeutiske 

behandling ikke kan ses som værende en vekselvirkning, men derimod en interaktion, der 

griber ind i hinanden. Endvidere uddyber hun at en kombination af alle tre faktorer; fysisk 

aktivitet, medicin og terapi, er en klassisk behandling.  

 

 



V2124809587 

 

32 

6.2 Aktør-netværksteori analyse  

I følgende afsnit vil aktør-netværksteori blive benyttet som analyseredskab, til at danne et 

overblik over behandlersystemet, med fokus på depression. Her vil første arbejdsspørgsmål; 

Hvad er behandlersystemet, og hvordan er dette organiseret? blive besvaret, hvor de 

forskellige aktanter af systemet vil blive identificeret, samt hvordan disse hænger sammen og 

dermed skaber et netværk.  

 

6.2.1 Centrale aktanter 
Med fokus på depression, og dennes vej gennem behandlersystemet, er der identificeret både 

humane og non-humane aktanter. De humane aktanter er eksempelvis den praktiserende læge, 

psykologen og psykiateren. De non-humane aktanter omfatter behandlingsformerne af 

depression, herunder medikamentel- og terapeutisk behandling.  

Ud fra et ANT-perspektiv ses behandlersystemet som et netværk med forskellige aktanter, der 

danner forbindelser på kryds og tværs af deres interesser.  

 

Den praktiserende læge: Denne aktant er den første aktant som kontaktes, når den enkelte 

oplever sundhedsproblemer. Lægen er en human aktant og ikke mindst den primære kontakt i 

sundhedsvæsenet, hvilket vil sige, at den praktiserende læge med konkrete vurderinger i praksis 

kan gå ind og håndtere og handle på den enkelte patients lidelser. Lægen indgår i et netværk 

med bl.a. psykologen og psykiateren. Endvidere indgår lægen i et netværk med patienten. Det 

er lægens job at kunne tilføre og oplyse patienten med viden ift. at kunne diagnosticere, og at 

finde den rette behandling. Ydermere har patienten også et ansvar, om at formidle og give den 

nødvendige information til lægen, ift. oplevede symptomer og hvordan patienten ellers har det. 

Den udveksling af informationer mellem disse to aktanter, skaber samlet set et netværk, som 

bidrager til at kunne fremføre en diagnosticering og i sidste ende en behandling af patienten.   

 

Behandlingsforløbet for en patient, som døjer med en lidelse, starter typisk hos den 

praktiserende læge. Helt grundlæggende er praktiserende læger selvstændigt erhvervsdrivende, 

hvilket vil sige at de selv er fagligt og økonomisk ansvarlige i praksis. Lægerne behandler på 

tværs af regionerne, i henhold til deres overenskomstaftale med disse. Eksempelvis har Region 

Sjælland, og de 17 kommuner i regionen, et tæt knyttet sammenspil med hinanden (Region 

Sjælland, 2021).  
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Hvis den praktiserende læge rent lægefagligt vurderer ikke at kan tage sagen i egen hånd, kan 

patienten henvises til en anden aktant i behandlersystemet (Region Sjælland, 2021). Så snart 

lægen vælger at viderestille patienten til f.eks. en psykolog, indgår henholdsvis psykologen og 

lægen i et netværk hvor de kommunikerer og samarbejder med hinanden, der opstår med andre 

ord en translation. Det er psykologens såkaldte handlekraft, der bidrager til lægens arbejde, om 

at hjælpe og behandle patienten.  

 

Psykolog: Psykologer beskæftiger sig med alt fra forskning til praksis, og har det til fælles, at 

de ser på hvordan mennesker tænker, føler, samt interagerer. Hvis den praktiserende læge 

vurderer at en depressionsramt patient har brug for terapeutisk behandling, henvises der til en 

af de andre aktanter i behandlersystemet - en psykiater eller psykolog. Dette er tilfældet for 

cirka 10 procent af patienterne med depression (Damsbo, 2007: 391). Der vil typisk indgå en 

række samtaler, som forsøger at undersøge forekomsten af de forskellige problemer, ved 

behandling af depression hos en psykolog. Det er ved den lette eller moderate grad af 

depression der bliver behandlet ved en psykolog, og ofte i kombination med hhv. antidepressiva 

eller psykoterapi, hvis der ikke ses nogen udvikling i bedringen efter nogle uger (Damsbo, 

2007: 390). 

 

Psykiatri: Psykiatrien består af psykiatere, som i denne rapport har til formål at kunne 

behandle depressive patienter. En psykiater er en medikamentel læge som specialiserer sig i 

mentalt helbred. Psykiatrien er en væsentlig aktant i behandlersystemet, og behandler typisk 

patienter med moderat til svær grad af depression (Psykiatrifonden, u.d.). Hvis en patient bliver 

stillet for behandling med antidepressiv medicin, vil forløbet foregå således; En psykiater skal 

evaluere patienten flere gange og herefter vurdere om behandlingen skal kombineres med 

medicin eller stå alene, som terapi. I mange af tilfældene, bliver medicin fra psykiatrien, 

kombineret med en form for kognitiv terapi (Region Sjælland, 2020b). 

 

Behandlingsmetoder: Behandlingsmetoderne, herunder medikamentel- og 

terapeutiskbehandling, er i samspil med nogle af de ovenstående aktanter, og indgår 

sammenhængende i et netværk. I denne rapport anses disse behandlingsmetoder af depression, 

som værende non-humane aktanter. Behandlingerne er aktanter som den praktiserende læge, 

psykiatrien og typisk også psykologen interagerer med. Behandlingerne indgår blandt andet i 

netværket af behandlere og forbrugere, hvilket er de humane aktanter i netværket. 
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Behandlingsmetoderne kommer i spil, i netværket, ved at patienten gør brug af disse. Dermed 

bliver der skabt et netværk med patienten og behandlingsmetoder og deres gensidige relationer 

til hinanden.  

 

6.2.2 Aktør-netværk 
Nedenstående figur illustrerer behandlersystemet, som skal ses som værende en del af 

sundhedssystemet som helhed. Ydermere illustreres de centrale aktører og deres gensidige 

relationer i aktør-netværket. 

  
Figur 2. Egen illustration lavet ud fra KM’s illustration af behandlersystemet. 

 

Behandlersystemet indgår i et netværk med sundhedssystemets, hvis formål er at forebygge, 

diagnosticere, behandle og pleje patienter i den offentlige og private regi. Inden for 

sundhedssystemet findes der; det primære sundhedsvæsen og det sekundære sundhedsvæsen. 

Det primære sundhedsvæsen kan karakteriseres ved den geografiske nærhed og åbne adgang 

for borgere, hvorimod det sekundære sundhedsvæsen har en regional placering og har kun 

adgang efter henvisning af en behandler eller lignende fra den primære sektor (Rosdahl, 2009).  

Det primære sundhedsvæsen omfatter almene aktanter såsom praktiserende læger, 

sundhedsplejersker, apoteker o. lign., hvor det sekundære sundhedsvæsen består af sygehuse, 

klinikker eller ambulatorier med speciallæger. Endvidere bliver langt de fleste patienter 
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færdigbehandlet i den primære sektor, men i andre tilfælde bliver patienterne henvist til 

relevante netværk i den sekundære sektor (Rosdahl, 2009). 

 

Sundhedsvæsenet er overordnet set både det psykiatriske og det somatiske16. Ifølge KM, så 

anses sundhedsvæsenet også for værende en aktant som sørger for, at der er nok psykiatriske 

afdelinger, psykiatriske ambulatorier, lukkede afdelinger, læger og sygeplejersker. Det kan 

altså siges at sundhedsvæsenet står overordnet i systemet, og omfatter adskillige andre 

behandlere end dem der beskæftiges med i denne rapport. Både læger, psykologer, psykiatere 

og hospitaler er omfattet af den store boble, kaldet sundhedssystemet. Under interviewet 

forklarer KM; “Det er sundhedssystemet, det er fordi det hele, altså både læger og psykologer 

og psykiatere og hospitaler (…) er omfattet af den store boble der hedder sundhedssystemet” 

(jf. Bilag 1: 65). Behandlersystemet derimod, er de som ‘behandler’ patienterne, derfor er 

behandlerne omfattet af den store boble i sundhedssystemet. 

 

Ifølge KM vil en patient typisk starte i den primære sektor, hvor den praktiserende læge bliver 

kontaktet. Efterfølgende, alt efter vurdering, kan lægen vælge at tage kontakt til en psykolog, 

psykiater eller psykiatrisk hospital og dermed overføre patienten til den sekundære sektor. Her 

opstår en translation mellem de forskellige aktanter, eftersom de har ens interesse; at hjælpe 

patienten. I denne sammenhæng, anses behandlersystemet for værende et stabilt netværk, da 

de tre aktanter, formår at skabe fælles interesser - at hjælpe patienten til det bedre.  

KM forklarer at kommunikationen mellem aktanterne, er relativ god, eftersom de er afhængig 

af hinanden (Figur 2). Hun forklarer efterfølgende, at “der er brodne kar i alle lejre” (jf. Bilag 

1: 66). Hvilket kunne hentyde til, at nogle sygeplejersker eller behandlere kan være atypiske, 

således at de har deres egen tilgang til tingene, men KM understreger dog, at dette ses i få 

tilfælde.  

 

6.2.3 Enrolment   
De forskellige aktanter kommunikerer og indsamler viden fra Sundhed.dk, som bl.a. bliver 

brugt af brugere, regioner og andre aktanter i sundhedsvæsenet. Sundhed.dk benyttes som en 

digitalt administrativ platform mellem aktanterne, og bidrager til at opdatere informationer og 

sundhedsfaglige nyheder. Dette skaber ikke mindst en god kommunikation mellem aktanterne, 

 
16 Ved brugen af dette begreb henvises der til det kropslige.  
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men det formår også at drive systemet frem. Der arbejdes på at forbedre platformens 

tilgængelighed og kvalitet, så der skabes bedre overblik over eksempelvis ventetider af 

forskellige henvisningsgrupper, herunder depression og angst (Region Hovedstaden Center for 

Sundhed, 2017: 35). 

 

De centrale aktanter i behandlersystemet kommunikerer gensidigt med hinanden, for at hjælpe 

patienten på bedste vis. Interviewet med KM bidrog til at forstå de forskellige aktanters roller 

i systemet, hvor der er blevet opstillet en visuel triade-model af sundhedssystemet. Figur 2 

belyser ydermere at aktanterne danner et netværk, men illustrerer ikke de non-humane aktanter. 

I relation til enrolment begrebet, benytter aktørerne i sundhedsvæsenet sundhed.dk, som fælles 

platform for at øge kommunikationen på tværs af netværkene.  

 

6.3 Teknologisk analyse af behandlersystemet  

Følgende afsnit vil omfatte en detaljeret analyse af behandlersystemet. Her vil TRIN-modellen 

blive anvendt til at analysere systemet og dets aktanter. Endvidere vil der blive analyseret på 

sammenhængen mellem ventetiden på psykologer og udleveringen af antidepressiv medicin. 

Der vil blive gået i dybden med tre af TRIN-modellens seks trin henholdsvis trin 3, 4 og 5. 

6.3.1 Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter 
Når vi kigger på behandlersystemet som en teknologi, er det relevant for os at kigge på de 

utilsigtede effekter dertil. I dette afsnit vil tredje arbejdsspørgsmål; Hvilke til- og utilsigtede 

effekter forekommer ved behandlingsformerne af depression? blive besvaret, og som redegjort 

for tidligere i afsnit 5.2.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter, har vi også valgt at 

undersøge de tilsigtede effekter, altså de som er forventet ved udviklingen af en teknologi 

(Jørgensen, 2020: 8).  

 

6.3.1.1 Utilsigtede effekter forbundet med medikamentel behandling 
Medikamentel behandling af depression, er ikke mindst for mange patienter en god løsning. 

Tværtimod er behandlingen også forbundet med en række negative effekter, såsom 

bivirkninger (Socialstyrelsen u.d.: 4). Under dette afsnit, vil der fokuseres på de mest hyppige 

fremtrædende bivirkninger, da det vurderes, at en redegørelse for alle, ikke er relevant. 
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Størstedelen af SSRI-præparater har en svag effekt på unge under 25 år. I henhold til 

retningslinjerne, anbefales psykoterapi som værende først i rækken, ift. behandling ved let til 

moderat depression. Medicinen er altså kun aktuel, i så fald at terapien ikke har virkning på 

den enkelte patient, eller at terapien ikke kan gennemføres af den ene eller anden årsag. 

Medikamentel behandling bør derfor først anvendes, når det har med svært deprimerede 

patienter at gøre (Socialstyrelsen u.d.: 4). Bivirkningerne ved brug af antidepressiv medicin, 

kan variere alt efter hvilken medicinsk gruppe der er tale om (Socialstyrelsen u.d.: 4). Under 

SSRI-gruppen opleves hovedpine, angst, uro, søvnforstyrrelser og rastløshed. Disse er blot en 

række af de bivirkninger patienten kan opleve. Bivirkningerne ses at begynde i 

behandlingsforløbet, men kan forsvinde som behandlingen fortsætter (Socialstyrelsen u.d.: 4). 

I 15 procent af alle symptom tilfælde, vil patienten ikke kunne tolerere bivirkningerne, og vil i 

tilfælde være nødsaget, til at skifte til en anden for for antidepressiv medicin. Den hyppigste 

bivirkning som forekommer ved brug af SSRI, er seksuel dysfunktion. Et studie viser, at ca. 60 

procent af alle forbrugere af SSRI, får denne bivirkning. Seksuel dysfunktion kan medføre 

forsinket ejakulation17, anorgasmi 18og nedsat libido19 o. lign. En anden hyppig bivirkning er 

gastrointestinale20 virkninger. Denne bivirkning kan være dosisrelateret, og ses typisk i de 

første par uger ved brug af SSRI. Endvidere kan SSRI i tilfælde udvikle angst og 

søvnforstyrrelser, og ved knap 25 procent af forbrugerne, vil søvnforstyrrelser forekomme. 

Disse omtalte bivirkninger sker ofte i begyndelsen af behandlingen, og forsvinder med tiden. 

Forskellige bivirkninger kan mindske overholdelse, og forsinke genopretning. Derfor er det 

vigtigt at kunne overvåge de forskellige bivirkninger og ud fra den information, optimere 

patientens behandling (Khawan et al., 2006: 352-353).  

 

Der hvor medikamentel behandling specielt anses som værende uhensigtsmæssig, er når 

bivirkningerne er så indvirkende, at det går ud over individets færden og sociale liv sammen 

med andre mennesker. Eksempelvis når vedkommendes ydre faktorer, såsom fællesskab, 

familie og venner, lyster og fysiske aktiviteter bliver nedprioriteret. Det er en såkaldt ændring 

i den enkeltes sindslidelse, som lægen skal være ekstra opmærksom på, når der enten ned- eller 

udtrappet af medicinen. De depressive symptomer kan nemlig vende tilbage, og opstår typisk 

nogle uger efter reduktionen af dosen (Region Nordjylland, 2021). Dette ophør eller reduktion 

 
17 En mands sædafgang (ejakulere, u.d.).  
18 Orgasmeforstyrrelse (Trolle et al., 2019).  
19 Seksuel drift eller seksuelt begær (libido, u.d.). 
20 En effekt på patientens mave og tarm (gastrointestinal, u.d.). 
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af medicinen, kan skabe det som også kaldes ophørs- eller seponeringssymptomer (Tabel 2). 

Dette er ligeledes en væsentlig utilsigtet effekt, som resulterer i alvorlige symptomer 

(Socialstyrelsen u.d.: 5).  

 

Mulige ophørs- eller 

seponeringssymptomer.  

Opstår få dage efter 

dosisreduktion 

Fælles symptomer Depressive symptomer 

 

Opstår typisk et par uger 

efter dosisreduktion 

Sanser  

● Svimmelhed 

● Føleforstyrrelser 

(elektriske stød, 

snurrende /-sovende 

fornemmelser) 

● Nervesmerter 

● Influenzalignende 

symptomer (fx 

muskelsmerter, tåre- 

og næseflåd) 

 

Motorisk 

● Rysten på hænderne 

● Muskeltrækninger 

● Forstyrrelser i 

koordination 

 

Mave-tarm 

● Kvalme 

● Opkastninger 

● Diarre 

 

Kredsløb 

Psykisk  

● Nedtrykthed 

● Koncentrations og 

hukommelsesbesvær 

● Søvnløshed 

● Urolig adfærd / 

rastløshed 

● Angst 

● Let til tårer 

● Irritabilitet  

 

Motorisk 

● Urolig adfærd / 

rastløshed 

Psykisk 

● Nedsat lyst og 

interesse 

● Nedsat energi 

● Øget træthed 

● Nedsat selvtillid  

● Selvbebrejdelser  

● Skyldfølelse 

● Tanker om døden 

/selvmord  

● Appetit- og 

vægtændring 



V2124809587 

 

39 

● Ansigtsrødmen 

● Svedeture  

 

Andet 

● Mareridt /livagtige 

drømme 

● Træthed 

● Kulderystelser 

 

Tabel 2. Tabel over ophørs- fælles- og depressionssymptomer (Region Nordjylland, 2021). 

 

Hos en tredjedel af de patienter, som er behandlet med antidepressiv medicin, vil der ved brat 

seponering forekomme symptomer. Disse symptomer kan også refereres til 

abstinenssymptomer, men dette er ikke nødvendigvis den korrekte betegnelse, da 

antidepressive ikke som sådan giver abstinenser, ligesom alkohol eller opiater21 eksempelvis 

gør (Socialstyrelsen u.d.: 5). 

 

Når der i forløbet skal seponeres, bør dette ske gradvist og over nogle måneder, eftersom en 

brat seponering vil skabe symptomerne på depression hos patienten igen. Symptomerne vil 

oftest opstå cirka 3-4 dage, efter at have seponeret behandlingen (Socialstyrelsen u.d.: 5). 

Seponeringssymptomer sker ikke ofte, da behandleren som regel er meget fokuseret på at 

trappe den enkelte patient gradvist ud af behandling (Socialstyrelsen u.d.: 6). 

 

Ses der bort fra bivirkningerne, som medikamentel behandling kan have, anses brugen af dette 

naturligvis som en god og forebyggende løsning som i flere tilfælde er nødvendigt. 

Antidepressiv medicin har netop også en forebyggende virkning, og da en patient kan udvikle 

flere depressioner gennem livet, er det bl.a. en god grund til at tage antidepressiv medicin 

(Region Hovedstadens Psykiatri, 2019: 7-8). Svært deprimerede patienter, har i tilfælde ingen 

anden udvej end medicin, da terapi ikke er nok. Videnskabelige undersøgelser har også vist, at 

medicinen hos moderate, og specielt svært deprimerede, har haft en forebyggende effekt. 

(Kessing, 2021a). 

 
21 Opiater er en samlet betegnelse for smertelindrende medicin og andre lignende stoffer (Hesse, 2020).   
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6.3.1.2 Utilsigtede effekter forbundet med terapeutisk behandling 
Som en del af terapiens utilsigtede effekter, vil følgende afsnit belyse hvilken måde den lange 

ventetid på psykologer, kan skabe negative følgevirkninger. Dernæst vil afsnittet give et indblik 

i hvordan Covid-19 har haft indflydelse ift. øget psykologhjælp, for ligeledes at skabe noget 

aktualitet for emnets relevans. Afrundende vil der kort redegøres for tilsigtede effekter, ved 

brug af terapeutisk behandling.  

 

Ventetiden på psykologhjælp i dag, er steget markant over de sidste år. I Danmark ligger 

ventetiden gennemsnitlig på 16,2 uger. Region Nordjylland ligger højest, med et gennemsnit 

på 21,7 uger. I Region Hovedstaden kan unge mellem 18 og 21 år, opleve en ventetid på 13,5 

uger. Der er hermed tale om en vækst på cirka 30 procent. En af de større årsager til den øget 

vækst, er Covid-19. Et studie viser at 322 ud af de 833 ydernummerpsykologer22 måtte ofte, 

eller altid afvise klienter på grund af den pressede corona situation, som ses i dag. Hvis vi tager 

et indblik i de forskellige konsekvenser, som forekommer ved de lange ventetider, ses 

konsekvenserne at være uoverskuelige for patienten, og pårørende. Langvarig depression folde 

sig ud i en række større problemer, jo længere tid depression forbliver ubehandlet (Dansk 

Psykolog Forening, 2020).  

 

 
22 En psykolog der både er selvstændig og en del af det offentlige sundhedsvæsen.  
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Figur 3. Ventetider på psykologer i Danmark (Dansk Psykolog Forening, 2020). 

 

Ved benyttelse af terapeutisk behandling, forekommer ligeledes tilsigtede effekter. En fordel 

ved at anvende terapi som behandlingsmetode, er at den anses for værende naturlig23. For at 

kunne se den tilsigtede effekt ved terapeutisk behandling, er det nemlig en helt klar fordel, at 

den ikke har varige virkninger, længe efter behandlingen er stoppet (PsychiatryAdvisor, 2014). 
 

6.3.2 Trin 4: Teknologiske systemer 
Under dette afsnit vil vi fokusere på de indre systemer, som de forskellige aktanter inddrages 

og færdes i. Herunder vil andet arbejdsspørgsmål; På hvilket grundlag bliver antidepressiv 

medicin (SSRI) udleveret af de praktiserende læger, og hvordan stilles diagnosen for 

depression? blive færdig besvaret, hvor der vil blive lagt fokus på, hvordan de forskellige 

aktanter kommunikerer i systemet og dernæst, hvordan systemet fungerer.  

6.3.2.1 Praktiserende læge og psykolog 

Lægen og psykologen kommunikerer tæt, og er ved patientens siden typisk fra forløbets start. 

Endvidere forudsættes det, at lægen og psykologen kommunikerer sammen, hvis en patient har 

fået udskrevet medicin af lægen, og er i terapi samtidigt med psykologen. Før lægen henstiller 

 
23 I rapporten refereres ordet naturlig til en behandling, som hverken er kemisk og indebærer antistoffer. 
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patienten til en psykolog eller udskriver medicin, skal lægen først og fremmest forsøge at 

diagnosticere patienten. Dette kan lægen/psykologen gøre ved hjælp af adskillige 

kvalitative/kvantitative diagnose-instrumenter. Herunder kan Hamiltons depressionsskala 

eksempelvis nævnes, som er kvantitativ psykometrisk test (Kessing, 2021c).  

 
Figur 4. Hamiltons depressionsskala (Psykiatrien, 2012). 

 

I praksis vurderes det, at lægen begynder at spørge ind til del B af Hamiltons depressionsskala, 

som er de ni items24 i højre side af ovenstående figur. Disse ni items går ind under de arousale25 

og fysiologiske symptomer. Interviewets sidste del omhandler de idiografiske26 items, hvilket 

rettere måler konkrete og private forhold. Denne skala kan ikke anvendes alene til at stille en 

diagnose for depression, idet den blot angiver en score ud fra patientens færden hen over tre 

dage. Skalaen hjælper udelukkende lægerne til at blive klogere på patientens symptomer, og 

derigennem viderestille patienten, udskrive medicin eller begge dele på samme tid. Den 

 
24 Items er i denne sammenhæng en engelsk betegnelse for punkter, som i denne sammenhæng beskriver de 

forskellige symptomer i rækkefølge.  
25 Udtryk for sanseindtryk og parathed. Inden for psykologien omfatter det arousale som værende stimulation og 

opfattelse af bevidsthed (Andersen, 2016).  
26 En beskrivelse af kulturelle og helhedsorienteret forhold ud fra enkelttilfælde (Hansen & Holtug, 2020). 
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samlede score angiver en samlet sum, som viser hvilken depressionsgrad patienten lider af 

(Psykiatrien, 2012).  

 

 
Tabel 3. Skala af depressionsgrader ICD-10 (Psykiatrien 2012) 

Ovenstående tabel er en skala over grader af depression, der i sidste ende skaber et overblik 

over hvor slemt det reelt står til for patienten. Skalaen er objektiv, på den måde at det er 

observatøren (lægen/psykologen), som tager en vurdering, og ikke patienten. Vurderingen 

ligger til grund for de symptomer og tegn som forekommer ved undersøgelsen. Tidsmæssigt 

bør selve interviewet ikke tage mere end en halv time (Kessing, 2021c). 

En psykometrisk test, er typisk noget praktiserende læger gør brug af, samt psykologen hvis 

der er behov for det. Psykologen har også en vigtig rolle i behandlersystemet som det fremgår 

af overenskomsten. De har nemlig et tæt knyttet samarbejde med de sundhedsfaglige aktanter, 

som indgår i behandlersystemet, specielt de alment praktiserende læger (Region Hovedstaden 

Center for Sundhed, 2017: 7).  

 

Psykologens rolle har fokus på terapi, og kræver et aktivt og velfunderet samarbejde med den 

enkelte patient. Den kommunikative del handler om at give patienten en oplevelse af autonomi, 

og udrede de problemer som patienten døjer med (Region Hovedstaden Center for Sundhed, 

2017: 30). I forbindelse med at psykologen står for den terapeutiske del af behandlingsforløbet, 

hvor lægen tager sig af den medicinske del, sker psykologbehandlingen gennem en 

lægehenvisning fra den praktiserende læge. I praksis fungerer det således, at psykologen sender 

et startbrev til lægen, og når behandlingen afsluttes, sendes der en epikrise27 til patientens læge, 

hvori der indgår oplysninger om hvor effektiv behandlingen har været under forløbet (Region 

Hovedstaden Center for Sundhed, 2017: 7). 

 
27 Patientjournal indeholdende oplysninger om diagnose, patientens behandlingsforløb, og yderligere 

bedømmelser for efterbehandling (Engelbrecht, 2009).  
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Udfordringen i forbindelse med det kommunikative samarbejde blandt psykolog og læge, kan 

opstå ved den lange ventetid som dukker op ved de indledende psykologiske vurderinger og 

undersøgelser før behandlingen reelt går i gang. Det kan tage lang tid at teste, undersøge og 

vurdere, for at få udført den helt nødvendige behandling (Region Hovedstaden Center for 

Sundhed, 2017: 34). 

 

6.3.2.2 Psykiatrien 

Trods de forskellige roller, kan psykiatrien sammenlignes med en organisation og dermed ses 

som et samlet system. Psykiatrien er sat op med en ledelse øverst, som består af 

psykiatriledelsen, hvor der er to vicedirektører til stede (Region Sjælland, u.d).  Går vi et skridt 

videre, ser vi de forskellige afdelinger psykiatrien er inddelt i. Disse afdelinger fokuserer på 

hhv. kommunal placering, alder og uretmæssige individer. Psykiatrien er endvidere inddelt 

således; Psykiatrien Syd, Psykiatrien Øst, Psykiatrien Vest, afdeling for Retspsykiatri og 

afdeling for Børne og Ungdomspsykiatri (Region Sjælland, 2020a). Behandling af depression 

foregår på de forskellige afdelinger, hvori hver beskæftiger sig med behandling og er opdelt ud 

fra de omstændigheder, som patienten er i (Hougaard, u.d.). 

 

Psykiatri Syd, Øst og Vest fokuserer kun på de voksne borgere (18 år og opefter),  

Syd, Øst og Psykiatrien Vest er de hyppigste psykiatriske afdelinger, hvor der bliver behandlet 

for psykiske lidelser, heriblandt depression (Region Sjælland, 2020a). Det der menes med 

“hyppigste klinikker”, er at de omfavner alle voksne borgere. 

 

Afdeling for Retspsykiatri adskiller sig fra den normative psykiatriske klinik. Retspsykiatri 

fokuserer på patienter, som er sigtet eller dømt for kriminalitet. Endvidere fokuserer denne 

afdeling også på mennesker, som har modtaget en dom, og efterfølgende er blevet henvist til 

psykiatrisk behandling (Region Sjælland, 2020a). Afdeling for Retspsykiatri behandler altså 

mennesker der er blevet sigtet eller dømt for en forbrydelse, men har en eller anden form for 

psykisk lidelse.  

 

Afdeling for Børne og Ungdomspsykiatri fokuserer kun på børn, som ligger i aldersgruppen 0-

17 år. Udover at have fokus på psykiske lidelser, fokuserer Ungdomspsykiatrien også i høj grad 
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på at forebygge psykiske lidelser, i håb om de ikke forværres over tiden. Disse afdelinger ligger 

hhv. i Roskilde, Holbæk og Næstved (Region Sjælland, 2020a).  

 

Blandt de forskellige afdelinger, trods deres forskellighed, ses der typisk et “hold” af faglærte, 

som er bestående af psykiatere, pædagoger, psykologer, sygeplejersker m.m. Personalet 

afhænger ligeledes af, hvilken patient der er tale om, og kan også variere fra afdeling til 

afdeling. Nedenstående figur er lavet for at visualisere, hvordan systemet er bygget op med 

udgangspunkt i ovenstående (Hougaard, u.d.). 

 
Figur 5. Egen illustration af psykiatriens indre systemer. 

 

6.3.2.3 Antidepressiv medicin 

Information omkring hvordan antidepressiv medicin bevæger sig fra producentleddet til 

forbrugerleddet, kan være svært at finde konkrete kilder eller tal på. Der forklares tværtimod 

hvordan udlevering af antidepressiv medicin i normal praksis fungerer, inden for distribution 

af medicin i medicinalindustrien. For at snævre vores undersøgelse ind, vil vi på grundlag af 
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høj hyppighed for depression i Danmark, vælge at fokusere på netop denne type medicin 

(SSRI), og det tilhørende system. Dette afsnit vil fokusere på systemet, hvor SSRI-typen af 

antidepressiv bliver fremstillet, frem til udgivelsen af medicinen på de forskellige afdelinger. 

Topnøgleproducenterne indenfor fremstilling af SSRI, er virksomheder som Pfizer Inc, 

Allergan Plc, Eli Lilly and Co. m.m. (Kunsel & Sumant, 2018).  

Når medicin generelt er færdigfremstillet hos producenterne, vil det typisk blive solgt til 

forskellige grossister28. Denne proces fra producent til grossist, er en meget hyppig og normativ 

proces, inden for medicinalindustrien, og dermed antages det, at processen fungerer på samme 

måde med SSRI. Når grossisten har modtaget større mængder af antidepressiv medicin, vil de 

fordeles rundt på de forskellige apoteker. Apotekernes rolle i forbindelse med kommunikation 

til grossisten, er at lagerstatus følges ift. det antal forbrugere, som bliver behandlet med 

antidepressiv medicin (Healthcare Global, 2020). Når patienten bliver henstillet til en 

psykolog, hvorved antidepressiv medicin kombineres, vil patienten modtage en recept fra 

lægen. Recepten fra lægen gives håndskrevet, eller gennem et digitalt teknologisk system 

(Digital-recept, u.d.). For at patienten kan få sin medicin, gives recepten til apoteket, hvor den 

korrekte medicin udleveres. Nedenstående figur er lavet for at visualisere, hvordan systemet er 

bygget op - fra producent til udlevering - med udgangspunkt i ovenstående.  

 

 

Figur 6. Egen illustration af antidepressiv medicin fra producent til udlevering 

 
28 En grossist er en virksomhed der handler med stor mængde varer, som typisk er købt fra producenten, og 

derfra videresælger dem til detailhandlere (grossist, u.d.). 
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Medikamentel behandling er for mange den rette løsning, men kan i tilfælde også medføre 

bivirkninger, som kan være skadende. Disse bivirkninger er især fremtrædende under et ophør 

med medicinen. Dette kan resultere i ophørs- eller seponeringssymptomer. Tværtimod er 

medicinen i nogle tilfælde nødvendig, hvis patienten lider af moderat eller svær depression. I 

disse tilfælde er medicinen den eneste nødvendige mulighed for effektiv behandling. I tilfælde 

at lægen henstiller patienten til en psykolog og ventetiden er lang, vil det resultere i, at patienten 

vil gå rundt ubehandlet i en længere periode, hvilket kan medføre langvarig depression. Den 

gennemsnitlige ventetid i Danmark er 16,2 uger. Dette kan som utilsigtet effekt gøre, at 

patientens depression kan udvikle sig i den negative retning, i den tid patienten er ubehandlet. 

Tværtimod har terapeutisk behandling ingen varige virkninger, såsom medicin. Det anses også 

som en naturlig behandling, i den forstand, at medicin ikke indblandes i terapien.  

Diagnosticering af patienter er essentiel for at kunne starte et behandlingsforløb og bedømmes 

ud fra Hamilton skalaen, hvor de forskellige vurderinger sker ud fra de symptomer patienten 

har. Vurdering vil viderestille patienten i systemet. Psykologen forholder sig til behandling 

med terapi, hvor lægen vil kunne indblande behandling med antidepressiv medicin.  

Psykiatrien i Region Sjælland behandler bredt, kommunalt. Afdelingerne modtager den enkelte 

patient, alt efter dens omstændigheder, hvilket eventuelt kan være med til at optimere 

patientens behandling. Distribution af antidepressiv medicin, er antaget ud fra den almene 

distribution af medicin, og systemet fra producent til patient. Apotekerne er et vigtigt element, 

da de sørger for at patienten får sin medicin. Ligeledes sørger apotekerne for at kontakte 

grossisten for at kunne opretholde efterspørgslen, på den angivne medicin.  
 

7. Diskussion 

Følgende afsnit vil udforme en diskussion rettet mod hvordan teknologi påvirker mennesker, 

og hvorvidt dette går ind under de etiske retningslinjer. Vi har dermed valgt at kigge på 

teknologibegrebet som værende mere end blot behandlersystemet, men teknologi generelt set. 

Med udgangspunkt i de utilsigtede effekter ved behandling af depression, går diskussionen på 

at opstille en række etiske perspektiver som både taler for og imod. I dette afsnit vil fjerde 

arbejdsspørgsmål; Hvilke etiske dilemmaer er forbundet med den stigende teknologiske 

udvikling, ift. behandling af depression i spændingsfelt mellem antidepressiv medicin og 

terapi? blive besvaret.  
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Ved idéen om, at teknologi snart har et større fokus end mennesket selv, er der knyttet en række 

etiske overvejelser til. I bogen “Det Uerstattelige: En teknologi-etik” skrevet af Peter Kemp 

(1991), tales der om ”nutidens dilemma” som retter sig på, at relationen mellem teknologi og 

samfund portrætterer mennesket som tjener for teknologien, og ikke den anden vej rundt; 

”Denne omvæltning i vor sociale fantasi af forholdet mellem teknologi og samfundet, hvorved 

mennesket bliver tjener (og muligt offer) for maskinen i stedet for omvendt, gør mange rådvilde 

og kan føre til et fjendskab imod det videnskabelige og teknologiske samfundssystem” (Kemp, 

1991: 191-192). Med denne betragtning kunne der dannes en tolkning, omkring at teknologi i 

fremtiden vil risikere at være et styrende og overtagende redskab for mennesket, hvor 

samfundet ikke længere kan leve uden at være afhængig af teknologi.  

 

Sociologen Niklas Luhmann (1927), taler om skelnen mellem risikobegrebet og fare. I denne 

forbindelse taler han om, at en given teknologi både indebære en risiko og en fare, men at det 

er to forskellige ting. Der taler om at løbe en risiko, så snart den enkelte på forhånd er klar over 

teknologiens skadevirkning, hvor vedkommende selv er skyld i skaden, kontra fare, som 

betegner en skadevirkning uden for ens egen kontrol (Kemp, 1991: 188-189). Med 

udgangspunkt i risikobegrebet og medikamentel behandling, kunne det argumenteres for, at 

der løbes en risiko ved at anvende medicin til behandling af depressive patienter. Dette er 

tilfældet, eftersom lægerne som udskriver medicinen kender til bivirkningerne. Denne 

betragtning kan tages med i en overvejelse om hvorvidt medikamentel behandling af 

depression er etisk forsvarligt, især hvis bivirkningerne for patienten er en alvorlig risiko. 

Luhmann argumenterer ligeledes for denne risici, at mennesket også anses som et selvbehersket 

væsen, som tør at tage en risiko, og tør kæmpe imod den bagvedliggende frygt der nu end måtte 

være for den gældende risikotagen (Kemp, 1991: 189). 

 

Filosoffen Hegel (1770) taler om at denne risikotagen, er en eksistentiel beslutning og bygger 

på en beregning af risiko ”med eller uden forbedring af den pågældende teknologi” (Kemp, 

1991: 194). Hegel forklarer, at beregningen af risikoen tager udgangspunkt i, at den enkelte 

enten vil sætte nogle goder på spil, og i andre tilfælde søger vedkommende ikke at sætte noget 

på spil, hvis risikoen er for stor (Kemp, 1991: 194).    

Hvis der eksempelvis kigges på medikamentel behandling af en depressiv patient, ville Hegels 

argument i denne sammenhæng lyde på, at der løbes en risiko uanset hvad. Hvis beregningen 
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og overvejelsen fra patienten lød således, at patienten ikke ville løbe risikoen med følgende 

bivirkninger af medicin, ville patienten stadigvæk løbe risikoen ved ikke at lade sig behandle, 

da det muligvis kan ende ud i, at depressionen blot bliver værre.  

 

Hvis Hegel skulle forsøge at besvare, om hvorvidt terapeutisk behandling er hensigtsmæssigt 

ift. nutiden, ville der i forbindelse med de utilsigtede effekter for terapi, være en risiko 

forbundet ved den lange ventetid for behandling. Risikoen er forbundet med, at patienten vil 

skulle gå rundt ubehandlet, i den periode ventetiden varer, hvilket kan medføre en sværere grad 

af depression. I dette tilfælde ville Hegels argumentation være den samme som med 

medikamentel behandling. Altså at der en risiko til stede uanset hvad patienten, lægen eller 

psykologen vælger at gøre. Hvis det vurderes af lægen at patienten bør henstilles, løbes risikoen 

ved, at patienten går rundt ubehandlet i lang tid. Omvendt, hvis vurderingen er, at terapeutisk 

behandling ikke bør igangsættes, vil patienten forblive ubehandlet.    

 

Det handler ifølge bogen “Det Uerstattelige: En teknologi-etik”, om et eksistentielt spørgsmål 

om modsætningen ”mellem at risikere livet, eller sikre det” (Kemp, 1998: 199). Hvis der 

eksempelvis tages et kig på hvad filosofien, Hegels, siger om den biomedicinske udvikling, er 

det i den grad relevant at nævne Claude Bernards etik og etiske komitéer. Claude Bernard 

(1813), var den første teoretiker inden for moderne medicinsk forsøg med mennesker. Gennem 

den etiske komité, er det ikke kun forskere der menes at skulle være inde over biomedicinske 

forsøg og forskning, men at såkaldte ‘meningsmænd’29 også bør have medindflydelse i forhold 

til godkendelse af projekter vedrørende patienter. Det er tværtimod ikke alle der kan 

gennemskue udførelsen af et biomedicinsk forsøg såsom de fleste ‘lægfolk’30. Denne idé var 

vigtig for Claude Bernard at indføre, ud fra et etisk standpunkt, for at kunne sikre, at alle var 

inde over projektets istandsættelse (Kemp, 1998: 199). 

 

Selvfølgelig er der en risiko ved brug af antidepressiv medicin, eftersom medicinen kan 

frembringe bivirkninger, som ikke er hensigtsmæssige. Selvom antidepressiv medicin har en 

række senfølger, har medicinen stadig til formål at optimere og forbedre menneskets præstation 

i hverdagslivet. Naturligvis skal der ikke handles helt ukritisk overfor talrige former for 

 
29 Meningsmænd refereres i bogen til almene mennesker som ikke er videnskabsfolk eller faglige forskere, men 

blot almene mennesker, som har holdninger inden for forskellige områder.   
30 Lægfolk refereres i bogen til forskere og videnskabsfolk som er erfaren inden for et givent område. 
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medicinsk optimering og overvejelsen skal gå på, om medicinens formål virker efter hensigten 

(Det Etiske Råd, 2010: 49). Det etiske råd beskriver den generelle medikamentelle 

behandlingsform som værende en forbedring teknologi, eftersom denne behandling gør det 

enkelte menneskes liv “bedre eller lettere at leve”, dermed forbedres menneskets 

funktionsevne. Mennesket har altid haft til evne at optimere vores funktionsevne, for at gøre 

“livet lettere, mere behageligt og vellykket” for alle (Det Etiske Råd, 2010: 49).  

 

Ifølge fortalerne for medicin, har det til formål at være mere effektivt end andre 

“optimeringsmetoder” som benyttes. Grundet medicinen direkte påvirker de funktioner, som 

der tilstræbes at forbedre. De gamle optimeringsmetoder påvirkede ofte indirekte, og antages 

derfor at være mindre effektiv end medicinen. Eksempelvis;  

 

“kan man forsøge at påvirke sin koncentrationsevne ved hjælp af forskellige mentale 

teknikker, ved at placere sig i det rette miljø osv. Men hvis disse tiltag alligevel kun 

virker, fordi de i sidste ende influerer på hjernens kemi, ville det være mere effektivt 

at tilføre de kemiske stoffer direkte til hjernen.” (jf. Det Etiske Råd, 2010: 50).  

 

Filosoffen Neil Levy opstiller og argumenterer for problematikken vedrørende “indirekte 

versus direkte” ændringer i hjernen. Levy præfererer at foretage indirekte ændringer i hjernen 

frem for direkte. Forklaringen lyder således, at indirekte ændringer i hjernen, sker gennem 

diskussioner, terapi, opdragelse etc., hvor de direkte ændringerne er med til at sætte spor i 

hjernes organisering og kemi. De indirekte ændringer hjælper, ifølge Levy, den enkelte med at 

forstå løsningen gennem aktiv deltagelse (Det Etiske Råd, 2010: 50);  

 

“Personen forstår løsningen på det matematiske problem, bliver overbevist af et godt 

argument, indser at hendes tilværelse rummer mange stressfaktorer og er derefter 

 motiveret for at lave sin tilværelse om osv" (jf. Det Etiske Råd, 2010: 50). 

 

Når det drejer sig om etiske overvejelser forbundet med, hvad det rigtige valg er for sig selv og 

sine omgivelser, er det en grundlæggende eksistentiel undren omkring risiko og forbedring. 

Det handler om, hvorvidt valget er en forbedring for sig selv, eller om det indebærer en for stor 

risiko. Spørgsmålet om det etiske valg, tilegner sig en beregning for individets egen risiko og 

sikkerhed.  
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8. Konklusion 

Med udgangspunkt i problemformuleringen, var formålet med rapporten, at forstå og 

undersøge hvordan aktanterne i behandlersystemet kommunikerer med fokus på behandling af 

depression. Under dette, var målet at undersøge hvilke behandlingsmetoder der blev benyttet, 

under et forløb med en depressiv patient. Med udgangspunkt i behandlingerne, var det specielt 

interessant at undersøge hvilke etiske overvejelser, som var forbundet til de utilsigtede effekter. 

Hertil blev en række arbejdsspørgsmål udarbejdet, som skulle fungere som en rød tråd gennem 

rapporten, og dermed søge at besvare fyldestgørende på problemformuleringen. 

 

De centrale aktanter i behandlersystemet kommunikerer gensidigt med hinanden, for at skabe 

den bedste behandling for patienten. Interviewet med KM, gav en hjælp til at forstå aktanters 

roller i systemet. Figur 2 belyser aktanternes netværker, men viser ikke illustrativt de non-

humane aktanter i triaden. Enrolment begrebet bruges til at beskrive, om aktanterne har en 

fælles kommunikativ platform, som i sundhedsvæsenets sammenhæng er sundhed.dk. Dette er 

en fælles platform, med formålet om at bidrage til øget kommunikation og udveksling af 

sundhedsfaglige informationer. 

 

Behandling af depression, har sine til- og utilsigtede effekter, og det kan i denne sammenhæng 

konkluderes, at medikamentel behandling er den rigtige løsning for mange, men det kan i visse 

tilfælde medføre bivirkninger, som er skadende for den enkelte. Bivirkningerne fremtræder 

typisk under seponering med medicinen. Dette kan ende med at give ophørs- eller 

seponeringssymptomer og dermed ende ud i en tilbagevendende depression. Medicinen er i 

nogle tilfælde meget nødvendig, hvis patienten er moderat eller svært deprimeret. 

Undersøgelser viser, at medicinen hos moderat til svært deprimerede, resulterer i en 

overraskende god og forebyggende effekt. Hvis lægen henstiller en patient til en psykolog og 

ventetiden er i dette tilfælde er lang, vil dette kunne resultere i, at patienten går rundt ubehandlet 

i en lang periode, som kan medføre en langvarig depression. Gennemsnitligt er ventetiden for 

psykologhjælp i Danmark 16,2 uger. Dette anses som værende en utilsigtet effekt, i og med at 

patientens depressionsgrad kan udvikle sig, i den periode patienten er ubehandlet. Terapeutisk 

behandling har ingen virkninger som er varige, som medicin kan have. Det anses som en 

naturlig behandling, på den måde, at ingen kemiske stoffer indblandes under behandlingen.  
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I henhold til fremgangsmåden med diagnosticering af depression fremgår Hamilton skalaen, 

som skaber et overblik over de forskellige symptomer, hvor diagnosticeringen af patienten 

bliver bedømt. Det kan dermed konkluderes, at diagnosering er et essentielt element i 

behandlersystemet, da det viderestiller og starter patientens forløb, for yderligere eller 

nødvendig behandling. Ifølge KM kan behandling af depression ikke vurderes sådan uden lige. 

Behandlerne skal opnå en vis viden omkring patienten, baggrunden for vedkommende og sidst 

skal alt det lægefaglige finde sted, såsom blodprøver, for at kunne fastlægge behandlingen for 

den enkelte. En depressiv patient kan gå ind under henholdsvis “den agiterede” og “den 

hæmmede” type af depression. Alt efter hvilken, vedkommende vurderes at være, udstedes 

behandlingen. Ligeledes skal en undersøgelse af patientens depressionsgrad finde sted, 

eftersom denne er med til at bestemme, hvorvidt patienten skal have medikamentelbehandling, 

terapeutiskbehandling eller en kombination af disse. Ifølge KM kan en let grad af depression 

endvidere behandles blot med fysisk aktivitet. KM mener at en kombination af alle faktorer; 

fysisk aktivitet, medikamentel- og terapeutiskbehandling er den mest klassiske og anvendte 

form for behandling. 

Terapeutisk behandling, heriblandt samtaleterapi, kognitiv terapi etc., er noget psykologen 

beskæftiger sig med. Hvis det bedømmes at behandlingen skal kombineres med antidepressiv 

medicin, vil lægen havde mulighed for at udskrive en recept. Ydermere får patienter, der bliver 

behandlet i psykiatrien, tildelt en afdeling som specifikt passer til deres omstændigheder. Ved 

at kunne specificere hvilken afdeling patienten bør tilknyttes til i psykiatrien, kan det være med 

til at optimere patientens forløb og behandling. Ved distribuering af antidepressiv medicin, er 

apotekerne et af de vigtigste elementer, som bl.a. sørger for at patienten kan få sin medicin. 

Apotekerne står også for at kontakte grossisterne, til fordel for at kunne opretholde 

efterspørgslen på den angivne medicin.  

 

De etiske overvejelser er forbundet med, hvad det rigtige valg kan være for den enkelte og 

vedkommendes omgivelser. Hermed kan det konkluderes, at valget er omfattet af hvorvidt 

forbedringen er god for sig selv, eller om det indebærer en for stor risiko. Derfor er spørgsmålet 

om det etiske valg, tilegnet sig en beregning for individets egen risiko og sikkerhed. Medicinen 

skal ikke kunne vurderes ud fra bivirkningerne, men ses som et middel, der kan forbedre 

livskvaliteten for det enkelte individ. Valget om at gøre brug af medicin, er afhængig af om 

medicinen er til gode for den enkelte, eller om det ses som en for stor risiko. Rapporten fremmer 

en bedre forståelse af, at medicinen ikke kun er dårligt fungerende, men også er effektiv. 
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