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I en tid med stor turbulens på det uddannelses- og forsknings-
politiske område stilles der stadig større krav til de humanistiske 
discipliner om at vise, hvordan de er relevante i forhold til aktuelle 
samfundsmæssige udfordringer. Et af de fagfelter, der tydeliggør 
humanioras relevans, er humanistisk sundhedsforskning. Fagfeltet 
har eksisteret i USA siden 1960’erne, og har siden 1990’erne ekspan-
deret voldsomt. Her er det også nået til Norden og Danmark, hvor 
det har udmøntet sig i etableringen af uddannelser, forskningscen-
tre og professorater ved en række universiteter. Det seneste af disse 
initiativer er Danish Institute for Humanities and Medicine, der blev 
åbnet på Aalborg Universitet i 2014.

Den humanistiske sundhedsforsknings 
funktioner
Humanistisk sundhedsforskning voksede frem som en reaktion 
på, hvad der blev opfattet som en konflikt inden for medicinen, 
nemlig en stigende grad af dehumanisering, der fulgte dens be-
handlingsmæssige og teknologiske fremskridt igennem den mo-
derne og senmoderne tid. For at modvirke denne tendens blev en 
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række humanistiske discipliner som fx videnskabsteori, etik, kom-
munikations- og litteraturstudier introduceret på medicinske ud-
dannelser som en slags hjælpediscipliner. 

Men humanistisk sundhedsforskning er også en kritisk virksom-
hed, der undersøger grundlæggende antagelser inden for medici-
nen. Den engelske filosof Martyn Evans definerer fagfeltet som 
“humanities looking at medicine, looking at patients, and, cru-
cially, looking at medicine looking at patients”. I hans optik er hu-
manistisk sundhedsforsknings praksis altså, hvad sociologen og 
videnskabsteoretikeren Niklas Luhmann omtaler som iagttagelser 
af anden orden, der kan synliggøre de blinde pletter, som medici-
nens perspektiv udelukker den fra.

Synliggørelsen af sådanne blinde punkter er led i den humanisti-
ske sundhedsforsknings bidrag til konstruktive fremadrettede bud 
på en bedre sundhedssektor. Humanistisk sundhedsforskning har 
gennem årene bidraget til at analysere og synliggøre forskellige 
sundhedsfaglige praksisser; de muligheder, begrænsninger og de 
selvfølgeligheder, der er indlejret heri. Hvad enten perspektivet er 
æstetik, historie, etik, diskurs eller sundhedsteknologi, har humani-
stisk sundhedsforskning sat fokus på synliggørelse gennem ana-
lyse. På den måde har humanistisk sundhedsforskning til stadighed 
en vigtig rolle i samspil med sundhedspolitik, sundhedsøkonomi og 
sundhedsinstitutionerne selv, i relation til fortsat forståelse og ud-
vikling af sundhedssektoren. 

Perspektiver på humanistisk 
sundhedsforskning 
Vi vil i dette temanummer af Akademisk Kvarter tage pulsen på 
den humanistiske forskning i sundhed i Danmark og internatio-
nalt fra forskellige perspektiver (se nedenfor). Bidrag, der giver 
nogle bud på den humanistiske sundhedsforsknings fremtidige 
muligheder og problemfelter er også velkomne. Det gælder såvel 
dens ʻudadrettede’ muligheder og perspektiver i forhold til sund-
hedspolitikken, sundhedsøkonomien og sundhedsinstitutionerne, 
og dens ʻindadrettede’ muligheder og perspektiver i forhold til de 
humanistiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabe-
lige discipliner, der er involverede i den. 
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Det æstetiske perspektiv 
Vi indbyder til artikelbidrag, der anlægger et æstetisk perspektiv 
på sundhedsrelaterede problemstillinger i kunst, litteratur og me-
dier. Det kan være repræsentationsdiskussioner af hvordan sygdom 
fremstilles metaforisk og bruges som metafor, eller af specifikke syg-
domsrelaterede genrer som fx patografien. Det kan være æstetisk-
historiske diskussioner af ʻkonjunkturerne’ i kunstens, litteraturens 
og mediernes mellemværende med sygdom og sundhed. Hvornår 
har sygdom været ʻpå mode’, og hvornår har den været tabu – og 
hvorfor? Og det kan være teoretiske og metodiske diskussioner af 
kunstens, litteraturens og mediernes funktion i forhold til sund-
hedsproblematikker – og omvendt.

Det historiske perspektiv
Vi inviterer til bidrag, der fra et historisk perspektiv diskuterer spe-
cifikke sundhedsrelaterede aktører, begivenheder og problemstillin-
ger og det sæt af forståelsesformer, der har formet vores forståelse af 
disse. Særligt bidrag, der fokuserer på den historiske videns betyd-
ning for vores aktuelle forståelse af og reaktion på sundhedsrelatere-
de problemstillinger er velkomne.  Hvilke faktorer spiller sammen, 
når en sygdomsforståelse eller en behandlingsform bliver alment 
accepteret? Hvilke faktorer bliver skubbet til side i denne proces? 
Og hvad er konsekvenserne heraf?

Det etiske perspektiv 
Vi inviterer til bidrag, der drøfter sundhedsforskning ud fra et etisk 
perspektiv. Med udgangspunkt i filosofiske, etiske eller teologiske 
problemstillinger og overvejelser efterspørger vi artikler, der belyser 
udfordringer i relation til etik og eksistens i regi af sundhedsforsk-
ning: Hvilken rolle spiller etikken, når der er nedskæringer i sund-
hedsvæsenet eller patienter på gangene? Hvilken rolle spiller reli-
gionen og troen for den døende? Hvilke etiske dilemmaer står det 
nutidige sundhedsvæsen i, og hvordan skal de overvindes? Hvilken 
betydning spiller etikken i forhold til anvendelse af ny teknologi på 
patienter, eksempelvis selvmonitorering? 

Det diskursive perspektiv
Vi inviterer til bidrag inden for et diskursivt perspektiv, hvor både 
større diskursive strømninger og mindre interaktionsanalytiske be-
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tragtninger er velkomne. Hvilke tendenser eller diskurser omkring 
eksempelvis sundhed, pleje og ansvar gør sig gældende på sam-
fundsplan? Hvordan kommer de til udtryk, hvem kommer de til 
gavn, hvor kommer de fra? 

Fra et interaktionsanalytisk ståsted kan artikler belyse, hvorledes 
parter agerer i lokale praksisser. Hvordan ser overbringelse af viden, 
samarbejde, læring i praksis, ageren med artefakter og IT ud fra et 
interaktionistisk deltagerperspektiv? Hvordan kan vi lære af praksis 
og de indlejrede strukturer her og på den måde åbne op for at ændre 
praksis – og skal vi?

Det sundhedsteknologske perspektiv
Vi inviterer til bidrag inden for det humanistiske sundhedsteknolo-
giske perspektiv. Artikler kan tage udgangspunkt i udviklingen af 
teknologi til sundhedspersonale, eksempelvis den elektroniske 
patientjournal og dennes implementering i praksis – hvordan 
virker teknologien fremmende eller hæmmende i den daglige prak-
sis? Hvilke udfordringer giver det, og hvordan kan de overvindes? 
Bedre design, bedre integration? Hvilke nye sundhedsteknologiske 
udfordringer vil vi se i fremtiden fra et humanistisk synspunkt?

Tidsplan
Abstracts på ca. 150 ord sendes senest d. 31. december til Malene 
Kjær (malenekj@hum.aau. dk), Jens Lohfert Jørgensen (jenslj@cgs.
aau.dk) og Anita Holm Riis (anita@sdu.dk). Artikelsproget er dansk 
eller engelsk. Accepterede artikelforslag – der følger Chicago Sy-
stem Style Sheet (http://www.akademiskkvarter.hum. aau.dk/ 
pdf/AK_word_template.docx)  – sendes til redaktionen senest d. 1. 
april 2015, hvorefter de vil blive sendt til anonym fagfællebedøm-
melse. Den endelige version af artiklerne skal indsendes senest d. 1. 
juli 2015. Artiklernes omfang skal være på 15.000-25.000 tegn, inkl. 
mellemrum (ca. 3.500 ord). Tidsskriftet udkommer i september 2015.

Akademisk kvarter blev bibliometrisk autoriseret i 2011, og mod-
tager støtte fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.

15,000 - 25,000 keystrokes 
(around. 3,000 - 3,500 words) 

Indsendelse af artikel (review)
April 1st 2015

Indsendelse af den endelige artikel 
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