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BRINKMANN OG HERTZ: 

Diagnosekulturen 
kalder på modsvar

Fra hver sin stol går psykologiprofessor Svend Brinkmann og børne- 
og ungdomspsykiater Søren Hertz i clinch med dansk diagnosekultur. 

Psykologiprofessoren er bekymret over ekspansionen og diagnosernes 
magtfuldhed – psykiateren er optaget af kompleksiteten bag diagnosen 

og leder efter udviklingsmulighederne

Af Peter Borberg & Thorsten Asbjørn · Foto: Lisbeth Holten

Svend Brinkmann og Søren Hertz regnes for nogle 
af landets fremmeste eksperter i diagnoser. Begge 
har forfattet flere bøger om diagnoser, og alt det, 
som udspiller sig omkring diagnosen. Ingen af dem 
er begejstrede for udviklingen af den danske diag-
nosekultur.

- Jeg er stærkt kritisk over for ekspansionen i diag-
noser. I min forskning er jeg i særlig grad optaget 
af diagnoser i gråzonen. Er en person deprimeret, 
eller er vedkommende trist og i en livskrise? Er 
barnet uopdragent, eller har barnet ADHD? Det at 
diagnosticere trækker en masse dilemmaer med 
sig, indleder Svend Brinkmann, forfatter og profes-
sor i psykologi ved Aalborg Universitet. 

Samtidig går han i rette med den måde, som han 
oplever, at hans diagnose-problematisering til ti-
der bliver udlagt på.

- Der er dem, som tror, at jeg er modstander af diag-
noser, men sådan forholder det sig ikke. I de tilfæl-
de, hvor der ikke er tvivl, er diagnosen vigtig, fordi 
den hjælper med at kortlægge, hvad et menneske 
har brug for, fremhæver Svend Brinkmann, der for 
alvor slog sit navn fast med bogen ”Stå fast”, som 
blandt andet tager et opgør med tidens terapi- og 
selvudviklingstendenser.

Brinkmanns indvendinger
Svend Brinkmann er tilsvarende skeptisk over for 
den måde, som diagnoser i dag bruges i det offent-
lige. Han anerkender, at det for mennesker til en 
start kan være en hjælp at få stillet en diagnose.

- En diagnose kan give adgang til behandling og til-
bud fra det offentlige, og så kan det for en umiddel-
bar betragtning virke beroligende på det enkelte 
menneske, når ”trolden får et navn”, så den ikke 
længere er farlig, siger Svend Brinkmann.

Men, indvender psykologiprofessoren:

- Diagnoser er skabt i psykiatrien som et arbejds-
redskab. Det har aldrig været meningen, at diagno-
ser skulle bruges i velfærdssystemet, til allokering 
af tilbud eller i den pædagogiske praksis. Proble-
met bliver, at mennesket havner i systemets kas-
setænkning og i stedet for, at det er det enkelte 
menneske og dets kompleksitet, som er i centrum, 
så bliver det passet ind i kommunale og regionale 
kasser, og hvor det nemt bliver økonomier, som er 
styrende for, hvordan man tilgår mennesker med 
specifikke diagnoser.
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Svend Brinkmann

Født 1975. Professor ved Institut for Psykologi og 
Kommunikation ved Aalborg Universitet. Forfatter 
til en lang række bøger, bl.a. ”Diagnoser” 
(2015) i samarbejde med Anders Petersen og 
”Det diagnosticerede liv” (2010). Fik et folkeligt 
gennembrud med bogen ”Stå fast” (2014) og 
har senest forfattet ”Gå glip” (2017). Holder en 
lang række foredrag og bidrager aktuelt til den 
offentlige debat om menneskets eksistens i hans 
ugentlige radioprogram ”Brinkmann på P1”.

Der er dem, som tror, 
at jeg er modstander 
af diagnoser, men 
sådan forholder det 
sig ikke. I de tilfælde, 
hvor der ikke er tvivl, 
er diagnosen vigtig, 
fordi den hjælper med 
at kortlægge, hvad et 
menneske har brug for 

Svend Brinkmann
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Den selvopfyldende profeti
Også på individplan kalder diagnosestemplet på 
varsomhed, påpeger psykologiprofessoren.

- Diagnoser er et magtfuldt stempel, men en diag-
nose forklarer intet som helst, selv om vi tror det. 
En diagnose bruges til kategorisering, og opgaven 
for alle er at se på alle sider af personen. Det er sy-
stemer ofte bare ikke gearede til. 

Brinkmann trækker et eksempel frem til at under-
strege sin pointe:

- Det svarer til at sige, at en person er ungkarl som 
forklaring på, at vedkommende er ugift. Vi bilder os 
selv og hinanden ind, at det er en forklaring, men 
der er tale om en cirkelslutning, som risikerer at 
blive en selvopfyldende profeti, der kan ende med 
at fastholde mennesket med sin diagnose.

Perspektiverne fra Søren Hertz
Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater og har 
netop sendt en bog på gaden ”Børn og unge, psy-
kiatri og samfund”. Han har i snart 35 år arbejdet 
som børne- og ungdomspsykiater. Han er medstif-
ter af Metalog og har i mange år været tilknyttet 
Den Sociale Udviklingsfond som supervisor. Han 
er en af de psykiatere i Danmark, som taler aller-
stærkest for en nuancering af samfundets tilgang 
til børn, unge og voksne i alvorlig mistrivsel og der-
med indirekte også til diagnosespørgsmålet.

Hans hovedpointe er, at børn, unge og voksne i 
mistrivsel ikke er problemet. De viser problemet. 
Opgaven for omgivelserne bliver at forstå og ikke 
mindst forholde sig til, hvad de prøver at vise. Børn, 
unge og voksne inviterer med deres symptomer og 
særlige vanskeligheder til en proces, der kan bidra-
ge til afgørende ny-orientering. Livgivende proces-
ser, påpeger Hertz. 

Søren Hertz

Født 1954. Børne- og ungdomspsykiater. 
Stiftede i 2014 Metalog sammen med psykolog 
Jørgen Nielsen. Metalog bevæger sig på 
tværs af traditionelle fagforståelser. Søren 
Hertz er forfatter til bestselleren ”Børne- og 
ungdomspsykiatri – nye perspektiver og 
uanede muligheder”. Han har netop udgivet 
bogen ”Børn og unge, psykiatri og samfund”. 
Siden 2010 har Søren Hertz været anvendt 
som supervisor af Den Sociale Udviklingsfond. 
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Misforståelserne og manglende 
hjælpsomhed
- Helt overordnet så har jeg fokus på to problemfel-
ter, som knytter sig til diagnoser. For det første, så 
er der mange misforståelser – også i professionel 
sammenhæng – om, hvad diagnoser er, siger Søren 
Hertz.

Ligesom Svend Brinkmann fremhæver han, at diag-
noser grundlæggende ikke har karakter af forkla-
ringer. En diagnose er en beskrivelse af, hvordan en 
person fremtræder på et givet tidspunkt 
– På den måde kan en diagnose aldrig blive en for-
klaring, siger Søren Hertz og gør opmærksom på, 
at misforståelsen har spor helt tilbage til 1994, 
hvor den danske version af 
WHO’s diagnosesystem fra 
1992 blev udgivet.

 - Forfatterne i WHO-pub-
likationen sagde i 1992, at 
vi ikke skal snakke om syg-
dom, men om lidelse eller 
forstyrrelse, når vi taler om 
diagnoser. De fremhævede, 
at det var en beskrivelse af, 
hvordan verden så ud på et 
specifikt tidspunkt. På den 
måde er det også sådan, at 
man kun har en diagnose, 
så længe man opfylder kri-
terierne for denne. Men i 
den danske oversættelse 
blev der i forordet anvendt 
ordet ”sygdomskategorier”, 
og senere ændrede nogle af diagnoserne også ka-
rakter, så de kom til at fremtræde, som om de var 
livslange tilstande, siger Søren Hertz og fortsætter:

- Jeg taler om diagnosen som et øjebliksbillede, 
fremhæver psykiateren. Fordi den konstruktion 
hjælper os til at have en insisterende opmærksom-
hed på, hvordan vi kan bidrage til, at der opstår nye 
øjebliksbilleder.

Udredning bliver for individualiseret og 
for hurtig
Dermed nærmer Søren Hertz sig sin anden hoved-
pointe; nemlig at diagnoser risikerer at blive meget 
lidt hjælpsomme til at forstå, hvad der er særligt 

vigtigt i menneskers liv. Mennesker risikerer at bli-
ve beskrevet, men ikke tilstrækkeligt forstået. 
- Det er ofte nemt for en psykiater som mig at få øje 
på mønstret i det, der fører frem til diagnosen. Den 
langt vanskeligere opgave er at forstå kompleksite-
ten, og finde ud af, hvordan man skaber udvikling, 
siger Søren Hertz.

Derfor må enhver udredning ikke bare være en un-
dersøgelse af individet, understreger han. 
- En udredning må være en undersøgelse af sam-
menhænge og ændringspotentialer. 30 dage til en 
psykiatrisk udredning, således som det er standard 
i dag, kan meget nemt resultere i en for reduceret 
og forenklet beskrivelse – og på den måde får man 

ikke øje på de ændrings-
potentialer, der kunne 
komme anderledes i spil i 
kraft af et mere livgivende 
socialt samspil, siger Sø-
ren Hertz.

Diagnosen og 
mennesket omkring
Brinkmann og Hertz taler 
således fra hvert sit fagli-
ge ståsted om vigtigheden 
af at se mennesket bag og 
før diagnosen. 

- Vi ved, at udviklingen 
af det, der beskrives som 
diagnoser, har komplek-
se årsager. Derfor er det 
også helt afgørende, at vi 

har øje for kompleksiteten, når vi skal hjælpe den 
enkelte med at skabe udvikling. Vi skal betragte 
alvoren som en invitation til at skabe udvikling – 
både for den enkelte, for de vigtige personer om-
kring og for det samfund, som mennesket er en del 
af, siger Søren Hertz og lader troen på det enkelte 
menneske og dets potentialer få det sidste ord.

- Siger vi, at der er begrænsede udviklingsmulighe-
der, så bliver vi begrænsede i vores nysgerrighed 
og skaber begrænsninger. Tror vi derimod på det 
enkelte menneskes muligheder, og siger at målet 
ikke er normalitet men udvikling, skaber vi de bed-
ste betingelser for livgivende bevægelser.

Børn, unge og 
voksne inviterer med 
deres symptomer 
og særlige 
vanskeligheder til 
en proces, der kan 
bidrage til afgørende 
ny-orientering. 
Livgivende processer 

Søren Hertz
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