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Abstrakt 
 
Som distriktsläkare har jag mött mycket lidande hos mina patienter. I min egen 
läkarutbildning för 40 år sedan och ännu idag på läkarutbildningen saknas 
undervisning om själva lidandet – det själsliga och existentiella lidandet.  
Trots att läkarutbildningen är en både akademisk och praktisk yrkesutbildning har 
det inom akademin funnits en ambivalens till praktiskt yrkeskunnande. Intresset 
och utrymmet för detta kunnande har till min glädje blivit större under de tjugo år 
jag arbetat som lärare och kursledare.  
Och studenterna har blir bättre förberedda på sin framtida yrkesroll genom 
införandet av patient-centrerad kommunikationsträning och olika 
undervisningsmoment avseende professionellt förhållningssätt, etik och 
bemötande, ledarskap och samarbete, genus och mänskliga rättigheter. 
Dock saknas fortfarande viktiga ämnen, såsom kunskapsteori och bildning.  
Mitt sökande har varit inriktat på att få tillgång till ett språk med ord och begrepp 
som beskriver läkares tysta yrkeskunnande och den förtrogenhetskunskap 
som utgör förutsättningen för god läkekonst för att uppnå en medveten balans 
mellan läkarvetenskap och läkekonst.  
Kunskap om lidandet är en väsentlig del i en läkares  möte med sjuka människor.   
Först under själva arbetet med denna uppsats förstod jag att det varit en 
omedveten drivkraft i mitt arbete som läkare men också i mitt eget liv att förstå 
mer om lidandet. Jag har försökt dela med mig av kunskaper och erfarenheter om 
lidande från patientmöten och reflektioner kring dessa. Min förhoppning är att 
kunna inspirera andra kollegor att utforska sitt eget tysta yrkeskunnande. Då kan 
vårt gemensamma språk utvecklas och hållas levande och vårt yrkeskunnande bli 
synligt och få en upprättelse till gagn inte bara för oss själva utan för sjukvården 
och framför allt för patienterna. 
 
 
 
Nyckelord 
 
Det själsliga och existentiella lidandet i sjukvården, praktiskt yrkeskunnande, 
förtrogenhetskunskap, tyst kunskap, läkekonst, patient-centrerad kommunikation, 
sjukdom och sjukdomstillstånd 
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Inledning 
 
Själva grunden för läkaryrket är kunskapen om sjukdomar, hur de yttrar sig, hur 

de diagnosticeras och behandlas. Det jag lärt mig som distriktsläkare är dock att vi 

läkare inte i första hand behandlar sjukdomar utan människor med sjukdomar. För 

att kunna det krävs också annan kunskap än den rent naturvetenskapliga. Min 

uppsats handlar om själva sökandet efter denna kunskap och vad jag fann. I första 

delen kommer jag att berätta om hur jag som läkarstudent och ung läkare insåg att 

jag saknade kunskaper om själva utövandet av läkaryrket och hur det senare ledde 

fram till att jag som lärare engagerade mig i att förmedla dessa kunskaper i 

undervisningen, särskilt kunskaper om patient-läkarrelationen. I den andra delen 

kommer jag att beskriva en kunskapsteoretisk grund för läkares yrkeskunnande. 

För mig har den inneburit såväl en breddning som fördjupning och ett 

synliggörande av den konstform läkaryrket i själva verket är. Det jag oväntat fann 

under arbetet med denna uppsats var djupa erfarenheter av lidandet, såsom jag 

mött det i mitt arbete som distriktsläkare men också i mitt eget liv. Jag har därför 

valt att i uppsatsens tredje del fördjupa mig i kunskapen om lidandet och hur 

denna kunskap kan bidra till läkarens förmåga att stödja patientens hälsa. 

 
 

I. Erfarenheter som student och lärare på läkarutbildningen 
 

Min läkarutbildning  

Så här i slutet av mitt yrkesliv kan jag med säkerhet säga att jag redan som ung 

läkarstudent i slutet av 1960-talet tyckte att läkarutbildningen var andligt torftig, 

även om det var intressant att lära mig hur människokroppen fungerade. Det var 

inte mycket som gjorde mig riktigt glad och nästan inget som handlade om hur det 

egentligen var att vara läkare. Min längtan att utbilda mig till läkare handlade i 

första hand om att vilja hjälpa sjuka människor. Varför jag ville det förstod jag först 

långt senare. Istället möttes jag av skelett och anatomiska planscher och likdelar, 

som vi skulle lära oss att dissekera. Min längtan sveptes bort av formalinångor och 

jag mådde illa. Det handlade om att plugga in fakta, klara duggor och tentamina. 

Det var aldrig någon lärare som talade med mig, bara förhörde mig.  
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Jag har nyligen med igenkännande läst matematikprofessorn Lars Mouwitz dikt 

”Ex Cathedra” (1). Han skriver i sina kommentarer att den uttrycker en blandning 

av kärlek till matematiken och en dov förtvivlan över hur den gestaltas i vårt 

utbildningssystem. Jag känner igen detta från medicinen. Mouwitz skriver vidare 

om skoleleverna: ”………..En marinkår van att drillas/ av läroböckernas osynliga 

befallande furirer/ ………”Och hur kommer det sig att just det de övat på i alla år/Är 

det de inte kan och inte vill?/Kanske är det något mer och större/som de trängtar 

efter/dessa unga. Där fick man allt en gåta att fundera över!” 

 

Jag tröstade mig med att det blir bättre sen. Men det var som att ha fått in en sten i 

skon, som skavde för varje steg jag tog. Hur kunde jag, som den vandrare jag alltid 

varit tro att det skulle bli bättre sen? Men jag ville ju så gärna bli läkare och lärde 

mig tidigt att anpassa mig, och blev ”en av de drillade” och förträngde skavet. 

Kamraterna, som blivit vänner för livet underlättade vandringen. Det gick bra för 

mig. Som nybliven underläkare var jag oförberedd på det stora ansvar som lades 

på mig och ensamheten i situationer som stundom var omöjliga att bemästra. 

Många upplevelser från den tiden saknade jag ord för då.   Kanske kan mina 

erfarenheter liknas vid vad Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och 

teknologi vid KTH kallar en ”grundstötning”, det vill säga en upplevelse som blir 

drivkraft till förändring och utveckling.  

I slutet på 1970-talet fick jag låna en bok av en överläkare. Det var Michael Balints 

bok Läkaren, patienten och sjukdomen. Den engelska titeln är the Doctor, His 

Patient and the Illness (1957) (se kap. Symtom UNS). M. Balint, som var 

psykoanalytiker från Ungern startade redan 1950 samtalsgrupper med 

allmänläkare i London. Läkarna fick under hans ledning möjlighet att diskutera 

problematiska patientrelationer. De uppmanades att söka efter bakomliggande oro 

och bekymmer hos sina patienter, snarare än att medicinskt utreda eller 

medicinera symtomen. I denna tjocka bok fann jag ord och igenkänning och en ny 

syn på mitt arbete som distriktsläkare. Under en termin fick jag möjlighet att delta 

i en Balintgrupp, vilket var mycket värdefullt. Tyvärr lades den sedan ner av 

besparingsskäl.  
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Den patient-centrerade kommunikationsmodellen – ett nytt språk 

För mig tog det mer än ett halvt yrkesliv innan det blev bättre. Då hade jag lämnat 

mitt arbete som distriktsläkare. Därmed tog min livsvandring en ny riktning med 

ett nytt innehåll. En vandring utan vare sig karta eller kompass, men ändå med en 

omedveten inre drivkraft och riktning.  

 

Jag började i mitten av 1990-talet som amanuens på en nystartad kurs, som 

kallades kursen i Konsultationskunskap, för läkarstudenter under deras tredje 

läsår. Vid den här tiden arbetade de flesta läkare på känn, när det handlade om att 

kommunicera med patienter. Genom ”trial and error” hade vi på egen hand lärt oss 

vad som fungerade. Som distriktsläkare satt vi mestadels ensamma med våra 

patienter utan handledning.  

I undervisningen på kursen använde vi oss av en patient-centrerad 

kommunikationsmodell, som två danska distriktsläkare skapat. Modellen blev en 

omedelbar aha-upplevelse för mig. Den kallades ”9 F:en” (2), där varje ”F” stod för 

ett viktigt begrepp, såsom Förberedelse, Förhållningssätt, Förväntningar, 

Föreställningar och Farhågor och utgick från den forskning som startades av 

allmänläkare under 1980-talet i England. Som en av de första svenskarna fick jag 

möjlighet att delta i en kurs med danska distriktsläkare på den grekiska ön 

Kalymnos. Vi gjorde rollspel som video-inspelades och gicks igenom enligt en 

särskild feedbackmodell. Under detta arbete fick vi träna oss att med enkla frågor 

ta reda på patientens egna föreställningar om sina symtom, sin önskan om hjälp 

och sina farhågor kring symtom, behandling och sjukdom. Vi övade oss också i att 

uppmärksamma och bekräfta patientens känslor.  

Efter en vecka kom jag tillbaka inspirerad, glad och uppfylld av 

arbetsgemenskapen och de närande samtalen med de glada danska kollegorna. 

Här hade jag funnit mycket av det jag längtat efter. En gemensam syn på vad 

läkaryrket innerst handlade om – om själva mötet med patienten och mig själv som 

läkare. Jag hade också funnit ett nytt språk, dels för att bättre förstå mina 

patienter, dels för att kunna reflektera över mina erfarenheter från patientmöten 

och dels en modell för att kunna föra denna kunskap vidare till de unga 

läkarstudenterna. Det var lätt att inspirera mina kollegor och handledare att själva 

gå denna kurs.  
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Modellen ”9 F:en” tydliggjorde viktiga begrepp för att få en god kontakt med 

patienten och att få ledtrådar i det diagnostiska arbetet. Den ökade förståelsen för 

patientens upplevelser, funderingar och oro och gav bättre förutsättningar att 

kunna förklara och lugna patienten. Att den dessutom sparade både tid och energi 

för oss läkare och gjorde det lättare att lyssna på patienten var naturligtvis 

ytterligare en fördel. 

Nu nästan 20 år senare har flera hundra svenska läkare fått vara med på dessa 

kurser och denna modell används nu på alla medicinska lärosäten i Sverige.  

 

￼￼￼Fig 1. 

 

Konsultationsprocessens 9 faser ” De 9 F ́en  

Patientens del:  

1. FÖRE 
Före konsultationen; känslor, tankar och handlingar  

2. FÖRHÅLLANDET ( relationen ) 
Hälsa, låta patienten tala. 
Visa att du hör, att du tror på och att du vill hjälpa patienten  

3. FÖRESTÄLLNINGAR FARHÅGOR FÖRVÄNTNINGAR  

Läkarens del:  

4. FÖRSTÅELSE 
Sammanfatta besvären och dess betydelse för patienten. Patientens sjukdomsuppfattning.  

5. FÖRKLARING 
Anamnes-fördjupning, klinisk undersökning och förklaring. Läkarens sjukdomsmodell  

Gemensam del:  

6. FÖRHANDLING 
Förhandling om lösningar, ev.referensskiften, kontrakt Gemensam förståelse  

7. FÖRHINDER/FRÄMJA Insikt-avtal-handling  
8. FÖLJA UPP  

Kontroll och säkerhetsnät  

9. FARVÄL 
Ok och doktorns egna reflektioner  
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Fig 2. 

 

 

”Kunskap utan kropp” 

Jag vill berätta om ett av mina patientmöten, som jag spelade in på video och sedan 

visade för mina kollegor under kursen på Kalymnos. Ett möte som tack vare just 

den här kommunikationsmodellen med återkoppling från kollegor gav mig många 

insikter, varav en särskild och kraftfull insikt i självkännedom och livslång sorg. 

Professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi vid KTH Bo Göranzon har i sin 

bok ”Spelregler – om gränsöverskridande” ett kapitel som heter ”Kunskap utan 

kropp”. Läsaren uppmuntras där att närma sig verkligheten genom konkreta 

exempel, snarare än genom abstraktioner. Och över tid bygga upp sin egen 

erfarenhet genom att lyssna till andras erfarenheter och perspektiv på 

verkligheten.  

I mitt arbete som läkare är det lätt att ansluta mig till denna syn på hur viktig 

kunskap förvärvas, utvecklas och förs vidare.  

 

Om den livslånga sorgens uttryck – mötet med Giorgios 

Jag mötte Giorgios för snart 15 år sedan. Då hade jag varit färdig läkare i 20 år. Han 

var dagens sista patient och jag såg honom i väntrummet när jag gick för att hämta 

en kopp kaffe för att pigga upp mig.  Jag hade läst remissen och visste att han 

ursprungligen kom från Grekland och att han varit pizzabagare i Sverige under 

 

Nyckelfrågor – öppna frågor   fritt efter Malterud (3) 

 

1. Vad är anledningen till att du kommer (just) idag?   

2. Vad har du själv tänkt, som kunde vara fel? 

 

3. Vad tror du är orsaken till ditt problem? 

 

4. Är det något som du är (särskilt) bekymrad för?  

5. Vad skulle du vilja ha min hjälp med?  
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många år och drivit ett eget matställe, innan han blev sjukskriven på grund av värk 

i rygg och ben. Han var en medelålders storvuxen man och han gav ett mycket 

tungsint första intryck, där han satt lätt framåtlutad i stolen med händerna vilande 

i knäet och väntade.  

Jag minns att jag hann uppmärksamma mina föreställningar om honom och kände 

att det skulle komma att bli en ansträngande konsultation.  Så jag bestämde mig för 

att försöka vara öppen och lägga mina förutfattade meningar åt sidan.  

 Han reste sig med möda och följde mig med tunga steg in på rummet. Han 

berättade om sin värk och sina svårigheter att gå. Jag undersökte honom och fann 

diskreta suspekta neurologiska tecken. Jag funderade intensivt men kom inte på 

någon sjukdom han kunde lida av. Jag sa att jag skulle sjukskriva honom ytterligare 

en tid och konsultera en kollega. Vi bestämde tid för återbesök. Någon riktig 

kontakt hade vi inte fått 

Nästa gång blev det mer tid för samtal. Jag berättade att jag skrivit en remiss till en 

neurolog för specialistbedömning och han accepterade detta utan ytterligare 

frågor. Jag undrade vad han ägnade sina dagar åt och han svarade då att han 

brukade gå till grekiska föreningen och läsa tidningar och träffa andra greker. Jag 

berättade att jag rest en del i Grekland och tyckte om landet och undrade hur det 

var för honom att leva här i Sverige. Hur nu samtalet gick kom vi att tala om den 

grekiska mytologin och han lyste upp när han berättade om de grekiska sagorna. 

Och en av mina fördomar om honom kom på skam. En liten kontakt lyckades vi 

etablera. 

Vid nästa besök berättade han att han varit hemma i Grekland och gav mig två små 

gipsstatyetter av Askleipos, läkekonstens gud och Hygieia, hälsans och renhetens 

gudinna, samt en tavla med Hippokrates läkared inristad på gammal grekiska. Jag 

blev mycket berörd av dessa gåvor. De har funnits på mitt arbetsrum sedan dess. 

Han hade också varit hos neurologen, blivit undersökt med magnetröntgen och 

remitterad till neurokirurgen för bedömning. Trots att han försämrats verkade han 

ändå ha en förhoppning om att läkarna skulle hitta en förklaring och kunna bota 

honom. Själv var jag mindre hoppfull.  

Ett halvår senare sökte han mig akut en dag. Vid denna tid höll jag på att förbereda 

mig inför kursen i kommunikationsmetodik på Kalymnos till vilken alla deltagarna 

skulle ta med en egen videoinspelning. Så jag hade en videokamera uppställd och 

frågade om jag fick spela in vårt samtal. Han nickade.  
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Kvällen innan det var min tur att visa en video på kursen satt jag kvar ensam på 

hotellrummet och tittade igenom mina inspelningar från olika patientmöten. 

Vilken skulle jag välja? Videon med Giorgios påverkade mig på något ofrånkomligt 

och förvirrande sätt. Jag tittade på den igen och insåg då hur mycket han liknade 

min pappa. Jag tittade en gång till och såg blicken, den stilla tunga kroppen och 

hörde den uppgivna, lite argsinta och hjälplösa rösten. Jag tittade på filmen ännu 

en gång och kände mig omskakad.  Ordet sorg kom till mig och något hände med 

mig. Som om förvirringen skingrades och följdes av en absolut klarhet. Hjärtat slog 

hårt. 

När jag visade min video nästa dag, sa mina kollegor att jag i allt följde 

kommunikationsmodellens olika steg. Jag var lugn, lyssnade uppmärksamt och 

visade omsorg om patienten. Samtidigt var alla överens om ”att jag gick som katten 

kring het gröt”. Jag kunde nu se och höra det själv och jag kunde berätta, att jag 

trodde det kunde bero på, att patienten i så mycket påminde om min pappa och att 

jag kvällen innan för första gången insett att min pappa, som under många år 

behandlades för depressioner i själva verket levt med en stor sorg. Och han hade 

faktiskt berättat det för mig några år innan han dog.  

 

Veckan därpå hade Giorgos ett återbesök. Jag var både spänd och förväntansfull 

inför att möta honom. På min fråga om han tagit den antidepressiva medicinen, sa 

han ”nej”. Då blev jag lugn och sa ”jag visste det, för du trodde aldrig att det skulle 

hjälpa dig”. Här kändes det som om vi fick kontakt. Kanske förmedlade jag ett 

förtroende för hans omdöme? Jag hade i min osäkerhet skrivit ut tabletter och han 

hade låtit bli att ta dem. Han nickade och då sa jag, att det kanske var så att det 

handlade mer om sorg än om depression. Hans reaktion glömmer jag aldrig. Han 

svarade omedelbart ”ja tack, ja tack, ja tack”. Därefter följde en lång tystnad och jag 

tror att vi båda upplevde en stark närvaro. Efter en stund frågade jag om han ville 

berätta om den. Men han sa ”nej tack – jag bär på en mycket tung sorg. Den är min 

och den vill jag inte tynga dig med. Det räcker att du vet”. Det blev ett oförglömligt 

möte i stort förtroende, där vi båda lärde oss något om vad det innebär att vara 

människa.  

Några veckor senare ringde han mig en lördag morgon från sjukhuset. Hur han 

hittat mitt telefonnummer vet jag inte. Han hade genomgått ett neurokirurgiskt 

ingrepp på ryggraden och kunde nu inte gå alls utan satt i rullstol.  Jag visste inte 
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vad jag skulle säga. Han var förtvivlad och jag med. Det var vårt sista samtal och jag 

vet inte hur det gick för honom. Kanske blev han bra, kanske orkade hans ben inte 

längre bära hans tunga sorg.  

 

Kunskap eller ideologi? 

Följande ord i Sören Kirkegaards dikt ”Till eftertanke” (4) blev en ledstjärna för oss 

lärare på kursen i konsultationskunskap och så småningom också i mitt arbete som 

läkare. ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag 

först finna henne där hon är och börja just där…….kan jag inte det kan jag inte heller 

hjälpa henne”.  

Lärararbetet var under många år ett arbete i motvind. Flera kursledare vid 

läkarprogrammet kritiserade oss för att indoktrinera studenterna och införa en 

egen ideologi på konsultationskursen.  Många ansåg också att 

kommunikationsfärdigheter var en personlig egenskap, som man antingen hade 

eller inte hade och att den varken lät sig tränas, teoretiseras eller beforskas. Även 

studenterna var kritiska och tyckte undervisningen var ”flummig”. Vi lärare tänkte 

att det var svårt för dem att ta till sig ett nytt kunskapsområde, en syn på kunskap 

som var annorlunda än den naturvetenskapliga kunskapssynen de hittills mött 

inom anatomi, histologi, kemi och fysiologi. Eller var det kanske en självklarhet för 

dem, och då blev vårt sätt att teoretisera ett slags ointressant torrsim? Vi lärare 

utvecklade under dessa år av tvingande skäl en mycket givande kollektiv reflektion 

kring vår trovärdighet som lärare, kring pedagogik och kring själva läkaryrket. 

Vi ägnade mycket tid att tala med studenter och utbilda handledare på 

vårdcentraler och sjukhus i kommunikationsträning. Då visade det sig att 

kommunikationsfärdigheter kunde tränas upp hos nästan alla studenter. 

Först efter flera år tystnade kritiken från kursledare och kollegor på sjukhuset. 

Kanske insåg de att det faktiskt fanns en hel del kunskap, som byggde på forskning 

om patient-centrerad kommunikation? Kanske märkte de att studenterna hade 

blivit tryggare och skickligare i att samtala med patienter? Numera hör vi aldrig att 

vår undervisning utgår från en ideologi.  

När vi idag möter läkarstudenter under det sista året av utbildningen är de alla 

förtrogna med modellen och många har kunnat integrera den i sina patientmöten. 

De har också fått erfarenhet av att ”verkligheten inte alltid stämmer med modellen” 

och ”den känns onaturlig i vissa möten” och ”man får anpassa modellen efter 
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patientens tillstånd, situation och personlighet. Just så är det och vi lärare har blivit 

mer ödmjuka inför den komplexa verkligheten vi har att vägleda studenterna i. Det 

har visat sig att det blivit en mycket kreativ utveckling just i spänningsfältet mellan 

modell och verklighet. 

 

Den akademiska medicinens ambivalens till praktiskt yrkeskunnande 

Under 1900-talet har den naturvetenskapliga forskningen fått allt större inflytande 

inom medicinen genom sina oerhörda framsteg.  

Den allmänpraktiserande läkaren Inge Dahns skrev redan 1988 i antologin Den 

inre bilden – aspekter på kunskap och handling ett kapitel om: Läkaren, 

erfarenheten och vetenskapen. (5) 

”Läkarutbildningen har till sin natur i modern tid haft framför allt en 

naturvetenskaplig profil. Reproduktionen och överförandet av denna kunskap sker 

på ett distanserat och objektivt sätt med ord och begrepp som erkänts av den 

medicinska vetenskapen.  Beskrivningen är strikt objektiv på det sättet, att den inte 

innehåller några upplevelser, som beskrivaren har av den verklighet han beskriver. 

Den skall likna en faktakatalog. Den talar inte om vilka svårigheterna är för den som 

skall tillämpa kunskaperna. Den innehåller heller inte några uppgifter om hur den 

patient, som har sjukdomen upplever den eller vilka sociala konsekvenser sjukdomen 

ger.  Den gör en dygd av att vara livlös och upplevelsefri.  Läroböckerna speglar de 

värderingar som finns inom den medicinska kulturen. Erfarenheter är också mer 

subjektiva och svårare att vetenskapligt observera, mäta, kontrollera och verifiera. 

Därmed blir de också intellektuellt ifrågasatta. Detta kan vara en förklaring till den 

akademiska medicinens ambivalens till praktiskt yrkeskunnande” 

 

För att underlätta för läkaren i den kliniska vardagen har forskningsgrupper de 

senaste tjugo åren systematiskt gått igenom tillgänglig forskning för att finna de 

behandlingar som för dagen har bäst bevis för att göra mest nytta och innebära 

minst risk. Det kallas evidensbaserad medicin (EBM) och är den överordnande 

principen för hur sjukvården skall utföras. Företrädare för EBM erkänner att 

modellen inte uppmärksammar individuella faktorer, såsom personlighet och 

livssituation eftersom dessa faktorer bara delvis beaktas i forskningen.  

I boken Vettigare vård – evidens och kritiskt tänkande i vården (2009) skriver 

läkaren och journalisten Ragnar Levi att det inte räcker med erfarenhet, lyhördhet 
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och god vilja för att ge god vård. Ineffektiva metoder kan spridas i vården om inte 

deras nytta ifrågasätts, om inte bevis efterfrågas eller om särintressen tillåts styra 

vårdens rutiner.  

 

I Lars Gårdings essä ”Modell och verklighet” menar han att ”människan har en drift 

att skapa ordning och system för att beskriva och analysera verkligheten.” Han anser 

också att ”människans förmåga att acceptera motsägelser mellan modell och 

verklighet är mycket stor. Och att hon oftast blundar för verkligheten och föredrar 

modellen.”  

Såväl EBM som kommunikationsmodellen är värdefulla modeller, men liksom de 

flesta modeller blir de användbara först när de har översätts till den praktiska 

verkligheten av läkare med gott omdöme och erfarenhet samt en villighet till 

öppenhet, reflektion och omprövning.  

 

Om Symtom UNS.  Om illnes och disease - olika sjukdomsbegrepp 

Kraven på vetenskaplighet har inneburit att det som har varit svårt att formulera 

och förstå också har riskerat att få ett mindre värde eller helt enkelt inte finnas till. 

Många patienter som lider av ”diffusa symtom”, som vi läkare kallar det, känner sig 

inte tagna på allvar vare sig av sin omgivning eller av sjukvården. Jag vill 

exemplifiera detta med upplevelsen ”ont i bröstet”. 

Att urskilja stressrelaterade tillstånd från allvarliga kroppsliga och psykiska 

sjukdomar kräver förutom kunskap om sjukdomar och dess yttringar även 

kunskap om hur stress kan yttra sig hos den enskilda individen. Det förutsätter 

dessutom förmåga att skapa kontakt, lyssna och tolka patientens berättelse. Den 

patient-centrerade kommunikationsmodellen är i detta fall särskilt användbar. 

Genom att ta reda på patientens egna erfarenheter av och farhågor kring ont i 

bröstet kan jag som läkare få viktiga ledtrådar och underlätta såväl patientens som 

min egen förståelse för upplevelsen.  

Vi läkare lär oss att i första hand att vara uppmärksamma på allvarliga sjukdomar, 

därefter på mindre allvarliga men ändå kända sjukdomar. Har vi med hög 

sannolikhet uteslutit dessa sjukdomar blir diagnosen ofta ”bröstsmärtor UNS”, det 

vill säga utan närmare specificering. På en akutmottagning kan denna diagnos 

svara för upp till en tredjedel av diagnoserna hos de patienter som söker för ”ont i 

bröstet”. Alla sjukdomsupplevelser kan inte klassificeras, men de finns ändå i 
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mellanrummen (allt det gråa i fig 3) bland de sjukdomar som hittills kunnat 

förklaras utifrån vetenskaplig forskning.  

Det jag så småningom lärde mig som läkare var att det är skillnad mellan å ena 

sidan sjukdom och sjukdomsprocess (disease) och å andra sidan sjukdomstillstånd 

och sjukdomsupplevelse (illness). Sjukdom definieras strikt i förhållande till 

kroppen och dess system. Sjukdomstillståndet innefattar även personen själv. Vi 

har i Sverige oftast kallat oklara symtom för psykosomatiska eller funktionella 

tillstånd, när vi inte funnit någon bakomliggande sjukdomsprocess. Men 

människor kan känna sig sjuka utan att ha någon specifik sjukdom och ha en 

sjukdom utan att känna sig sjuka. 

Ett av antaganden inom det rådande naturvetenskapliga synsättet är att det finns 

distinkta sjukdomar, och en av uppgifterna för medicinen är att beskriva och 

fastställa orsakerna till dessa. Det ingick inte i min läkarutbildning att ifrågasätta 

om detta antagande var rätt eller fel. Sjukdomarna blev förklaringar, som jag 

trodde täckte in alla upplevelser av att ”ha ont i bröstet”. Det som godtas som 

vetande i mänskliga förhållanden skiljer sig starkt från det som godtas som 

vetande i en naturvetenskaplig disciplin. Som ung läkare fanns en oro för att jag 

själv missat något när jag inte kunde förstå vilken sjukdom patienten hade. Om jag 

då vetat att stress, oro, sorg och lidande 

också kunde ge ”ont i bröstet” hade jag kanske känt mig mindre orolig och bättre 

kunnat förstå de patienter jag mötte.  

 

Fig 3.  
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”Det är mitt lidande” 

Jag minns den unga Jamak, en kvinna i 30-årsåldern, en brinnande idealist, som 

deltog i den politiska motståndsrörelsen i Iran och arbetade som hjälpsyster under 

kriget mot Irak. När hon återvände till sitt hem utsattes hon och hennes familj för 

trakasserier och allvarliga hot. Hon valde då att fly för att rädda sin familj, träffade 

en man från Turkiet som också var på flykt, blev gravid och kom så småningom till 

Sverige. Alldeles själv skulle hon då skapa ett liv för sig och sin lille son i vårt land. 

Hon lärde sig svenska på kort tid, fick dagisplats och började arbeta på ett sjukhem 

för äldre. Efter en kort tid fick hon smärtor i nacken och kunde inte arbeta. Hon var 

ensam, ledsen och uttröttad. Jag sjukskrev henne och hon fick remiss till 

sjukgymnast och psykolog. Tiden gick och hon blev inte bättre. En dag, när hon 

kom berättade hon att hon beställt tid hos en hjärtspecialist för att hon hade ont i 

bröstet. Jag blev förvånad. Var det något jag förbisett? ”Tror du att du har någon 

hjärtsjukdom?”  ”Nej egentligen inte.”  ”Vad tror du själv att det är då?” ”Det är nog 

mitt lidande, men för säkerhets skull vill jag få hjärtat undersökt.”  

Jag tror det var första gången jag hörde någon säga så ”Det är mitt lidande”. Och jag 

blev stum inför det. Några år senare träffade jag henne iutanför vårdcentralen. Hon 

var ute på torget med en barnvagn och en liten baby. Hon berättade då att hon 

tidigare hade ”känt att hon levt i ett vakuum, i en känsla av att ha tappat bort sig 

själv”. Hon hade nu fått kontakt med pappan till sitt första barn, de hade flyttat 

ihop och ”nu har vi fått ett litet barn till, en liten lillasyster, som har fått min själ att 

dansa”. 

 

Tidig yrkeskontakt – ny kurs på läkarutbildningen 

Efter några år som lärare på allmänmedicin fick jag möjlighet att skapa en helt ny 

kurs på läkarprogrammet. Syftet med kursen, som kom att kallas Tidig 

yrkeskontakt (6) var att ge en god grund för läkarstudenternas professionella och 

personliga utveckling under deras två första år. Det var en lätt vandring i medvind 

där jag fick mycket fria händer att skapa en kurs med just ett sådant innehåll, som 

jag själv saknat under min tidiga läkarutbildning. Min önskan var att förmedla 

något av hur det är att vara läkare och vad en läkare behöver kunna, så att de 

redan från början skulle få kontakt med sitt framtida yrke och bli bättre rustade att 

klara det när de så småningom var färdiga.  
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Under kursens första år (2001) funderade vi över hur vi skulle kunna tydliggöra 

för studenterna vilken kunskap vi avsåg. För dem var det också viktigt att bli 

medvetna om sin utveckling på såväl det personliga som det professionella planet. 

Läkarutbildningen innehöll vid denna tid framför allt teoretisk kunskap och i viss 

mån färdighetskunskap eller ”veta att”, som finns i den mittersta cirkeln. Hur 

denna kunskap skulle tillämpas i själva yrkesutövningen, det vill säga ”veta hur” 

talades mycket litet. Från vår egen erfarenhet i lärargruppen och från litteraturen 

hämtade vi ord och begrepp för denna kunskap och placerade dessa i den yttre 

cirkeln. Den innersta cirkeln stod för ”veta vem” och den uppfann jag själv. Jag ville 

visa på den centrala betydelsen av läkaren själv i utövandet av läkaryrket. Om 

vikten av att i sin egen takt få stöd att mogna som människa och läkare och 

utveckla självkännedom och för yrket viktiga egenskaper och förhållningssätt. Som 

en student sa: ”Så man kan växa och bli den läkare man vill vara”.  

Jag kan idag se att denna modell var mitt sätt att synliggöra det jag idag lärt mig 

kallas praktiskt yrkeskunnande, men som vid denna tidpunkt kallades professionell 

utveckling, en direkt översättning av det anglo-saxiska begreppet professionell 

development.  

 

Modell för personlig och professionell utveckling 
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Den engelske filosofen Gilbert Ryle är en av de filosofer, som reflekterat något över 

det praktiska kunnandet. I boken The Concept of Mind (1949) drar han en 

skiljelinje mellan ”veta att” och ”veta hur”. Hans mål var att punktera ”den 

intellektualistiska myten” rörande kunskapens natur. Det var enligt den jag själv 

var utbildad, nämligen först teori och sedan praktik. Vi vågade oss i denna kurs på 

att göra tvärtom, det vill säga utgå från studenternas egna upplevelser och 

erfarenheter. En förutsättning för att vi lyckades var att vi skapade meningsfulla 

uppgifter för praktikdagarna och utbildade intresserade läkare till handledare i 

denna erfarenhetsbaserade pedagogik. Dessa handledare blev ofta förebilder för 

de unga studenterna och i små grupper om fyra studenter fanns möjlighet för alla 

att bli sedda och lyssnade till. Dessutom gavs utrymme för reflekterande samtal 

kring de upplevelser och funderingar de hade. 

 Maria Hammarén, docent i Yrkeskunnande och teknologi vid KTH uttrycker i  

Högskoleverkets rapport Bildning och skrivande ”vikten av att lära av varandras 

erfarenheter och samtidigt kvalificera sin egen erfarenhet till kunskap”. Det var just 

det vi eftersträvade i denna kurs. Hon skriver vidare ”Trots maningar om kritiskt 

förhållningssätt inom högskolan förefaller de flesta unga människor mycket 

otränade i att verkligen reflektera.” Jag insåg att det till stor del kunde bero på att vi 

lärare och handledare tyckte det var svårt och ovant att genomföra reflekterande 

samtal, varför vi på olika sätt försökte stödja handledare och studenter i detta. Med 

varierande framgång.  

 

II. Kunskapsteori om yrkeskunnande 
 

Om tyst kunskap i läkares yrkeskunnande 

Efter att ha arbetat som lärare på läkarprogrammet med just det praktiska 

yrkeskunnandet var det mycket intressant att fördjupa mig teoretiskt i detta ämne 

på programmet i Yrkeskunnande och professionsutveckling vid Linnéuniversitetet. 

Ämnet kunskapsteori och filosofi hade helt lyst med sin frånvaro inom medicinen 

under min yrkesverksamma tid.  

Vetenskapsfilosofen Michael Polanyi presenterade begreppet ”tacit knowledge” 

redan 1958 i sin bok Personal knowledge. ”Tacit knowledge” översattes till ”tyst 

kunskap”, men den mer exakta översättningen är som jag förstått det 
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”underförstådd eller outtalad kunskap”. Polanyi menade att nya kunskaper bildas 

genom integration av nya erfarenheter till tidigare kunskaper. En av hans 

huvudteser var att en persons yrkeskunnande inbegriper ett stort mått av tyst 

kunskap, som inte kan förmedlas genom läroböcker och föreläsningar utan bara 

kan överföras genom praktisk träning under vägledning av en erfaren 

yrkesperson, det vill säga i en sorts mästare-lärlingssituation. 

En erfaren yrkesperson har oftast en förmåga att uppfatta helhet, där den mindre 

erfarne oftare är upptagen av detaljer. 

 Det finns numera inom akademin och sjukvården en insikt om betydelsen av goda 

handledare i klinisk praktik på både grundutbildning och specialistutbildning. Den 

erfarne läkarens förmåga är helt enkelt nödvändig för att vägleda den mindre 

erfarne i själva yrkeskunnandet. Denna självklarhet behöver vi läkare hela tiden 

hålla levande och kommunicera till chefer och sjukvårdsledning, då handledning 

annars riskerar att rationaliseras bort! 

 

Med Donald A Schöns bok The reflective practioner (1983) fick den 

kunskapsteoretiska analysen av yrkeskunnande ett internationellt genombrott. 

Han menade att den erfarne inte bara tänker i handling utan också reflekterar 

medan han handlar.  

I Sverige infördes begreppet ”tyst kunskap” under 1980-talet av professorerna Bo 

Göranzon och Ingela Josefsson på Arbetslivsinstitutet. Ingela Josefssons bok 

Läkares yrkeskunnande (1998) blev en ögonöppnare för mig under utvecklingen av 

kursen i Tidig yrkeskontakt. Till dess hade det praktiska yrkeskunnandet ägnats 

märkvärdigt liten uppmärksamhet inom medicinen. Hon ledde under två år en 

studie där hon samtalade med åtta allmänläkare. Den utgick ifrån frågan: ”Är det 

möjligt att lägga en grund för en kunskapsutveckling, som bättre förmår balansera 

de olika kunskapsformerna medicinsk vetenskap och humanistisk kunskap?” 

Samtalen kom alltmer att inriktas på att få tillgång till ett språk med ord och 

begrepp som beskrev läkares tysta yrkeskunnande. Det är detta sökande som jag 

själv ägnat mig åt och detta kunnande jag har försökt införa på läkarutbildningen. 

 

Paul K. Feyerabend (7) är en annan filosof som också tangerat de tysta inslagen i 

försök att kunskapsmässigt förstå världen. Han ifrågasätter vår tillit till 

vetenskapliga teorier och menar att vi själva genom övning förfinar vår förmåga att 
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urskilja och tolka olika fenomen såsom till exempel beteendet hos en person som 

antas vara sjuk. Bara fragment av denna kunskapsmängd går att språkligt uttrycka. 

Istället säger han att kunskapen sitter i kroppen och i det språkliga beteendet. 

”Våra liv skulle falla från varandra om vi inte var i stånd till att läsa folks ansikten, 

förstå deras gester, reagera riktigt på deras stämningar. Bara en bråkdel av den 

”tysta” kunskapen låter sig artikuleras språkligt, och om den likväl blev det, skulle det 

ändå behövas en kunskap av samma (tysta) slag för att förbinda orden med de 

motsvarande handlingarna”  

Han kopplar ihop människokunskap och språkkunskap vilket även filosofen 

Ludwig Wittgenstein gör.  

Wittgensteins ofta citerade visdom ”Praxis ger orden deras mening” har jag fäst mig 

vid. För att vi läkare skall kunna föra en dialog kring vårt yrkeskunnande behöver 

vi ett gemensamt språk för att förstå varandra. Först när vi känner oss förtrogna 

med detta språk kan vi tala med andra yrkesgrupper inom vården och med dem 

som leder, organiserar och finansierar sjukvården. Det finns en tendens att ord och 

begrepp från andra yrkesgrupper idag tar över, såsom ”kundperspektiv” ”logistik”, 

”stabsläge” mm. När ord används i sammanhang där de inte hör hemma uppstår 

lätt missförstånd.  

Bo Göranzon skriver ”Dialogen mellan dem som ingår i en praxis innehåller inslag 

av friktion mellan olika uppfattningar som bygger på skilda erfarenheter och 

exempel i förtrogenhet och färdighet. För att fördjupa sitt yrkeskunnande är det 

nödvändigt att man för en fortlöpande dialog.” Det var just den värdefulla dialogen 

jag saknat under första halvan av mitt yrkesliv.  

 

Analys och reflektion av berättelsen om Giorgios utifrån ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv  

Redan Aristoteles beskrev olika kunskapsbegrepp, som dagens kunskapsteoretiker 

och filosofer vidareutvecklat. Filosofen Tore Nordenstam, lektorn i ide´- och 

lärdomshistoria Henrik Bohlin och professor Bo Göranzon på KTH och 

Arbetslivsinstitutet ansluter sig till i stort sätt samma kunskapsteoretiska begrepp.   

De benämns episteme eller påståendekunskap, techne eller färdighetskunskap 

samt fronesis eller förtrogenhetskunskap. Jag har funnit dem användbara för att 

beskriva läkares yrkeskunnande. De är alla tre överens om att 
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förtrogenhetskunskapen tenderar att glömmas bort när man diskuterar 

kunskapens natur.  

För att beskriva dessa kunskapsteoretiska begrepp har jag valt att samtidigt göra 

en analys och reflektion av min berättelse om Giorgios. 

 

1. Den teoretiska kunskapen eller påståendekunskapen, enligt Aristoteles kallad 

episteme är den kunskap som kan förmedlas genom läroböcker och föreläsningar.  

I min berättelse står den teoretiska kunskapen för det jag lärt mig om orsaker till 

smärtor i rygg och ben. Jag har också fått en teoretisk utbildning om depressioner 

och depressionsbehandling, men teoretiska kunskaper om sorger och 

sorgeprocesser och människans existentiella villkor fanns inte i min 

läkarutbildning. 

 

2. Färdighetskunskapen, enligt Aristoteles kallad techne, står för färdigheter i att 

utforska symtombeskrivning, att göra en kroppsundersökning och överväga olika 

diagnoser och eventuella behandlingar. Denna kunskap kan skrivas ner i en 

manual men innehåller också kunskap som är mer svårformulerad och som sitter i 

kroppen, i vårt handlag och i vår syn och hörsel. De diskreta neurologiska 

avvikelser jag fann vid undersökningen föranledde en remiss till en specialist i 

neurologi, som efter magnetröntgen på ryggmärgen fann en förändring, som i sin 

tur föranledde en remiss från honom till neurokirurgen, som senare genomförde 

en operation.  

Jag hade också kommunikationsfärdigheter enligt modellen ”9 F:en”. Genom den 

fortbildning jag deltog i av video-inspelade konsultationer med handledning, fick 

jag via mina kollegor syn på ett beteende hos mig själv som jag tidigare inte känt 

till. Här lärde jag mig ”hur jag tassade, som katten kring het gröt”. Jag förstod också 

hur och varför jag använde detta beteende, något som jag omedvetet lärt mig 

under min uppväxt. Jag insåg att det inte räcker att följa en manual för hur en bra 

kommunikation skall gå till om det finns något väsentligt inom en som hindrar en 

trygg närvaro.  

 

3. Förtrogenhetskunskapen, som Aristoteles kallade fronesis, beskrivs som 

förmågan att känna igen saker genom erfarenhet och reflektion. Den har jag 

förvärvat själv under mitt yrkesliv. 
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Vid de under ett halvår återkommande mötena med Giorgios och då jag flera 

gånger tittade på den video-inspelade intervjun fick jag stegvis en viktig insikt vid 

igenkännandet först av min pappa, sedan av sorgen.  

Hur den insikten kom till mig vet jag än idag inte. Men jag tror att jag under min 

uppväxt registrerade min pappas kroppshållning, hur han satt stilla med händerna 

i knäet och blicken bortanför eller innanför. Kanske kände min kropp igen sig i 

stämningen i rummet, kroppens tyngd och stillhet, röstens tonläge och den ytliga 

andningen fylld av suckar. Och jag reagerade som när jag var barn med att tassa 

runt, söka kontakt, vilja hjälpa, samtidigt som jag kände mig både rädd och 

hjälplös. 

Detta kan möjligen handla om en nivå av begreppet tyst kunskap, som Bo 

Göranzon har beskrivit som ett ´förmedvetande´. Det kanske inte kan relateras till 

ett traditionellt kunskapsbegrepp, men handlar om en djup erfarenhet, som 

samtidigt under decennier varit dold för mig. Här får jag klart för mig betydelsen 

av igenkännandet i en läkares arbete. 

Fredrik Sveneus, professor i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns 

högskola, har i boken Omtankar, praktisk kunskap i äldreomsorg skrivit en essä om 

Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens.  

Han skriver i inledningen att ”människan har och finner kunskap inom så många 

andra områden av livet än vetenskapens, även om det ofta är den vetenskapliga 

kunskapen, som framhålls som mönster för hur kunskap är och bör vara beskaffad”. 

Han fortsätter i sin essä att visa på den grundläggande roll känslor spelar i den 

praktiska kunskapen. Teorier om detta utgår från ett förstapersonsperspektiv 

(fenomenologi) i kontrast till naturvetenskapens tredjepersonsperspektiv.  Han 

menar att kunskapens subjekt, såväl som objekt, är vi själva som tänkande och 

kännande människor.  

Min berättelse är ett exempel på högst personlig kunskap. Det har för mig varit en 

mycket lång väg att nå denna kunskap – först alla år i blindo, sedan förvirringen 

som skingrades i och med igenkännandet av sorgen och patientens mycket 

kraftfulla bekräftelse av att det var just det som det handlade om. Sedan insikten 

om min pappas livssorg och min erfarenhet av den.  

 

Lotte Alsterdal, docent i den praktiska kunskapens teori på Södertörns högskola, 

var redaktör för boken Omtankar. Hon skriver ”……praktisk kunskap kommer ur de 
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erfarenheter vi gör i livet och hur vi förhåller oss till och ansvarar för dem. Den 

gestaltande berättelsen är ett av de språk som kan synliggöra den personliga 

erfarenheten och göra den tillgänglig för reflektion och till nytta för den skrivande 

själv”.  

Hon skriver vidare att alla berättelser inte har denna kraft bara för att de är 

berättelser. Förutsättningen för att en berättelse skall bli meningsfull att reflektera 

över är dess blottläggande av den egna erfarenheten med dess brister och 

möjligheter vilket kräver mod och ödmjukhet. 

 

Kanske skulle min berättelse kunna vara ett exempel på allmängiltig kunskap och 

ge möjlighet till reflektion över hur en livslång sorg kan förkroppsligas eller 

uppfattas som en depression och hur läkares tolkning av symtomen kan medföra 

olika konsekvenser för patienten vad gäller förståelse och behandling.  

Verkligheten som vi läkare möter är komplex och innehåller ofta svåra 

överväganden kring både kroppslig och psykisk sjukdom och lidande samtidigt. 

Idag skulle jag förhoppningsvis ha modet att ta en diskussion med patient och 

kirurg om den livslånga sorgen som tänkbar förklaring till patientens smärtor i 

rygg och ben och även diskutera nyttan respektive risken med operation. Det är en 

svår bedömning då det medicinska naturvetenskapliga synsättet är starkt 

överordnat min egen erfarenhet, och verklighetens komplexitet och 

variationsrikedom är omfattande. Just därför behöver vi läkare oftare föra en 

dialog med varandra. (se berättelsen om Ali som genomgick två stora 

magoperationer pga oklart illamående s. 27) 
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Om isberget som modell för läkares samlade yrkeskunnande  

 

    Fig 5. 

 

Jag har valt isberget, som metafor för det samlade yrkeskunnande en erfaren 

läkare har. Den synliga delen utgörs av den teoretiska kunskapen och viss 

färdighetskunskap. Det är den kunskap vi kan ge uttryck för eller berätta om på 

grund av att vi förvärvat begrepp, som förmår organisera våra kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter. Den osynliga delen utgörs av den 

förtrogenhetskunskap som utgör förutsättningar för utövandet av läkaryrket, men 

också är grunden för den teoretiska kunskapen även när denna ännu inte har 

formulerats. Förtrogenhetskunskap har hittills inte varit något vedertaget 

kunskapsbegrepp inom läkarkåren. Det begrepp som använts är istället beprövad 

erfarenhet. Ragnar Levi, läkare och journalist som nu arbetar som informationschef 

på SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) menar att beprövad 

erfarenhet är allt, som inte ryms inom begreppet vetenskap. Det vill säga allt 

såsom koncensus, behandlingstradition, omdöme och personliga värderingar. 

Enligt läkarutbildningens mål skall studenterna kunna ”diskutera förhållandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt dess betydelse för 

yrkesutövningen”. En stilla undran blir då om det är möjligt, om vi läkare inte har 

ett gemensamt språk och medvetenhet om vad vi avser när vi talar om den 

beprövade erfarenheten. Idag finns förutom EBM (evidens-baserad medicin), 

beskriven på s. 8 även andra försök att synliggöra läkares riktlinjer för behandling 

såsom i ”Best Practice Guidelines”, som utges av British Medical Journal.  
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Bengt Grensjö vid pedagogiska institutionen i Umeå har skrivit en rapport om 

Tysta, tystnande och tystade kunskaper inom arbetslivet. Han utgår från Polanyis 

begrepp. I rapporten visar han hur begreppet tyst kunskap kan användas som 

sökarljus på företeelser som är viktiga att synliggöra och utveckla och som hotar att 

gå förlorade i samband förändringar inom en verksamhet. Jag fäste mig vid ordet 

”sökarljus”, ett ljus som lyser upp och ser vad som döljer sig i mörkret. Genom detta 

sökarljus kan dolda kunskaper och erfarenheter viktiga i läkares yrkeskunnande 

bli synliga och genom dialog och forskning få ett språk med ord och begrepp. 

 

En viss begreppsförvirring upplever jag under skrivandet. Tyst har med hörsel att 

göra och dold har med syn att göra. För mig är tyst och dold kunskap detsamma 

trots att själva ordet tyst och dold för tankarna till olika sinnen. Så även om jag valt 

isberget som metafor är jag medveten om att den inte är helt konsekvent. Inom 

medicinsk pedagogik finns ett begrepp som ”hidden curiculum” (den dolda 

utbildningsplanen) för det vi inte talar öppet om och det som inte formellt lärs ut 

på läkarutbildningen. Det kan handla om både tyst, tystad och tystnande kunskap, 

som även om den inte öppet undervisas kommer till uttryck i attityder, 

förhållningssätt och handlingar i föreläsningssalar och på vårdavdelningar. Jag vill 

också vara tydlig med att yrkeskunnande inte är lika med tyst kunskap. Vissa tysta 

aspekter kommer inte heller att kunna teoretiseras utan enbart uttryckas i själva 

yrkesutövandet. Dock vet jag nu att mycket kan tydliggöras. 

Jag vill dela några av dessa dolda kunskaper och erfarenheter som synliggjorts 

under min tid som lärare. 

 

På kursen i Konsultationskunskap synliggjorde vi en del av isberget under ytan och 

satte ord på något i läkares yrkeskunnande som för 20 år sedan var tyst kunskap. 

Därigenom kunde vi också tydliggöra vad som bidrog till en god kommunikation 

mellan läkare och patient. Genom en pedagogisk modell kunde vi förmedla denna 

tysta kunskap till studenter och handledare. (se sid 4-6) 

En annan tyst kunskap vi försökte förmedla var skillnaden mellan illness och 

disease. ( se sid 11) 
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En tystnad kunskap var läkaretiken. Trots att etiken funnits som grund i läkaryrket 

sedan tusentals år har jag inget minne från min egen tid som student att etik fanns 

på schemat. Hoppfullt är att idag alltfler läkare arbetar med etiska frågor och att 

det nu finns en genomtänkt etikundervisning på samtliga läkarutbildningar. 

Läkarkåren har höga och tydliga etiska värderingar, som utgör grunden för 

allmänhetens förtroende. I den medicinska kulturen finns liksom i alla kulturer 

dolda värderingar som inte är erkända, som ofta är omedvetna, men som visar sig i 

vardagliga attityder och beteenden. Gapet mellan ideal och verklighet är ett stort 

dilemma för många läkare. Här behövs verkligen ett stort sökarljus!   

En ny version av Läkarförbundets etiska regler togs 2009. Vissa regler har bytt 

plats eller fått en annorlunda text. Den första regeln är dock oförändrad och lyder: 

”Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om 

möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud.”  

Det behöver vi ständigt påminna oss om. 

 

Genusvetenskapen är ett exempel på kunskap som på -90-talet fortfarande var 

tystad kunskap inom medicinen trots att den då var ett universitetsämne. 

Genusvetenskap har ett utpräglat metaperspektiv, vilket betyder att även normer 

och föreställningar som finns inom andra discipliner utsätts för kritisk granskning 

och problematisering. Min uppfattning är att medicinen till att börja med inte 

klarade denna granskning. I den senaste Folkhälsorapporten 2013 framkommer 

att särskilt lägre utbildade kvinnor fortfarande får sämre vård än högre utbildade 

män. Detta trots att genusperspektivet alltid måste beaktas vid 

forskningsansökningar till etiska kommittén. Och att forskningen sedan länge 

synliggjort viktiga skillnader vad gäller bemötande och sjukdomsbilder hos män 

och kvinnor. Vilka värderingar som underhåller dessa skillnader går att ana, men 

är fortfarande ljusskygga och tar lång tid att förändra. 

 

En kunskap, som däremot fortfarande är tystad är kunskapen om känslor. Inom 

andra människovårdande yrken, såsom präst och psykolog inser man behovet av 

studenternas egen terapi. Som läkare är detta berättigade behov tystat och 

attityden är att man skall vara stark och klara känslomässiga påfrestningar på egen 

hand.  
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Förmågan att tolka andras känslor, behov och bekymmer och att skapa kontakt och 

underhålla relationer är en grundläggande förmåga i alla vårdyrken. Goda 

relationer bygger på förtroende både i förhållande till patienter, kollegor, 

medarbetare och chefer. Trots att denna förmåga är avgörande för att 

framgångsrikt utöva läkaryrket har denna kunskap fortfarande inte någon plats 

inom läkarutbildningen.  

 

Högskoleverkets ambitioner att införa bildningsbegreppet på landets högskolor 

har ännu inte nått läkarutbildningen i Göteborg, som valt att ha en 

naturvetenskaplig profil. Vi gjorde försök på kursen i Tidig yrkeskontakt och 

Konsultationskunskap med att införa seminarier om skönlitteratur, men vi 

misslyckades. Jag anser att bildning fortfarande är en tystad kunskap. 

Det finns många läkare och även unga läkarstudenter som är bildade människor 

och intresserade av humaniora och mänskliga villkor. Jag känner igen dem på 

deras öppenhet och deras sätt att tala och lyssna och förhålla sig till människor och 

företeelser. Kanske har de genom sin bildning fått en stabil värdegrund att utgå 

ifrån, som handlar om alla människors lika värde och ett intresse för andra 

människors synsätt och erfarenheter, vilket i sin tur utvecklat deras respekt och 

ödmjukhet. 

Om detta har jag skrivit en annan uppsats. 

 

Under arbetet med denna uppsats kom jag in på kunskapen om lidandet. Om den 

kunskapen tystnat eller blivit tystad vet jag inte. Men jag beslöt mig för att närma 

mig den genom mina egna erfarenheter. Det lidande jag avser handlar om det 

mänskliga, själsliga eller existentiella lidandet så som jag mött det i mitt arbete 

som distriktsläkare och i mitt eget liv.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 25 

III. Om lidandet 
 

Om nödvändigheten att förstå lidandet 

Att förstå lidandet har varit en omedveten drivkraft i mitt arbete som läkare men 

också i mitt eget liv. Respekten för och omsorgen om andra fick jag med mig i min 

uppfostran och i skrivande stund har jag också insett att jag på ett omedvetet plan 

lärde mig mycket om lidande genom mina föräldrars liv och sjukdomar.  Men detta 

har fram tills nu varit en såväl tyst som dold kunskap för mig.  

Det var under slutet av 1980-talet, som nyutbildad distriktsläkare i nordöstra 

Göteborg, som jag började fundera över människors lidande och varför vissa led 

och andra inte led. Vissa som blivit behandlade och friskförklarade efter en 

allvarlig sjukdom led fortfarande många år efteråt. Andra som inte hade någon 

klassificerbar sjukdom led och andra som ”borde” blivit friska efter behandling av 

en i mina ögon lindrig skada led också i åratal. Medan andra med svåra kroniska 

sjukdomar levde ett gott liv. Jag mötte människor från jordens alla hörn och fick 

lyssna på människoöden så annorlunda än mitt eget. Det var i deras berättelser 

lidandet fick ansikten och röster. Ingenting om detta var jag förberedd på. Under 

min läkarutbildning har jag bara ett minne av en lärare som talade om sina 

patienters lidande. Det var professorn på kursen i hudsjukdomar, som berättade 

hur svårt det var att leva med en kronisk hudsjukdom och hur det påverkade 

möjligheterna att finna ett jobb och en partner. Vi blev i första hand utbildade för 

att kunna diagnosticera och behandla sjukdomar. Att förstå hur människors liv och 

personlighet påverkades av sjukdom eller bidrog till sjukdom – den kunskapen fick 

vi inte. Kanske var det underförstått? Kanske saknades ett språk för denna 

kunskap hos våra lärare? Kanske ansågs det inte vara läkarens uppgift att bry sig 

om patientens lidande? Men som distriktsläkare var det nödvändigt för mig att 

själv förstå för att kunna vägleda mina patienter hur de kunde komma vidare i sina 

liv med sitt lidande.  

 

En av läkarens viktigaste uppgifter är att lindra lidande hos sjuka människor. Vi 

kan lindra ångest, illamående, andnöd och smärta. Vi kan operera, reponera och 

gipsa frakturer för att minska akut smärta och förbättra förutsättningar för läkning 

och minska framtida funktionsnedsättning. Vi kan göra ballongsprängningar när 



  
 

 26 

hjärtats kärl blivit förträngda av arterio-sclerotiska förändringar och på det sättet 

förhindra kärlkramp och hjärtinfarkt. Behandling av cancersjukdomar har lett till 

att många sjukdomar kan botas idag. Ja, uppräkningen kan göras lång vad gäller 

vetenskapliga framgångar som betytt mycket för att minska människors lidande.  

Samtidigt talar vi läkare sällan om själva lidandet. Det är som om själva ordet 

lidande blivit ett främmande ord, vars innebörd vi har tappat kontakten med och 

som vi inte längre använder i samtal människor emellan. Följande berättelser 

belyser några erfarenheter av det lidande jag vill synliggöra. 

 

”Värst är tröttheten” 

Seija var en av många kvinnor jag mötte, som sökte för trötthet och värk i hela 

kroppen. Hon hade som ung flyttat från Finland och var nu i 50-årsåldern och hade 

i många år dubbelarbetat, som montör på Volvo och som skolstäderska. ”Värst är 

tröttheten” sa hon. Hon orkade inte lyfta ett mjölkpaket eller en stekpanna trots att 

hennes muskelkraft var normal när jag testade den. Hennes man var 

sjukpensionerad efter en stor hjärtinfarkt och barnen hade flyttat hemifrån. Hon 

beskrev hur hon kämpat, men nu inte orkade längre. Hon hade i många år arbetat 

på gränsen för sin förmåga och tagit ett stort ansvar för familjens behov och inte 

unnat sig själv någon vila. Dagar och år hade flutit samman och livet hade inte 

blivit som hon hoppats. Drömmen om att flytta tillbaka till Finland hade hon 

någonstans på vägen förlorat. Nu var allt försent. Hon blev sjukpensionerad under 

diagnosen fibromyalgi.  Seijas och många andra kvinnors lidande insåg jag först så 

småningom. Deras livsberättelser innehöll många liknande upplevelser, såsom 

mångårigt kämpande och återkommande förluster och kränkningar.  

 

Jag insåg så småningom att när en människa lider är det hela hennes jag som 

drabbas. Cicely Saunders, läkare och skapare av den engelska hospicerörelsen 

(1984) använder termen ”total smärta” för att uttrycka att lidandet är såväl fysiskt, 

psykiskt som socialt och andligt. På en 10-gradig skala satte dessa kvinnor alltid ett 

”X” på 10, vilket betydde outhärdlig smärta. Trots det var tröttheten värst. Många 

berättade om hur svårt det var att bli förstådda och tagna på allvar av läkare, 

anhöriga, arbetskamrater och Försäkringskassa. Och hur detta ökade deras 

lidande. Det var i mötet med alla dessa kvinnor, som jag började fundera på varför 

de förlorat sin livskraft och livsvilja.  
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”Edvard är död” 

En av dessa patienter var Edvard från Libanon. Han var en lång, magerlagd, vacker 

och allvarsam man i 40-årsåldern, som kom till mig eftersom han inte kände sig 

förstådd av sin ordinarie läkare. Han hade fått ett arbete på SKF:s lager strax efter 

att han anlänt till Sverige. Redan tre månader senare hade han fått akut ont i en 

axel och sedan dess varit sjukskriven i två år utan att bli bättre. Det var viktigt att 

vi fick kontakt, så jag förberedde mig genom att läsa igenom journalen för att 

känna till hans sjukhistoria och kanske bättre förstå honom och hans situation. Jag 

hälsade och bad honom sitta ner och frågade hur han hade det. Han svarade 

fåordigt. Jag vet inte hur frågan jag sedan ställde kom till mig. Jag brukade inte 

fråga så. Men vid detta tillfälle frågade jag: ”Vem är Du Edvard?” Svaret kom 

blixtsnabbt. ”Edvard är död”.  Jag blev stum. Ett sådant svar hade jag inte väntat 

mig. Men Edvard fortsatte att tala. Han berättade att han varit assistent till en 

guldsmed i Beirut under kriget. Att han flytt till Sverige och lämnat sin fru och fyra 

barn för att bygga upp ett tryggare liv för dem här. Men han hade misslyckats. ”Då 

var jag en glad man som älskade att umgås med andra, att dansa och sjunga. Nu vill 

jag ingenting. Bara sova och vara ifred. Min familj är här men jag orkar inte med 

dem.”  

Så småningom lärde jag mig att lidandet uppstår när självbilden eller 

personligheten allvarligt skadas. Hur det sker och tar sig uttryck beror på hur 

personen uppfattar sitt jag eller sig själv. Lidandet ökar också om det är förenat 

med skuld- eller skamkänslor. 

 

”Min mage gråter för de små barnen” 

Ali var en medelålders man från Iran.  Han var en blek, finlemmad, hopsjunken och 

tystlåten man, som hade ett lidande uttryck, som jag kände igen. 

Han hade kommit till Sverige som flykting med fru och barn några år tidigare. Nu 

hade han flyttat till Göteborg och sökte mig som distriktsläkare. Han berättade att 

han inte kunde arbeta och var sjukskriven för depression och illamående. Han 

hade varit med om en omfattande utredning av orsaken till illamåendet utan att 

man funnit något fel. Han hade provat olika mediciner och till och med genomgått 

två stora magoperationer utan att bli bättre. De antidepressiva medicinerna hade 

inte heller hjälpt. Var han sjuk och i så fall vilken eller vilka sjukdomar hade han? 
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Jag frågade om han hade några egna funderingar på orsaken till sina besvär. Han 

skakade på huvudet.  

Vid ett senare besök sa han att han funderat mycket på min fråga. Nu hade han 

bestämt sig och ville berätta något för mig, som han inte talat med någon om 

tidigare. ”Jag tror du tål att höra detta”, sa han.  

Han berättade om en upplevelse i Teheran under kriget. Han stod vid det stora 

busstorget tillsammans med sin 5-årige son, när en skolbuss full med barn 

exploderade i närheten. Blodiga kroppsdelar flög åt alla håll och luften fylldes med 

en stark lukt av bränt och människors skrik. ”Jag upplevde ett intensivt illamående”, 

sa han. Det var som att allt i rummet stannade. Vi satt tysta en stund. ”Kan det vara 

det?”, viskade han. ”Jag tror det”, viskade jag tillbaka. Det var alldeles stilla i 

rummet. 

Några år senare träffade jag honom när jag kom cyklande på en gata i centrum. Det 

var han som såg mig först och ropade mitt namn med hög röst. Jag stannade och 

såg mig omkring och upptäckte då en man som viftade med båda händerna. Jag 

kände först inte igen honom. Det var en stilig rakryggad man med öppen blick. Han 

ville säga tack och berätta att han mådde bättre nu. Jag tar inga mediciner längre. 

Illamåendet finns kvar, men jag förstår varför. ”Min kropp minns och min mage 

gråter för de små barnen och så får det vara. ” 

I sin bok Psykiatern och själen skriver Viktor Frankl (1946) om vikten av att finna 

en mening i lidandet. ”Människan kan tåla nästan vilket lidande som helst om man 

på något sätt kan uppfatta det som meningsfullt”. 

 

Om lidandet – vem är jag? 

Läkarvetenskapens dominerande ställning har lett till en föreställning, som säger 

att ingen kunskap är verklig om den inte är vetenskaplig, det vill säga objektiv och 

mätbar. Utifrån detta perspektiv riskerar själva lidandet att bli overkligt. Och 

lidandet saknar diagnoskod. 

Som läkare möter vi hela tiden människor som går igenom sjukdom, sorg, 

förtvivlan, misslyckanden och vilsenhet. Ibland blir vi människor patienter för 

kortare eller längre tid. En patient är en individ som är i kontakt med sjukvården 

för att få en diagnos för sina besvär eller behandling för någon sjukdom. Ordet 

kommer från latinets pati, som betyder "lida" eller "tåla".  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnos
http://sv.wikipedia.org/wiki/Behandling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdom
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Många människor ställer sig frågor som: ”Vem är jag när min kropp förändras av 

sjukdom”, ”när jag inte orkar vara den förälder jag vill”, ”när jag inte kan arbeta och 

bidra till familjens försörjning eller vara en aktiv samhällsmedborgare”, ”när jag 

tvingas fly från mitt hemland?” ”Vem är jag när jag inte längre kan hålla mig till 

mina invanda mönster och livsstrategier eller när jag inte längre kan upprätthålla 

mina drömmar?”  

 

När vår personlighet eller självbild utsätts för prövningar på grund av sjukdom 

eller andra händelser i livet kan det leda till en inre konflikt, i vilken frågan: ”Vem 

är jag nu?” dyker upp. Andra vanliga frågor är: ”Varför hände detta mig?” eller 

”Varför hände det nu?” ”Hur skall mitt liv bli nu?” 

Sjukdom är ofta en anledning att se över sitt liv. Att fundera på vem jag är vid 

denna tidpunkt och hur jag vill leva återstoden av mitt liv. Vad är viktigt för mig? 

Kanske att börja en inre upptäcktsresa? Att acceptera att sjukdomar tillhör livets 

villkor har blivit svårare idag. Kanske har vi läkare förmedlat en alltför stor 

förhoppning om att kunna bota sjukdomar? Många som blir sjuka blir mer sårbara 

och kan känna sig mindre värda eller till och med värdelösa och till besvär både för 

sina närmaste och för vårdpersonalen, med risk att de drar sig undan och blir 

isolerade och känner sig annorlunda och utanför. De kan känna skuld och skam för 

att ha blivit sjuka och till och med för att dö. Det kan leda till att de förlorar mycket 

av sin självbild och därmed sin livskraft vilket ofta ger upphov till ett lidande.  

Lidandet är ofta svårt att greppa för den som lider och svårt att beskriva med ord 

och därför svårt för utomstående att förstå. På så sätt blir lidandet ofta en av de 

mest ensamma upplevelser en människa kan ha. Jag har också insett att lidandet 

kan upplevas som ett hot mot en människas hela existens och i sin djupaste 

mening vara ett ”döende” och kan innebära att man känner sig främmande inför 

sig själv och sin egen kropp. Lidandet liksom sorgen och depressionen har många 

ansikten och de är unika för varje människa. Det kan vara mycket svårt att särskilja 

dessa tillstånd men viktigt för att patienten skall känna sig förstådd och för att 

läkaren skall finna lämpligt förhållningssätt och behandling och samtidigt vara 

uppmärksam på att en sorg liksom ett själsligt lidande kan utvecklas till en så 

kallad egentlig depression och vice versa.  
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Vad är normalt och vad är sjukt? 

Samtidigt som läkarvetenskapen fortsätter att framgångsrikt kunna behandla 

hjärt-kärlsjukdomar och cancersjukdomar har den så kallade psykiska ohälsan 

blivit allt större i vårt samhälle. 

Fredrik Svenéus, professor i filosofi och praktiskt yrkeskunnande vid Södertörns 

högskola skriver i sin senaste bok Homo pathologicus om den lidande människan 

som också är en människa som söker mening. Han menar att människan alltid har 

lidit och alltid kommer att lida och därför behöver finna sätt att förhålla sig till det. 

Mer och mer av lidandet har kommit att förstås i medicinska vetenskapliga och 

diagnostiska termer. Det skulle kunna bero på att andra meningssystem för 

lidande, såsom religioner, politiska ideologier och psykoanalys inte är tillgängliga 

på samma sätt i dagens samhälle. Däremot finns det en auktoritet i vetenskapliga 

förklaringsmodeller idag.  

Det finns därför en risk att människor med själsligt lidande blir medikaliserade 

eller diagnosticerade i alltför hög grad enligt DSM, den psykiatriska manual, som 

sedan 1970-talet ges ut av psykiatriska föreningen i USA. I första hand kom den till 

som ett instrument för forskare men har spridit sig till sjukvården som ett 

hjälpmedel att klassificera psykiska tillstånd. DSM säger däremot inget om orsaken 

till de symtom de kategoriserar. Många patienter som lider av diffusa tillstånd 

känner sig inte tagna på allvar vare sig av sin omgivning eller av sjukvården. Att få 

en diagnos kan då ge en förklaring eller förståelse eller till och med en identitet. 

Diagnoserna har också blivit viktiga för att legitimera ett lidande i relation till 

arbetsgivare och försäkringskassa.  

Vad betyder det att vi fått alltfler diagnoser för att skilja normalitet från avvikelser, 

friskt från sjukt, eget ansvar från samhällsstöd samtidigt som ekonomiska 

styrmodeller kräver att läkare ställer diagnos? Jag anser att vi läkare behöver ägna 

en större uppmärksamhet åt dessa frågor.  

 

Bo Jacobsen har i sin bok Existensens psykologi – en introduktion (1998) tagit upp 

de existentiella frågorna och menar att de är mer påträngande än någonsin för 

individen. 

”Hur får livet mening? Ska man eftersträva det säkra eller söka det oförutsägbara? 

Hur ska man träffa val, som man inte behöver ångra? I hur stor utsträckning skall 
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man bygga sitt liv på andra människor? Hur rustar man sig för motgång? Och 

varifrån får man själva livsviljan? 

 

Om att vara människa 

För att bättre förstå lidandet behöver vi förstå något om vad det är att vara 

människa.  

Jag läste för ett tag sedan Primo Levis bok Är detta en människa? Den handlar om 

livet i Auschwitz, där nästan alla fångar dog inom tre månader. De fråntogs 

verkligen allt, som gör en människa till en människa. Endast ett fåtal överlevde de 

omänskliga villkoren i koncentrationslägret. Det var de som hittade strategier för 

att behålla något av sin mänskliga värdighet som överlevde. Jag minns till exempel 

mannen, som varje dag fortsatte att tvätta sig trots att vattnet var både kallt, 

smutsigt och luktade illa.  

 

För att leva mitt liv har jag behövt lära känna mig själv och mina omedvetna och 

medvetna drivkrafter bättre. För andra är det inte så, i varje fall inte så länge de 

mår bra och livet fungerar. Jag har insett att det är svårare att lära känna en 

människa än en sjukdom. Samtidigt är det just nödvändigheten att lära känna den 

enskilde patienten som särskiljer läkares praktiska yrkeskunnande från den 

medicinska vetenskapen. Min erfarenhet är att människor upplever samma 

sjukdom på olika sätt.  

Vi är födda som unika varelser och växer upp i en kultur och ett samhälle med de 

förutsättningar som råder. Vi uppfostras och anpassar oss till vad som är möjligt. 

Vi utvecklar en personlighet och får roller, relationer och intressen och yrken 

utefter de förutsättningar som är oss givna och anpassade efter de krav som ställs 

på oss och de bekräftelser vi får eller inte får. Vi har olika mycket energi, begåvning 

och vilja, olika grad av känslighet, olika kroppsliga utseenden och styrka. Vi lär oss 

att hantera eller inte hantera vardagliga situationer och livets föränderlighet. Så 

småningom skapas en personlighet och en självbild, till vilken våra drivkrafter är 

kopplade. Vi har olika kroppsliga, känslomässiga och sociala behov. Vi behöver 

gemenskap för att känna oss levande. Vi behöver känna att vi lever i ett 

sammanhang och att vi räcker till för de krav och förväntningar som omvärlden 

ställer på oss. Livets oförutsägbarhet får inte vara alltför stor och vi behöver ha 

tillräcklig kontroll och möjlighet att påverka våra liv.  
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Vi har också andliga eller existentiella behov, såsom att vi behöver känna att vårt 

liv har en mening och att det finns något att hoppas på.  

Hur vi vill leva är någonting vi måste lära oss var och en för sig i mötet med 

människor och erfarenheter, som känslomässigt präglar oss och därmed bidrar till 

att göra oss till dem vi är vad gäller värderingar och livshållning. 

 

Kropp, själ och ande 

Utifrån erfarenheter av lidande, som jag själv och mina föräldrar upplevt och som 

patienter berättat om för mig, närmade jag mig så småningom människans inre. 

För mig blev det nödvändigt att förstå mer om det för att förstå den trötthet Seija 

och många andra kvinnor upplevde, för att förstå hur Edward som kände sig död 

ändå var vid liv och hur Jamaks själ åter dansade.  

 

Min tro och erfarenhet är att en människa består av kropp, själ och ande som 

tillsammans bildar en odelbar helhet som är unik för varje människa. Människans 

obegripligt välskapade och välfungerande kropp är i sig något att förundras över. 

Läkares yrkeskunnande är inriktat på kroppens fysiologi och sjukdomar och 

behandlingar. Själ och ande är mer svårfångade begrepp och tas inte upp under 

läkarutbildningen. Jag har försökt att tolka dessa begrepps innebörd, men insett att 

jag oftast hamnat i en snårskog när jag försökt förklara min syn. Själ är ett ord som 

används alltmer och de flesta har en känsla av vad som menas med själ även om 

det inte är så lätt att finna ord för att beskriva den. Ett försök att definiera själen är 

att jämställa den med vår personlighet (jfr det grekiska ordet psyche). Så våra 

tankar och känslor är nära förknippade med vår själ. I mötet med andras blick, i 

rösten och orden och händerna, i hållning och rörelser, utstrålning och känslor, 

förhållningssätt och handlingar möter vi den andres själ. Då avser jag vår 

autentiska personlighet i motsats till den personlighet vi utvecklar för att passa in i 

familjer, på arbetsplatser eller i samhället. Filosofen Sören Kierkegaard talar i sin 

bok ”Att leva innerligt” om risken med att förneka vår unika varelse och vår ande 

och bli ”ett numerus” bland andra. Det finns en risk med båda dessa 

personligheter. Den autentiska som står upp för sina åsikter och behov kan bli 

åsidosatt och den som anpassar sig alltför väl kan riskera att ”tappa bort sig själv”. 

Så det är en konst i sig att finna och utveckla sin genuina personlighet för att kunna 

visa ett äkta intresse och medkänsla för den andra och inte bara visa en korrekt 
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artighet. Att hålla detta intresse för patienten levande tror jag blivit allt svårare så 

som arbetsmiljön inom vården utvecklats med allt större stress för såväl läkare 

som annan vårdpersonal. Men min uppfattning är att det är livsviktigt för såväl den 

enskilde läkaren som för en läkande vård. 

Den andliga delen (jfr grekiska ordet pneuma) av människan är den del som har 

kontakt med det som är större än oss själva. Kanske är det som den store filosofen 

Descartes på slutet av 1500-talet sa: ”Gudsidén är medfödd och ger människan en 

förnimmelse av en annan verklighet än hennes eget jag.” 

Det är vanligt att människor i svår kris eller sorg känner behov av kontakt med 

denna större verklighet. Men också i stunder i livet då de känner stor tacksamhet 

eller blir djupt berörda av glädje, medlidande eller kärlek. 

 

Själ och ande och lidande är begrepp som kommit att tillhöra religionernas och 

poeternas områden. Men var hör de hemma i vår tid? Andliga vägledare och 

själasörjare finns bland religionernas institutioner i vårt land. Men det är inte 

självklart att människor vänder sig dit med sitt lidande om de inte har en tro. 

Istället tror jag att många finner stöd och vägledning inom 

komplementärmedicinen eller olika terapiformer. Och förhoppningsvis hos sina 

läkare. 

 

Läkekonst 

Det läkande i medicinen växer ur själva mötet mellan läkare och patient. Att förmå 

språnget från sjukdomen i allmänhet till sjukdomen såsom den framträder hos den 

enskilda patienten är en utmaning (8). Genom upplevelser, erfarenheter och 

reflektion utvecklar många läkare en förmåga till läkekonst. Vi talar ibland om 

erfarna läkares ”kliniska blick”, som betyder förmågan att känna igen en 

symtombeskrivning, ett undersökningsfynd, någons allmäntillstånd eller 

sinnesstämning. Men den har också att göra med förmågan att skapa kontakt och 

möta såväl patienter, som anhöriga och medarbetare på ett värdigt sätt. Först då 

kan de få den bild som behövs för att förstå den människa de har framför sig. De 

läkare som brukar tilldelas pedagogiska pris av studenter och unga läkare är de, 

som kan gestalta och dela med sig av sin ”kliniska blick” – sin tysta kunskap och 

tänka högt och därmed vara goda förebilder. 
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Ytterst handlar läkekonsten om djupa mänskliga förmågor såsom förmåga att vara 

närvarande och uppmärksam, att visa förtroende och omdöme, om att visa respekt 

och bidra till att upprätta den sjukes värdighet. Den är inte direkt överförbar och 

mätbar och därför på något sätt i strid med de kunskapsideal, som dominerar 

medicinen och även vårt samhälle. Det är en relationell förmåga som jag är 

övertygad om att vi kan öva upp genom kunskap, uppmärksamhet och reflektion. 

Som läkare kan vi berätta för våra patienter om deras sjukdomar och behandlingar 

och i bästa fall vägleda dem i hur de kan leva sitt liv med den sjukdomen de fått och 

de konsekvenser den innebär. 

Att skapa kontakt med den lidande patienten, som inte alltid har kontakt med sig 

själv är inte enkelt. Det hoppfulla är att om hon får hjälp att identifiera och dela sitt 

lidande med någon som ser och vill förstå och kan visa medkänsla är det lättare att 

genomleva sitt lidande eller leva ett gott liv med sin sorg som följeslagare. Att få 

hjälp att få ihop sin livsberättelse, den inre och den yttre, kan bidra till en ny syn på 

sig själv och en ny mening i livet. Vi människor lider när vi inte får den hjälp vi 

behöver för att förstå och acceptera oss själva som de vi är och verkligheten som 

den är och när vi inte vet hur vi skall leva våra liv.  

Göran Rosenberg menar i sin bok Plikten, profiten och konsten att vara människa 

(2004) att bedömningar och beslut inom vård och omsorg till slut bara kan 

vägledas av kunskap som är personlig och därmed också känslomässig till sin 

natur. Om vårdens personal strikt skall följa expertkunskap och EBM riskerar den 

personliga kunskapen att omyndigförklaras och därmed medföra stor osäkerhet 

hos den enskilde. 

Läkaren Francis Peabody säger i sin bok The Care of the Patient (1927) att  

”hemligheten med att vårda patienten är att bry sig om patienten. Det enda sättet att 

ta reda på fakta om den sjuka personens förflutna är att fråga. Vi behöver ta hänsyn 

till faktorer som har att göra med personers fysiska, psykologiska och sociala 

reaktioner på sjukdomsprocessen och att förhållandet människor emellan kan 

påverka sjukdomstillståndet. Som läkare kan jag med enkla frågor få svar på mycket 

som hjälper mig att förstå den människa jag möter som patient. Annat är mer 

svårfångat. Vår självbild byggs upp av vilka återkopplingar vi får från andra 

människor på våra tankar och handlingar. Ju bättre självkännedom betraktaren har 

desto större möjlighet är att hans/hennes gensvar hjälper medmänniskan att finns 

sitt sanna jag.”  
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Om jag möter mina patienter med omedvetna fördomar eller negativa attityder 

försämras kontakten. Om jag väljer att se det goda hos dem känner de sig tryggare 

och vågar lättare dela sina tankar och känslor. I den indiska yogatraditionen finns 

en vacker hälsningsritual. Med handflatorna ihop framför hjärtat gör man en 

bugning inför den andre och säger Namaste. Det betyder ”det gudomliga i mig ser 

det gudomliga hos dig” 

 

Långt ifrån alla mina patienter led trots svåra sjukdomar. Många har berikat mitt 

liv med hopp genom sina berättelser och sin livsvisdom och blivit förebilder för 

mig.  

En av mina käraste patienter var en svårt hjärtsjuk man. ”ja, ja, så är det, men jag 

tar mina mediciner och jag mår som en prins. Än så länge kan jag gå ner till 

postlådan vid vägen och hämta min morgontidning. Sedan sitter jag under mitt 

älskade päronträd och läser och dricker mitt morgonkaffe. Jag gläds över sommaren 

och blommorna i min gamla trädgård” ”Men värmeböljan då?” ”När det är som 

varmast går jag in och lägger mig på en madrass i källaren. Där sover jag gott” 

 

Målet för min vandring 

”Det är ikke greidt att forstå hvor skoen trykker, når en ikke har den på” sa Peer 

Gynt i Ibsens drama. Skavet har funnits där så länge jag minns och påmint mig om 

min sårbarhet och min väg. Under arbetet med denna uppsats om yrkeskunnande 

har jag upplevt ett synliggörande av lidandet, som när skulpturen framträder i 

marmorblocket under bildhuggarens varsamma mejslande. Lidandet som varit 

dolt för mig samtidigt som det funnits inom mig och runt mig i hela mitt liv. Utan 

att från början veta vad jag letat efter, är det som om allt jag gjort och arbetat med 

har varit ett sökande att förstå mer om det själsliga lidandet.  Jag har alltid letat 

efter ord för att kunna uttrycka mina erfarenheter. Så småningom har jag funnit ett 

språk.  För mig har det inneburit en befrielse. I mitt arbete som läkare kan jag 

lättare hjälpa mina patienter att sätta ord på deras ofta ordlösa lidande och på det 

sättet göra något av det obegripliga begripligt. 
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Sammanfattning 

Min utgångspunkt är att lidandet är en del av människans existentiella villkor. 

Trots att vi som läkare ofta möter lidandet talar vi sällan eller aldrig om det. Det är 

som om själva ordet lidande blivit ett främmande ord. Genom att sätta sökarljus 

mot läkares tysta kunskap fann jag lidandet, det som jag kallar det själsliga eller 

existentiella lidandet. Här är en sammanfattning av den kunskap jag fann.  

Lidandet uppstår när något väsentligt i självbilden eller personligheten går förlorat 

vid en sjukdom eller andra betydelsefulla livshändelser. Frågan ”vem är jag nu”? 

infinner sig då ofta. Min erfarenhet är att vi människor lider när vi inte får den 

hjälp vi behöver för att förstå och acceptera oss själva som de vi är och 

verkligheten som den är och när vi inte vet hur vi skall leva våra liv. 

Som läkare kan vi berätta för våra patienter om deras sjukdomar och dess 

behandlingar men vi har svårare för att vägleda dem i hur de kan leva sitt liv med 

den sjukdomen de fått och de konsekvenser den innebär. För att kunna göra det är 

det nödvändigt att lära känna den enskilde patienten, och det är det som särskiljer 

läkares praktiska yrkeskunnande från den medicinska vetenskapen. Vi behöver 

vara lyhörda för de livsfrågor våra patienter har och intressera oss för deras 

drivkrafter. Vi behöver vara uppmärksamma på den enskilde patientens sårbarhet 

och på eventuella skuld- och skamkänslor. Det är inte så ovanligt att människor 

känner skuld och skam för att de blivit sjuka eller kommer att dö. Lidandet är svårt 

att greppa för den som lider och svårt att beskriva med ord och därför svårt för 

utomstående att förstå. På så sätt blir lidandet ofta en av de mest ensamma 

upplevelser en människa kan ha. 

Många patienter som lider av diffusa tillstånd känner sig inte tagna på allvar vare 

sig av sin omgivning eller av sjukvården och det ökar såväl sjukdomsupplevelsen 

som lidandet. Om patienten känner att jag som läkare tar henne på allvar och 

bidrar till att upprätta hennes värdighet och visar äkta intresse att vilja dela 

hennes lidande och följa henne genom sjukdomen och lidandet är det lättare att 

genomleva sitt lidande. Att få hjälp att få ihop sin livsberättelse, den inre och den 

yttre, kan bidra till en ny syn på sig själv och en ny mening i livet. ”Människan kan 

tåla nästan vilket lidande som helst om man på något sätt kan uppfatta det som 

meningsfullt”. 
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Jag menar att det är vår uppgift som läkare att ha en kunskap om människors 

själsliga och existentiella lidande för att bättre kunna hjälpa våra patienter till en 

bättre hälsa.  

Vid behov kan vi i överenskommelse med patienten finna andra lämpliga 

yrkespersoner att samtala med, såsom psykologer, kuratorer eller själavårdare 

inom kyrkan. 

Genom att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter hoppas jag att kunna 

inspirera andra kollegor att utforska sitt eget tysta yrkeskunnande. Då kan vårt 

gemensamma språk utvecklas och hållas levande och vårt yrkeskunnande bli 

synligt och få en upprättelse till gagn för inte bara oss själva utan för sjukvården 

och framför allt för patienterna. 
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Referenser 
Skriv in referenser 
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Bilagor 

Bilaga A Skriv in titel 
Skriv in bilaga 
 


	Jag mötte Giorgios för snart 15 år sedan. Då hade jag varit färdig läkare i 20 år. Han var dagens sista patient och jag såg honom i väntrummet när jag gick för att hämta en kopp kaffe för att pigga upp mig.  Jag hade läst remissen och visste att han u...
	Jag minns att jag hann uppmärksamma mina föreställningar om honom och kände att det skulle komma att bli en ansträngande konsultation.  Så jag bestämde mig för att försöka vara öppen och lägga mina förutfattade meningar åt sidan.
	Han reste sig med möda och följde mig med tunga steg in på rummet. Han berättade om sin värk och sina svårigheter att gå. Jag undersökte honom och fann diskreta suspekta neurologiska tecken. Jag funderade intensivt men kom inte på någon sjukdom han k...
	Nästa gång blev det mer tid för samtal. Jag berättade att jag skrivit en remiss till en neurolog för specialistbedömning och han accepterade detta utan ytterligare frågor. Jag undrade vad han ägnade sina dagar åt och han svarade då att han brukade gå ...
	Vid nästa besök berättade han att han varit hemma i Grekland och gav mig två små gipsstatyetter av Askleipos, läkekonstens gud och Hygieia, hälsans och renhetens gudinna, samt en tavla med Hippokrates läkared inristad på gammal grekiska. Jag blev myck...
	Ett halvår senare sökte han mig akut en dag. Vid denna tid höll jag på att förbereda mig inför kursen i kommunikationsmetodik på Kalymnos till vilken alla deltagarna skulle ta med en egen videoinspelning. Så jag hade en videokamera uppställd och fråga...
	Kvällen innan det var min tur att visa en video på kursen satt jag kvar ensam på hotellrummet och tittade igenom mina inspelningar från olika patientmöten. Vilken skulle jag välja? Videon med Giorgios påverkade mig på något ofrånkomligt och förvirrand...
	När jag visade min video nästa dag, sa mina kollegor att jag i allt följde kommunikationsmodellens olika steg. Jag var lugn, lyssnade uppmärksamt och visade omsorg om patienten. Samtidigt var alla överens om ”att jag gick som katten kring het gröt”. J...
	Veckan därpå hade Giorgos ett återbesök. Jag var både spänd och förväntansfull inför att möta honom. På min fråga om han tagit den antidepressiva medicinen, sa han ”nej”. Då blev jag lugn och sa ”jag visste det, för du trodde aldrig att det skulle hjä...
	Några veckor senare ringde han mig en lördag morgon från sjukhuset. Hur han hittat mitt telefonnummer vet jag inte. Han hade genomgått ett neurokirurgiskt ingrepp på ryggraden och kunde nu inte gå alls utan satt i rullstol.  Jag visste inte vad jag sk...
	Han kopplar ihop människokunskap och språkkunskap vilket även filosofen Ludwig Wittgenstein gör.
	Wittgensteins ofta citerade visdom ”Praxis ger orden deras mening” har jag fäst mig vid. För att vi läkare skall kunna föra en dialog kring vårt yrkeskunnande behöver vi ett gemensamt språk för att förstå varandra. Först när vi känner oss förtrogna me...
	Bo Göranzon skriver ”Dialogen mellan dem som ingår i en praxis innehåller inslag av friktion mellan olika uppfattningar som bygger på skilda erfarenheter och exempel i förtrogenhet och färdighet. För att fördjupa sitt yrkeskunnande är det nödvändigt a...
	Analys och reflektion av berättelsen om Giorgios utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv
	Redan Aristoteles beskrev olika kunskapsbegrepp, som dagens kunskapsteoretiker och filosofer vidareutvecklat. Filosofen Tore Nordenstam, lektorn i ide´- och lärdomshistoria Henrik Bohlin och professor Bo Göranzon på KTH och Arbetslivsinstitutet anslut...
	De benämns episteme eller påståendekunskap, techne eller färdighetskunskap samt fronesis eller förtrogenhetskunskap. Jag har funnit dem användbara för att beskriva läkares yrkeskunnande. De är alla tre överens om att förtrogenhetskunskapen tenderar at...
	För att beskriva dessa kunskapsteoretiska begrepp har jag valt att samtidigt göra en analys och reflektion av min berättelse om Giorgios.
	1. Den teoretiska kunskapen eller påståendekunskapen, enligt Aristoteles kallad episteme är den kunskap som kan förmedlas genom läroböcker och föreläsningar.
	I min berättelse står den teoretiska kunskapen för det jag lärt mig om orsaker till smärtor i rygg och ben. Jag har också fått en teoretisk utbildning om depressioner och depressionsbehandling, men teoretiska kunskaper om sorger och sorgeprocesser och...
	2. Färdighetskunskapen, enligt Aristoteles kallad techne, står för färdigheter i att utforska symtombeskrivning, att göra en kroppsundersökning och överväga olika diagnoser och eventuella behandlingar. Denna kunskap kan skrivas ner i en manual men inn...
	Jag hade också kommunikationsfärdigheter enligt modellen ”9 F:en”. Genom den fortbildning jag deltog i av video-inspelade konsultationer med handledning, fick jag via mina kollegor syn på ett beteende hos mig själv som jag tidigare inte känt till. Här...
	3. Förtrogenhetskunskapen, som Aristoteles kallade fronesis, beskrivs som förmågan att känna igen saker genom erfarenhet och reflektion. Den har jag förvärvat själv under mitt yrkesliv.
	Vid de under ett halvår återkommande mötena med Giorgios och då jag flera gånger tittade på den video-inspelade intervjun fick jag stegvis en viktig insikt vid igenkännandet först av min pappa, sedan av sorgen.
	Hur den insikten kom till mig vet jag än idag inte. Men jag tror att jag under min uppväxt registrerade min pappas kroppshållning, hur han satt stilla med händerna i knäet och blicken bortanför eller innanför. Kanske kände min kropp igen sig i stämnin...
	Detta kan möjligen handla om en nivå av begreppet tyst kunskap, som Bo Göranzon har beskrivit som ett ´förmedvetande´. Det kanske inte kan relateras till ett traditionellt kunskapsbegrepp, men handlar om en djup erfarenhet, som samtidigt under decenni...
	Fredrik Sveneus, professor i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns högskola, har i boken Omtankar, praktisk kunskap i äldreomsorg skrivit en essä om Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens.
	Han skriver i inledningen att ”människan har och finner kunskap inom så många andra områden av livet än vetenskapens, även om det ofta är den vetenskapliga kunskapen, som framhålls som mönster för hur kunskap är och bör vara beskaffad”. Han fortsätter...
	Min berättelse är ett exempel på högst personlig kunskap. Det har för mig varit en mycket lång väg att nå denna kunskap – först alla år i blindo, sedan förvirringen som skingrades i och med igenkännandet av sorgen och patientens mycket kraftfulla bekr...
	Lotte Alsterdal, docent i den praktiska kunskapens teori på Södertörns högskola, var redaktör för boken Omtankar. Hon skriver ”……praktisk kunskap kommer ur de erfarenheter vi gör i livet och hur vi förhåller oss till och ansvarar för dem. Den gestalta...
	Hon skriver vidare att alla berättelser inte har denna kraft bara för att de är berättelser. Förutsättningen för att en berättelse skall bli meningsfull att reflektera över är dess blottläggande av den egna erfarenheten med dess brister och möjlighete...
	Kanske skulle min berättelse kunna vara ett exempel på allmängiltig kunskap och ge möjlighet till reflektion över hur en livslång sorg kan förkroppsligas eller uppfattas som en depression och hur läkares tolkning av symtomen kan medföra olika konsekve...
	Jag har valt isberget, som metafor för det samlade yrkeskunnande en erfaren läkare har. Den synliga delen utgörs av den teoretiska kunskapen och viss färdighetskunskap. Det är den kunskap vi kan ge uttryck för eller berätta om på grund av att vi förvä...
	Bengt Grensjö vid pedagogiska institutionen i Umeå har skrivit en rapport om Tysta, tystnande och tystade kunskaper inom arbetslivet. Han utgår från Polanyis begrepp. I rapporten visar han hur begreppet tyst kunskap kan användas som sökarljus på föret...
	En viss begreppsförvirring upplever jag under skrivandet. Tyst har med hörsel att göra och dold har med syn att göra. För mig är tyst och dold kunskap detsamma trots att själva ordet tyst och dold för tankarna till olika sinnen. Så även om jag valt is...
	Jag vill dela några av dessa dolda kunskaper och erfarenheter som synliggjorts under min tid som lärare.
	Förmågan att tolka andras känslor, behov och bekymmer och att skapa kontakt och underhålla relationer är en grundläggande förmåga i alla vårdyrken. Goda relationer bygger på förtroende både i förhållande till patienter, kollegor, medarbetare och chefe...
	Högskoleverkets ambitioner att införa bildningsbegreppet på landets högskolor har ännu inte nått läkarutbildningen i Göteborg, som valt att ha en naturvetenskaplig profil. Vi gjorde försök på kursen i Tidig yrkeskontakt och Konsultationskunskap med at...
	Det finns många läkare och även unga läkarstudenter som är bildade människor och intresserade av humaniora och mänskliga villkor. Jag känner igen dem på deras öppenhet och deras sätt att tala och lyssna och förhålla sig till människor och företeelser....
	Om detta har jag skrivit en annan uppsats.
	Under arbetet med denna uppsats kom jag in på kunskapen om lidandet. Om den kunskapen tystnat eller blivit tystad vet jag inte. Men jag beslöt mig för att närma mig den genom mina egna erfarenheter. Det lidande jag avser handlar om det mänskliga, själ...
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