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ABSTRACT
PATIENT AS PERSON -  On meaning and dialogue in general practice 

Olle Hellström, MD, Division of Social Medicine, Department of Community 
Medicine and Rehabilitation, Umeå University, Sweden.

The point of departure of this dissertation is the assumption that symptoms sometimes are the expres
sion of the patient’s search for meaning, this meaning being grasped at through the sense of being 
afflicted with a disease. The overall purpose is to study the concepts of meaning and dialogue in the 
light of the doctor-patient relation and to delineate a model for encountering patients as persons.

In a frame story such concepts from the literature as dialogue, confirmation, meaning, doc
tor-patient relation, narrative medicine, health and illness are analysed and discussed. The methods 
chosen are described and commented on, as also are the results and the experience gained.

The dissertation contains seven studies, three of them theoretical and four empirical. In the first 
study general practice is highlighted from a holistic perspective, involving comparative analysis of 
real-life encounters. Thereafter such central concepts as health, sickness, illness and disease, disease 
prevention and health promotion are the focus of reflection. An old man’s account of his contact with 
doctors is analysed. Two studies are devoted to fibromyalgia, covering how doctors view it and how 
patients experience it. In each study the method is empirical phenomenological psychological. In 
conclusion there is a description of a clinical mode for general practitioners, called dialogue medicine.

Health is regarded as being more than a question of empirically determinable factors which favou
rably affect body and mind. Mutual understanding in the doctor-patient encounter is likely to facilitate 
the patient’s return to health. From the investigation of the concepts “health” and “illness” and of rea
diness to change on the part both of persons and of institutions, it would appear that doctors can ben
efit from taking a close look at their disposition to adhere to a certain set of ideas.

A theoretical model is employed to show how a patient who has “chosen” the sick role to escape 
such a dilemma can be helped by the doctor to rescind this “choice”. In the doctor-patient encounter 
change will be facilitated if the doctor presents the alternative message with such tact and sensitivity 
that die patient sees it as a source of hope and does not, accordingly, dismiss it as unrealistic or irrele
vant.

The difference between multiple sclerosis and fibromyalgia is discussed. Whilst the symptoms of 
multiple sclerosis are causally related to organic abnormalities, fibromyalgia is regarded as a condition 
where the experience of oneself as ill is prominent. A case analysis raises the question: can doctors 
give patients more help if they tone down their biomedical notion from which they derive meaning 
and coherence -  and instead attempt to encounter each particular human being before them?

By means of an empirical phenomenological psychological method it is elucidated how doctors 
structure their ideas concerning fibromyalgia. They appear to have more difficulty in encountering 
fibromyalgia patients than many other patients and try to manage this by keeping to strictly biomedical 
notions and measures.

A corresponding investigation of patients’ experience of having to live with fibromyalgia gives rise 
to themes indicating that they see the illness as unpredictable, invisible and giving rise to enfeebling 
symptoms. Also the search for causes and explanations of the suffering are important traits, as are the 
patients’ efforts to cope with the threat of failure and repressing thoughts about the future.

The two fibromyalgia studies point to a relation between medical actions and the tendency of fibro
myalgia patients to attribute biomedical meaning to their experienced bodily manifestations. Feeling 
afflicted can help to explain, legitimise and soften the sense that one is not what one would like to be.

In a retrospective case analysis an investigation is made of a patient’s protracted experience of her
self as having cancer and whose main problem is pain. Dialogue medicine offers a basis for under
standing symptoms both as indications of dysfunction and as forms of personal expression. Through 
the dialogue the patient receives assistance in unmasking the notion which has held her captive. It 
helps her to regain the courage to relate to her life-situation as it truly is.

The meaning and dialogue are given prominence as concepts of great importance regarding the 
understanding of, and the attitude to, the experience of being ill. The same concepts are of importance 
for both doctor and patient in the collaborative task of preparing the ground for the regaining of 
health. Authentic clinical experience is used for the elucidation of theoretical questions.

Key words: general practice, meaning, dialogue medicine, doctor-patient relation, narrative, fibro
myalgia, health, empirical phenomenological psychological method, critical reflection, case analysis.
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Hon har gjort lidandet 
till konst och 
sjukdomen till levebröd

Vem har makt att 
fylla hennes liv 
med något annat?

Pia Dellson (1)
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SAM M ANFATTNING

PATIENTEN SOM PERSON - Om mening och dialog i allmänmedicinsk praktik
I klinisk arbete är det ibland svårt att avgöra när en patients sjukdomsupplevelse motsvaras av 
organisk sjukdom (disease), som behöver identifieras och behandlas och när symtomen huvud
sakligen står för upplevelse av sjukdom (illness). Avhandlingen innehåller tre teoretiska och 
fyra empiriska, metodologiskt kvalitativa arbeten. Sambanden mellan sjukdomsupplevelse och 
sjukdom belyses. Ett kliniskt förhållningssätt beskrivs som kan hjälpa läkare att förstå patienter 
bättre, att tidigupptäcka sjukdom som tenderar att utvecklas ur sjukdomsupplevelsen och att 
hjälpa redan sjuka att reducera sitt lidande.

Analysen av holistisk syn i vården utmynnar i slutsatsen att vår verksamhet vinner på att vi 
ser patientens upplevda sjukdom som något att i första hand förstå innebörden i och som något 
att också diagnostisera. Hälsa uppfattas som mer än resultat av empiriskt bestämbara faktorer 
som gynnsamt påverkar människors kropp och själ.

Undersökning av begreppen hälsa och sjukdom och personers och institutioners förändrings- 
beredskap antyder att läkare kan dra nytta av att reflektera över den egna benägenhet att hålla 
fast vid den en gång skapade bilden av världen. Ökad insikt i relevanta begrepp kan bidra till att 
frigöra upplösningen av patienters tendens att överbetona upplevelsen av naturliga kroppsytt- 
ringar och att se dessa som tecken på sjukdom.

Sjukdomarna multiple skleros och fibromyalgi jämförs teoretiskt. Motsvarigheterna i den 
fysiska verkligheten till de två sjukdomstillstånden uppfattas vara av distinkt olika slag. Att 
tilllämpa primär eller sekundär prevention eller hälsobefrämjande verksamhet av samma slag i 
förhållande till personer med endera av de två olika typerna av bristtillstånd uppfattas icke 
ändamålsenligt. Denna insikt uppfordrar till reflektion kring det sätt att tänka som ligger till 
grund för skapandet av i synnerhet kriteriediagnoser.

I en fallanalys redovisas en mans långvariga erfarenhet av vård. Tolkningen kan bidra till en 
modell för allmänläkarens möten med patienter som hanterar sitt utanförskap genom att 
omedvetet överbetona upplevelsen av sjukdom.

En empirisk fenomenologisk psykologisk undersökning belyses hur läkare strukturerar sina 
föreställningar om fenomenet fibromyalgi i sina möten med fibromyalgipatienter. Tolkningen 
för tanken tül en modell för mötet mellan läkare och patient som gör det möjligt för patienten att 
komma till tals hos läkare och bli bekräftad som person utan att betona sina upplevelser av 
sjukdom. På motsvarande sätt undersöks också patienters upplevelser av hur det är att leva med 
fibromyalgi. Dessa två studier visar hän mot ett samband mellan å ena sidan medicinens tving
ande behov av att sätta diagnos och fibromyalgipatienters tendens att tillskriva sina kropps- 
yttringar biomedicinsk mening. Att vara drabbad förklarar, ger legitimitet åt och kan mildra 
känslan av att inte vara den man önskar vara.

En klinisk hållning, kallad dialogmedicin, gestaltas i syfte att kombinera förutsättningarna för 
att förstå symtom både som personliga uttryck och som tecken på felfunktioner, en hållning 
som är applicerbar i alla möten, oavsett grunden till besöket. I en retrospektiv fallanalys under
söks en långvarig erfarenhet av en patient, vars problem är av grundläggande mänsklig, exi
stentiell natur, fastän hon presenterar smärta som sitt huvudproblem. En särskilt utvecklad, 
dialogmedicinsk hållning har använts för att inspirera patienten att gradvis överge sitt 
omedvetna, sjukdomskrävande sätt att visa sig. Hon går in i en mer förbehållslös dialog sin 
läkare och återfår modet att förhålla sig till sin livssituation som den är, den situation som 
maskeras genom att hon låst fast sig vid sin upplevda sjukdom.

I de tre första arbetena läggs grunden till en undersökning av värdet av fördjupad insikt i 
dialogens natur och de fyra senare belyses situationer som kan hindra och underlätta för 
patienter att upplösa sådana sjukdomsupplevelser som har sitt ursprung i deras unikt utarbetade 
sätt att förhålla sig till omvärlden och tillskriva den sin personliga mening. Under forsknings
processen framträder mening och dialog som två nyckelbegrepp för förståelsen av sjukdoms
upplevelsen som uttryck och för upplösningen av de symtom som maskerar det verkliga dilem
mat. Autentiska kliniska erfarenheter utnyttjas rikligt i frigörande pedagogiskt syfte och för att 
belysa eljest svårfångade teoretiska sammanhang.
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ORIGINALARBETEN
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1. FÖRORD
De båda luffarna Gogo och Didi i Samuel Becketts I väntan på Godot 
skapar en skenbar frihet genom att avgränsa en egen värld, en “cell” 
mitt i det okända. De fängslas av sina föreställningar. När den unge 
pojken, Godots budbärare, skyndar ut från scenen, mot publiken, och 
Didi vill följa efter, hejdar sig Didi abrupt inför sin skapade, osynliga 
mur mellan scen och salong, mellan sin värld och en hotfull -  men 
också möjlig -  värld.

Tillvaron får en fastare struktur, när vi lyckas avgränsa ett område av 
våra möjligheter, ge mening åt detta område och stanna innanför samma 
murar. Vi omprövar inte gärna de föreställningar som givit oss vissa 
vanor och känsla av sammanhang.

Dialogpedagogik
Under de senaste 30 åren har jag funderat en del på hur arbetet som 
allmänläkare ska kunna utvecklas och effektiviseras. Allra mest har jag 
intresserat mig för kommunikationen mellan läkare och patient. Jag 
insåg till en böijan inte att jag var fri att omvärdera min syn på sjukdom 
och människor. Min bild, mina förklaringar, gav mig mening bakom de 
murar jag själv skapat.

Mina försök att bidra till utvecklingen av allmänmedicinen har fört mig 
in i många tankeväckande möten. Allra mest har samtalen med Paulo 
Freire i Brasilien och hans böcker (2-6) givit mig. Freire beskrev hur 
förtryckta människor slår vakt om sina bilder av sig och världen, även 
när de har alla skäl att ersätta dem med mer konstruktiva föreställningar.

En djärv fråga. Är det så att en kulturellt, socialt och politiskt förtryckt 
lantarbetare i Brasilien handlar likt en patient som “satsar” på och slår 
vakt om sin sjukdomsupplevelse? I våra samtal föreslog Freire 1985 att 
man kanske kunde omsätta hans dialogpedagogik i det medicinska 
arbetet. Kanske många patienter får alltför lite hjälp av läkare att 
“avveckla” sina upplevda och med tiden manifesta sjukdomstillstånd. 
Han menade att sjukdomsupplevelser bäst kan upplösas i ett skede då 
de fortfarande är just upplevelser.

Erfarenheten som kunskapskälla
Varför lägga fram en avhandling vid 58 års ålder? Ett svar är att jag vill 
förmedla sådana erfarenheter som jag själv funnit värdefulla. Jag vill 
också utnyttja möjligheten att utveckla mina tankar och få dem vär
derade av andra. Den dialog, slutligen, som en avhandling kanske kan
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bidra till, kan också leda till att allmänmedicinen utvecklas, både som 
vetenskap och praktik.

Så har jag i alla fall tänkt och hoppats. Författarskap, litteraturstudier, 
förberedelser inför symposier, kongresser, seminarier samt reflektion 
tillsammans med medförfattare och handledare har varit givande och 
utvecklande för mig och kanske också för många som sökt mig.

Om andan i forskning och texter
Under en föreläsning sade den kände engelske barnläkaren och 
psykoanalytikern Donald Winnicott att han inte hade för avsikt att bölja 
med en historisk översikt och visa hur hans idéer hade uppstått ur andras 
teorier. Hans sätt att arbeta fungerade inte så. I stället snappade han 
några idéer än här än där, satte igång sitt kliniska arbete och utformade 
sina egna idéer. Först därefter tog han reda på varifrån och från vem han 
hade stulit vad (7).

Jag instämmer med Winnicotts beskrivning och har troligen, utan att 
veta det, försökt göra som han. Jag önskar att mitt arbete ska uppfattas 
som ett bidrag till ett förhållningssätt till patienter i den allmänmedi
cinska praktiken. Jag avser inte bevisa något. Det är bl a genom samtal 
som vi kan förfina vår praktik.

2. INLEDNING 
Därför att eller för att?
“Ann, lyssna är du snäll! Jag orkar inte höra en minut till om din värk i 
hela kroppen. Varför berättar du inte vad det handlar om?”

Så sade jag en dag till en 40-årig tvåbamsmamma som jag träffat 
många gånger och som under våra samtal ofta uppehöll sig vid sin smär
ta och andra symtom. Ann svarade med en motfråga mellan tårar och 
svordomar: “Ja, vad tror du? Hur tror du att det känns att varje dag ha 
hand om och vara låst av Richard (sonen) som varken kan gå eller prata 
fast han snart är 10 år?”

Först ångrade jag det jag hade sagt. Men jag orkade inte sitta och 
känna mig hjälplös och vanmäktig hur länge som helst inför Anns 
lidande. Vår relation tog en fin vändning. Ann släppte kontrollen och 
satte ord på sin förbjudna tanke. Jag fick veta mer om henne som 
person. Vi började förstå varandra bättre.

Ovanstående lilla episod fångar några av de mest basala frågorna i det 
som drivit mig att försöka fördjupa kunskapen om mötet med patienten:
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Mår människor dåligt därför att de plågas av sjukdomar eller kan det 
vara så att de ibland överbetonar sina upplevelser av att vara sjuka för 
att hålla oönskade bilder av sig själva och sin tillvaro på avstånd? Vad 
är vad i de symtom som patienter presenterar? Går det att skapa allmän
giltig kunskap som hjälper oss att se när det finns skäl att undra om 
sjukdomssymtom är orsakade av något och när patienten med sina 
symtom avser att säga något om sig själv? Hur ska läkare förhålla sig?

Läkaren i kyrkan -  en metafor
Det är inte alltid lätt för läkare att förstå vad som ligger till grund för 
patienters sjukdomsupplevelser. Kanske en metafor (8) kan kasta ljus 
över vår vana att undervärdera upplevelseaspekten i olika symtom och 
att göra dem till föremål för diagnostik (9-11). Syftet med nedanstående 
bild av en läkare i en andligt främmande miljö är att lyfta fram de aspek
ter hos människan som gör henne till symbolanvändande varelse (12).

Ett annat syfte är att ge ett exempel på hur människan, när tillvaron är 
svår att få grepp om, söker och tillskriver det svårbegripliga sin egen 
kända mening, för att inte tappa fotfästet som existentiell person (9). Ett 
tredje syfte är att skapa underlag för dialog med läsare kring frågan hur 
vi gör i praktiken, när vi vill öka vår kunskap om fenomen som har mer 
med mening att göra än samband mellan fakta. Kanske finns också 
vetenskapsteoretiska teman i berättelsen.

Andlighet
I St Petersburg går jag in i en rysk-ortodox kyrka (8). Jag hade aldrig ti
digare sett något liknande. Bleka, små gummor i svarta kläder och hyck- 
len tänder ljus och sätter dem i ljushållare. De faller på knä och kysser 
golvet. Doft av kalksten, människa, stearin och värme. En märkligt 
utstyrd man skrider fram mellan bänkarna, en präst i kåpa med en lång 
stav i ena handen och en rikt broderad mantel med kedjor och band 
hängande över skuldrorna. Han sprider rökelse ur en vackert orna- 
menterad, blankpolerad uma. Kedjorna rasslar när han rör sig. Kyrkan 
är rökfylld. Människorna rör sig som skuggor i det dova skenet från 
ljuslågorna. Prästen sjunger entonigt. Orden går inte att urskilja. Melo
din är enkel och tas om och om. Längst framme i kyrkan, vilar en död 
vitklädd kvinna i en enkel kista utan lock. Inom en halvcirkelformad 
altarring, sjunger en manskör dovt, vackert i stämmor.

Jag försöker tänka mig in i hur det skulle vara att inte ha en aning om 
vad det är som försiggår i kyrkan. En förklaring till ceremonin skulle 
kunna vara:
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Den döda kvinnan framme vid koret är smittförande. Mannen i kåpan 
skakar ut en insekticid för att ta död på flugor, som eljest kan överföra 
smitta till andra. Om inte insekterna dör av bekämpningsmedlet dras de 
till ljuslågorna och brinner upp. Golvet kysser man för att få pulver på 
läpparna. Då skyddas man mot smitta via andningsvägarna.

Någonting stämmer inte. Jag anar att jag kommer att misslyckas i mina 
försök att förklara det jag ser genom att använda ett biomedicinskt 
perspektiv. Allt, eller till synes allt betydelsefullt, måste hänga ihop på 
något sätt. Ja, kören! Aldrig tidigare har jag sett eller hört talas om att 
bakterier och insekter kan skrämmas bort med sång. Jag tvingas förkasta 
min första hypotes.

Dagen därpå återvänder jag till kyrkan. Istället för att försöka förklara 
det jag har sett med hjälp av en eller annan idé, teori, går jag in i kyrkan 
för att sitta där, vara där, se om jag kan känna något i folkvimlet. Jag hör 
och iakttar, lyssnar och ser. Den döda kvinnan är fortfarande kvar. Präs
tens entoniga sång, hans svepande rörelser, röken och den sköna kör
sången i samspel med människorna omkring honom och mina egna 
ansträngningar att leva med, allt får mig att övervinna mitt behov av att 
kunna förklara det jag tycker mig se. När jag ger mig hän i den rena 
upplevelsen framträder ett nytt mönster. Det går nästan att ta på 
stämningen där. Andlighet? Röken gör stämningen förtätad, den verkar 
förena.

Kanske ska jag försöka se något annat än röken, tänker jag, när jag 
kommer till sans. Det finns något i kyrkan som ger människorna en 
känsla av mening, som jag som oinvigd inte ser eller förstår. Någonting 
skapas som bär stämningen och den verkar ge människorna näring, 
andlig näring. Finns det andra företeelser i samhället än andligt religiösa 
som bärs av en gemenskap, skapad av oss själva, som får oss att sträva 
efter att känna samhörighet?

Jag försöker nollställa mig för att komma åt själva essensen i kyrkan 
och går där så ofta jag hinner under mina två veckor i St Petersburg. Jag 
måste vara mer än observatör för att kunna förstå. Mina fördomar gör att 
jag bara kan se det som jag föreställer mig redan finns där. Samtidigt 
inser jag att jag måste ha viss grad av förutfattad mening för att alls 
kunna urskilja ett mönster. Därför försöker jag delta i ceremonierna och 
nynna med i växelsången för att komma i kontakt med det som förenar, 
det som skapar stämningen. När ingen ser ut att lägga märke till mig, 
tänder jag ljus och -  kysser golvet, om än lite tafatt.

Den känsla av gemenskap som jag hoppas ska infinna sig när jag
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försöker delta i det som pågår inträffar aldrig. Precis som hunden i Franz 
Kafkas “Den sanningssökande hunden” ger jag till slut upp mina ”små 
undersökningar” (13).

Åter i arbete
På vårdcentralen är väntrummet fyllt av människor. Det är varmt och 
kvavt, tät stämning. Påfallande många patienter är kvinnor. Ett del av 
dem har värk som jag inte kunnat förstå grunden till.

Min första patient, en kvinna, trettiofem, beskriver med inlevelse hur 
ont hon har. Hennes berättelse får mig att tänka på ett sätt som gör det 
onda verkligare än vad jag tidigare upplevt i möten med patienter. 
Sanningen ligger i engagemanget, har Kierkegaard skrivit någonstans. 
Bilden av mig själv i kyrkan flimrar plötsligt förbi: Det finns kanske ett 
slags andlighet också i läkares arbete. Det går kanske att se självklara 
ritualer också i min praktik, med innebörder liknande dem i kyrkan, de 
som gav människorna en känsla av gemenskap.

Två olika trossamfund
Det jag förhöll mig till i kyrkan i St Petersburg -  ord och handlingars 
dolda innebörder -  hade jag troligen inte försökt se och förstå, om jag 
inte redan under ett par decennier reflekterat över min vardagspraktik. 
För att kunna sätta mig in i vad som får människor att framstå som de är, 
måste jag göra mig fri från beredskapen att söka orsak-verkanför- 
klaringar till det jag inte omedelbart kan se innebörden i. Det är inte lätt 
att övergå från att vara “objektiv” observatör till att delta i psykologiskt 
nära möten med patienter.

Min erfarenhet i kyrkan och tolkningen av den säger något också om 
allmänmedicinens särskilda uppdrag. Människan lever både i en andlig 
och en materiell dimension i världen. Besökarna i den rysk-ortodoxa 
kyrkan förenades av något påtagligt fastän immateriellt till sin natur, 
något som jag aldrig fick tillgång till. Det immateriella kraftfältet i 
kyrkan kan ses som ett specialfall av symbolvärlden, den miljö som 
varje individ gradvis introduceras i, när de materiella banden till i första 
hand modem upplöses. När individen inte längre har fysisk kontakt med 
sitt ursprung, men ändå behöver känna sammanhang, kan detta behov 
tillfredsställas genom känslan av delaktighet i en vidare, immateriell 
symbolvärld. Denna tanke genomsyrar berättelsen om Syndafallet. 
Djuren levde kvar i sin biologiska värld, medan människan drevs ut i 
symbolvärlden.

I kyrkan hade ritualerna en likartad betydelse för alla invigda. Som
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oinitierad var det svårt för mig att se meningen i det som skedde. När vi 
läkare, som jämförelse, erfar en känsla av sammanhang i samtal med 
andra läkare, tar vi för givet att begrepp och handlingar hänvisar till en 
gemensamt delad föreställning om det vi talar om. Biomedicinska frågor 
är delvis begripliga mot en fond av bl a medicinskt vetenskapliga 
föreställningar, på samma sätt som prästens ord är begripliga genom tron 
på Gud. Läkare som säger de “rätta” orden och gör de “rätta” hand
lingarna, har stora möjligheter att bli bekräftade av andra läkare som 
personer med förmåga att knyta an till en gemensamt delad värld av me
ning. Prästens professionella betydelsevärld är ett specialfall av menings- 
världen. Det är också läkarens.

Skratt är inget att skämta om
Betydelsen i det man säger framträder bäst i de fall då andra bekräftar 
ens tankar genom att formulera samma budskap i egna ord. Kontakt 
skapas mellan de samtalande, i de fall ordens meningsinnehåll öppnar 
förbindelsen till en vidare betydelsevärld eller symbolvärld, i vilken sam
ma föreställning går igen och förenar.

Det som händer när någon berättar en historia med oväntad 
upplösning är ett exempel på betydelsen av att vi verkligen önskar och 
kan knyta an till det som kallas symbolvärlden: Alla lyssnar förvän
tansfullt. Vi vet inte hur berättelsen ska sluta, men vill gärna förstå po
ängen i den. Gör vi det så känner vi samtidigt att vi förstår det andra 
förstår och kan knyta an till något som andra knyter an till. Känslan av 
delaktighet i en symbolgemenskap och känslan att förstå hänger på 
något sätt samman.

Berättaren närmar sig historiens upplösning. Andra håller andan för att 
inte missa poängen. Någon i gruppen böljar skratta förväntansfullt redan 
innan poängen avslöjats. Så kommer poängen och skratten bryter loss. 
Än en gång har bekräftelse nåtts på förmågan att ta del i ett särskilt 
mänskligt förbund. Den som inte fattar poängen känner sig utanför, så 
utanför att han eller hon kanske klämmer fram ett skratt för att dölja sitt 
utanförskap.

Sjukdom som grund för känsla av mening
Den beskrivna, andliga metaforen, upplevelsen i kyrkan, avser att lyfta 
fram vår möjlighet att överskrida det perspektiv som kanske hindrar oss 
att fånga innebörden i många patienters uttryck. I stället för att bevara en 
självklart “riktig” hållning kan också läkare pröva nya vägar i möten 
med det som inte lätt låter sig förklaras.
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I kyrkan försökte jag få kontakt med andligheten i gemenskapen ge
nom att själv handla som de. Jag var alltför otålig, lyssnade inte tillräck
ligt förutsättningslöst och vågade inte öppnade mig helt för det som bara 
visar sig för den som har omedelbar kontakt med det självklara i sam
manhanget. Jag var alltför upptagen av min egen, invanda syn på värl
den. Jag förstod inte, jag trodde helt enkelt inte.

Om företrädande, framställande och generaliserande symboler
Läkarens förhållande till symboler spelar stor roll i mötet med patienten. 
Den finske filosofen Erik Stenius (12) menar att man med symbol alltid 
avser ett tecken och att det intressanta sedan är hur symbolen hänför sig 
till det symboliserade:

Ringar på en geografisk karta betecknar städer. Dessa kallas företrä
dande symboler. En sådan symbol representerar det som symboliseras -  
hur sedan symbolen i sig är uppbyggd är betydelselöst. När å andra 
sidan symbolerna har en signifikant struktur och just därigenom kan 
framställa vissa sakförhållanden om det symboliserade, kallas de fram
ställande symboler: “En karta ä r ... i sin helhet en framställande symbol, 
den framställer vissa lägerelationer och andra sakförhållanden rörande t 
ex de städer som är utmärkta på den” (12). Ett tredje slag är genera
liserande symboler. Framställningen av något enskilt väcker genom 
vissa emfaser föreställningar om något allmänt. Så används ordet symbol 
vanligen inom konsten -  beskrivningen av en enskild situation blir ge
nom eftertryck på speciella omständigheter symbolisk för en viss allmän 
attityd.

Stenius avrundar sina reflektioner med att mena att konsten liksom 
vetenskapen har ett slags beredskapsfunktion, varigenom den skänker 
oss klarhet: “Vetenskapen ger oss en bild av den fysiska världen och 
bestämmer på detta sätt vad som för oss framstår som den fysiska 
verkligheten. Också konsten är verklighetsskapande, men den bestäm
mer inte vår syn på den fysiska verkligheten utan på den verklighet vi 
upplever, den som för oss psykiskt har verklighetskaraktär” (12).

Låt oss tänka exemplet yrsel. En gammal kvinna, som vårdar sin sjuke 
make i hemmet, söker för yrsel. Läkaren kan tänka i termer av före
trädande symboler (yrsel som tecken för fysisk obalans). Kvinnan, som 
håller sig i bordskanten, framställer med sin yrsel âet förhållandet att 
hon inte kan sköta mannen rent fysiskt. Det som presenteras kan också 
uppfattas i termer av generaliserande symboler: Yrseln kan symbolisera 
svindel inför tanken på en existentiell fråga, “Hur ska det bli?” 
“Tillvaron vacklar” (9,14).
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Stenius knyter vetenskapens klarläggande funktion till enbart den fy
siska aspekten av vår rikt sammansatta värld. Konstens generaliserande 
symboler hör inte till medicinen som vetenskap. Ändå behövs de för den 
intersubjektiva förståelsen av det som patienten kan vilja säga (15).

Läkaren, patienten och diagnosen
Mina erfarenheter av svårfångade symtombeskrivningar har fått mig att 
undra om de patienter som upplever sig drabbade av sjukdom -  och de 
läkare som upplever sig “drabbade av patienterna” -  ibland kan behöva 
diagnosen, inte enbart av medicinskt rationella skäl, utan också av skäl 
som har att göra med människans strävan att ge mening åt det svårförstå
eliga. Genom att i vardagslag ha människan som symbolanvändande 
varelse i åtanke, kan man fördjupa förståelsen av hur också vissa sjuk
domar och sjukdomsdiagnoser skapas och överlever. Detta kan öka för
ståelsen av patienters omedvetna försök att bibehålla sammanhang och 
mening med hjälp av sjukdomsupplevelser som en form av språk.

Vetenskaplig analys av upplevelser kräver omvärdering av föreställ
ningarna om vår kunskap som biomedicinskt skolade läkare: “Den så 
kallade ‘verkligheten’ är alltid en bild av fenomenen och vad den upp
levda verkligheten beträffar därtill en värdeladdad bild” (12).

Mening och interaktion
Finns det en mening i att känna sig sjuk? Kan man vara sjuk utan att 
ha en sjukdom (16, s.27)? Om svaren är jakande, hur ska vi lära oss att 
förstå och hjälpa dem som är sjuka -  och som omedvetet kanske 
utvecklar sjukdomar -  för att ge mening åt sina liv?

En patient kan ibland uppleva exempelvis smärta och vill förmedla den 
känslan till sin läkare. Läkaren kan bekräfta patientens upplevelse eller 
föreställning genom att göra förväntade undersökningar. Svårbegripliga 
symtom och beskriven smärta blir mer meningsfulla, när andra ser ut att 
förstå. Sjukdomsupplevelser kan alltså kanske vara ett sätt att 
(omedvetet) få struktur på en tillvaro som är svår att hantera.

Det verkar sammanfattningsvis vara så att vi alla har grundläggande 
behov av mellanmänsklig kontakt och bekräftelse på känslan av 
delaktighet i ett sammanhang. Vår vilja till delaktighet i ett sammanhang 
tycks kunna ta sig varierande och svårtolkade uttryck.
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Avhandlingens disposition
Under rubriken Bakgrund tar jag upp hur den allmänmedicinska 
specialiteten vuxit fram, lite om utbildningen till allmänläkare, min ar
betssituation och vad jag personligen funnit angeläget att utveckla vida
re. Några centrala begrepp underlättar för förståelsen av de sju arbetena 
i avhandlingen. Därefter presenteras material och metoder i arbetena, 
varefter resultaten sammanfattas och diskuteras.

I den första av sju arbeten utgår jag från en kartläggning av drygt två 
veckors arbete med patientkontakter och reflekterar kring resultatet. I 
den andra studien är begreppen hälsa och sjukdom, förebyggande och 
hälsobefrämjande arbete föremål för analys. I den tredje studien fördju
par jag tankarna kring erfarenheten att vi alla är benägna att i möten 
med omvärlden först av allt bevara status quo. Både läkare och patienter 
är obenägna att överge sitt sätt att tänka och handla i såväl praktiken 
som i forskarrollen. Den fjärde studien, en fenomenologisk analys, 
avhandlar en gammal mans långvariga svårigheter att bli sedd och hörd 
på sina villkor. I de femte och sjätte, empiriskt fenomeno-logiska, 
psykologiska studierna analyseras dels läkares upplevelser av att möta 
patienter med fibromyalgi och dels patienters upplevelser av att leva med 
fibromyalgi. Den sjunde studien är en analys av ett möte med en ung 
och olyckligt gift mor. Resultatet av analysen presenteras som en klinisk 
modell, ett praktiskt förhållningssätt för i första hand allmän-läkare.

Något om läsning, hänvisningar och han/hon
I den löpande texten hänvisar jag till annan litteratur genom att inom 
parentes först ange referensens nummer och efter kommatecken den sida 
eller de sidor som avses, t ex (16, s.27). När det framgår tydligt av 
sammanhanget upprepar jag inte referensnumret i de fall ytterligare 
sidhävisningar till just angivet arbete är aktuella, t ex (s.59). Hänvisar jag 
till ramberättelsen anges detta med “sid” och sidans nummer, t ex (sid 
35).

Frågan om vilka personliga pronomen, “han” (hans, honom) eller 
“hon” (hennes, henne), som använts för patient och läkare i texten, har 
jag löst pragmatisk genom att välja det genus som passat bäst i 
sammanhanget. Att frågan aktualiserats t ex (17, s.8,18) har fört med sig 
att jag nu, i högre utsträckning än tidigare, accepterar att “läkaren” och 
“patienten” allmänt sett lika väl kan kallas “hon” som “han”. Läkaren 
är för mig en “han”, precis som läkaren för t ex den norske 
allmänläkaren Kirsti Malterud är en “hun”.
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3. BAKGRUND
Historik
Den svenska allmänläkaren har en lång historia. Redan på 1600-talet 
omnämns den organisation som blev känd som provinsialläkarväsendet
(19). På 1800-talet inrättades så kallade distriktsläkartjänster över hela 
landet.

Den medicinskt-tekniska utvecklingen under 1900-talet bidrog till att 
specialistvården kom i blickpunkten. Mellan 1930 och 1970 reducera
des antalet läkare utanför sjukhusen från cirka 50 till 20 procent. Av 
drygt 10 000 specialistkompetenta läkare i Sverige 1975 hade c:a åtta 
procent, allmänläkarkompetens, något som i jämförelse med andra län
der visar på en relativt kraftig fokusering på sjukhusanknuten vård i vårt 
land.

Efter 1970 ökade behovet av en sjukvårdsorganisation där människor 
kunde söka läkare utanför sjukhus. Speciellt patienter och politiker 
visade viss besvikelse över den relativt kraftiga sjukhussatsningen (19). 
Primärvården och allmänmedicinen har vunnit viss terräng inom medi
cinen från 1970-talet och framåt, även om det gick trögt till en början
(20). Tjänstgöring på vårdcentraler blev en obligatorisk del av utbild
ningen före läkarlegitimation år 1970. Allmänläkarutbildning introdu
cerades i grundutbildningen i början på 1980-talet.

Professurer i allmänmedicin inrättades gradvis på sex universitet. Trots 
politiska uttalanden om satsningar på primärvården steg andelen allmän
läkare i Sverige inte förrän fram på 1990-talet (21) över de 10 procent 
som fanns 1970. Medan proportionen allmänläkare i läkarkåren i övriga 
nordiska länder 1995 låg omkring 25 procent var den i Sverige 13 
procent. Motsvarande siffror i Europa varierade mellan 15 procent i Spa
nien och 54 procent i Frankrike (22).

Diskussion fördes på 1970- och 1980-talen om det verkligen behövdes 
allmänläkare i landet. Tanken att allmänläkare företräder en medicinsk 
specialitet med en egen samling specifikt allmänmedicinska begrepp 
växte dock sakta men säkert inom kåren och inom landet.

Utbildning i allmänmedicinsk specialistvård
Gör vår utbildning oss till specialister? Allmänläkare genomgår som alla 
läkare en grundutbildning på 11 terminer och 21 månaders allmän
tjänstgöring. Det vanliga är att man avslutar med ett halvt års tjänst
göring på vårdcentral. Utbildningen är i grunden medicinsk-biologisk, 
vilket innebär att stor vikt läggs vid kunskap om kroppen som organiskt,

12



kemiskt, och fysiologiskt system. Under de första studieåren förekom
mer utbildning i läkar-patientrelationen och det inslaget tilltar gradvis i 
omfattning under studietiden. Läkarutbildningen i Linköping kan sägas 
ha visat vägen. Där fäster man särskild vikt vid att tidigt i utbildningen 
lyfta fram betydelsen av läkar-patientmötet.

Antalet utbildningstjänster (ST-tjänster) i allmänmedicin har växlat. 
Den specialistutbildning som byggdes upp med stöd av Svensk förening 
för Allmänmedicin (SFAM) fick stor betydelse (23). År 1991 fanns 344 
tjänster för att 1994 minska till 63 (24). På senaste året har ökning skett. 
Specialistutbildningen till allmänläkare innebär handledd tjänstgöring 
inom olika sjukhusspecialiteter, varvat med tjänstgöring på vårdcentral. 
Minst fem centralt organiserade utbildningsveckor, SK-kurser, rekom
menderas. Studie- och tjänstgöringsplan utarbetas individuellt. Samman
lagt omfattar utbildningen minst fem år. Placeringen på vårdcentral bör 
innefatta minst två år med regelbundet återkommande praktisk och 
teoretisk handledning med avseende på alla aspekter av mötena med 
patienter. Bland annat ekonomiska satsningar och en god utbildnings
organisation har bidragit till att svensk allmänmedicin sammanfattnings
vis kan sägas hålla en hög nivå (25).

Fortsatt kontinuerlig allmänmedicinsk utbildning (CME, continual me
dical eduqation) är relativt väl utvecklad i Sverige. Vid årsskiftet 1995/96 
deltog en tredjedel av allmänläkarkåren -  mer än 1000 -  i över 100 
nystartade sk FQ-grupper, “groups for CME/quality development” (26).

Studentens föreställning om vad det är att vara läkare grundläggs under 
de pre-kliniska studierna. Den blivande allmänläkaren anlägger framför 
allt i sjukhusmiljön sin föreställning om vad det innebär att vara läkare, 
vad sjukdom och vad medicinsk kunskap är. Resultatet av utbildning 
och sjukhuspraktik gör unga läkare kunniga som diagnostiker och i att 
hantera olika sjukdomstillstånd. Att tjänstgöra på vårdcentral innebär för 
många ett slags omställningsprocess. Vårdcentralen erbjuder en annan 
miljö. Man saknar laboratoriets stora resurser, närhet till andra specia
lister och en kollegial avdelningsmiljö för stöd och konsultation.

Det är längre till patientens s k psykosociala situation på sjukhuset. På 
vårdcentralen blir patienternas mänskliga villkor synliga på ett annat sätt. 
Därför behöver unga läkare hjälp att utveckla förmågan att förhålla sig 
till varierande sjukdomsupplevelser, tolka och förstå symtom både som 
sjukdom och sjukdomsupplevelser.

Läkaren och poeten Pia Dellson har i sina dikter precist fångat unga 
läkares reflektioner inför svåra möten med själva människan bakom 
patientrollen (1, s.100), tankar som naturligtvis gäller unga läkare på 
både sjukhus och vårdcentraler:

13



I böckerna radades upp / provsvar och röntgenutlåtanden, / testresultat 
och kurvor. // Först nu har jag förstått / hur mycket man kan få veta / 
när man träffar patienten, / genom en enda blick.

Förutsättningar för allmänmedicinsk verksamhet
Många av de frågor som hänger samman med god service, t ex tidsbe- 
ställning, telefonservice, väntrummens karaktär, hur personal och läkare 
bemöter patienter, rådgivning, journalsystem osv har studerats (27).

Allmänläkarens primärvårdsarbete kräver särskild kunskap och förmå
ga att identifiera karaktären i patienternas presenterade problem. En 
vanlig undran är om patientens ärende motiveras av eventuellt kroppsligt 
underlag och/eller upplevelsen av att vara sjuk eller något annat, t ex 
relationsproblem. Handlar ärendet om sjukdom eller om ohälsa (28-30)? 
Bör allmänläkaren ha särskilt god förmåga att kunna växla mellan en 
distanserad, objektivt sökande attityd och en hållning som inspirerar 
patienten att formulera det som kan ta emot att sätta ord på?

Personliga och lokala förutsättningar
På vårdcentralen i Vansbro börjar arbetsdagen med tio minuters 
morgonsamling. Den läkare som haft jourtjänst under natten berättar då 
om de patienter som sökt, vad som gjorts och planerats mm. Frågor av 
specifik och allmän natur tas upp. Morgonsamlingen bidrar till samman
hållning och underlättar diskussion av gemensamma problem också 
över yrkesgränser. Vi lär känna varandras favoriserade arbetssätt och 
särskilda intresse- och kompetensområden.

Sex ordinarie läkare med varierande tjänstgöringsgrad delar på ansva
ret för knappt 8000 innevånare i kommunen. En läkare är 
vårdcentralchef på halvtid. Tjugo procent av arbetstiden är avsatt för 
studier och fortbildning. Vi tar emot två patienter i timmen och har 1,5 
timme avsatt dagligen för administrativ tid, telefontid mm. Också under 
jourtid maximerar vi antalet besök till två per timme.

Utöver löpande ny- och återbesök, tyngdpunkten i vardagsarbetet, 
medverkar vi i det medicinska arbetet på ett sjukhem med 76 per
manenta långvårdsplatser och med två akutplatser, i kommunens åld
ringsvård, på ungdomsmottagning och i skolhälsovård, barn- och 
mödravårdsverksamhet mm. Arbetsförhållandena ger utrymme för 
reflektion över det egna arbetet och kring den medicinska verksamheten 
som helhet.
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Egna utgångspunkter
Efter avslutad grundutbildning arbetade jag som distriktsläkare på en 
enläkarstation i drygt tre år. Frånvaron av kollegor att samtala med 
gjorde det relativt svårt för mig att hantera upplevda egna kunskaps- 
brister. Jag hade få tillfällen att resonera med och söka bekräftelse hos 
andra läkare med liknande syn på arbetet. Ensam kunde jag inte komma 
undan mitt tvivel på det relativa värdet i det enda sätt att handla som jag 
behärskade någorlunda väl.

Efter det inledande ensamarbetet tjänstgjorde jag under 16 år på en 
tvåläkarstation. Mot slutet var vi tre läkare. Jag kände allt starkare att jag 
saknade något väsentligt i min kunskapsarsenal. Hindrade min kunskap 
mig att förstå patienternas särskilt mänskliga problem? Det kunde finnas 
andra förhållningssätt till patienter än det jag lärt mig. Att beskriva, ställa 
ut och försöka få en “ny” handlingsmodell värderad av och med 
kollegor blev viktigt.

4. NÅGRA CENTRALA BEGREPP 
Inledning
I vardagen som allmänläkare uppstår många situationer där ett 
biomedicinskt arbetssätt ger en god bild av det man konfronteras med, 
exempelvis en patient i insulinkoma, en med fraktur, hjärtinfarkt osv. I 
andra situationer kan till en början svårförståeliga symtom visa sig 
bottna i t ex pemiciös anemi eller hypothyreos. Också då är min biome
dicinska kartbild över den professionella terrängen valid. Resultatet av 
mina handlingar bekräftar mig som den yrkesman jag vill vara. Biome
dicinsk kunskap är alltså till god hjälp för både läkare och patient. Den 
är ibland otillräcklig och kan i vissa fall till och med uppfattas som en 
belastning (31). I avhandlingen fokuserar jag framför allt de situationer 
då biomedicinsk kunskap behöver ersättas eller kompletteras (9, s. 24-33, 
32).

De mest centrala frågorna i studierna
Allmänläkarens vardag präglas av en blandning av frågor som kräver 
kunskap om människan som symbolvarelse och som bio-psyko-social 
varelse. Nedanstående modell (Tabell I) avser illustrera fyra olika 
perspektiv på en patients sjukdomsupplevelse. Modellen kan belysas 
med mötet med “Ulla”:

Ulla, 45 år, söker på mottagningen med två dagars anamnes på yrsel som sitt
huvudproblem. Hon går stadigt och har inga tecken på “allvarlig” sjukdom.
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Ulla är ensamstående, med två tonåringar och saknar teoretisk utbildning. 
Yrselupplevelsen har varat några månader och förstärkts de senaste dagarna. 
Det monteringsföretag där Ulla arbetat sedan 18 år ska avvecklas inom sex 
månader. Hon ser bekymrad ut.

Tabell I ger en översikt av patienten i mötet, sedd ur olika perspektiv. På 
ett schematiskt sätt återges vilka aspekter som fokuseras i de olika 
perspektiven, vilka relationer som står i fokus och vidare den kompetens 
som behövs. Begreppet kompetens har i tabellen differentierats i 
kunskap, färdighet och attityd. Avslutningsvis anges några nyckelfrågor, 
aktuella i de olika perspektiven. Övrig förklaring till tabellens inhåll 
finns i texten.

Perspektivet avgör vad som kan förklaras och förstås
Om Ulla ses som biologisk varelse inriktar man sig på hennes 
balansorgan, en biologisk aspekt av hennes kropp, och olika samband 
mellan organ och den fysiska världen. Då är det nödvändigt att kunna 
göra en fysikalisk undersökning med inriktning mot neurologiska 
symtom och att kunna ställa diagnos.

Uppfattad som samhällsvarelse ses Ulla som del i ett socialt samman
hang. Frågor om eventuell friställning, utbildning, flytt från orten, ekono
mi, socialt nätverk, ansvar för tonårsbarn osv aktualiseras. Hur “hante
rar” Försäkringskassan Ullas situation? Vilka andra sociala institutioner 
är aktuella vid t ex omskolning? Finns kurator på vårdcentralen? Hur 
“återanpassa” Ulla?

Som psykologisk varelse är Ulla föremål för frågor om bl a “kris”. Är 
det inträffade en “retraumatisering”? Har hon reagerat med ångest och 
ostadighetskänsla vid situationer av otrygghet som barn? För att kunna 
närma sig Ullas djupare psykologiska skikt kan man vilja träffa henne 
flera gånger och undersöka hennes inställning till uppbrott och förlust 
och vara uppmärksam på t ex depressiva drag.

Om Ulla uppfattas som existentiell person ses hennes yrseln som 
uttryck för försök att komma tillrätta med en kaotisk tillvaro. Den 
kunskap som i detta fall utnyttjas är den som ger Ulla möjlighet att bli 
sedd och hörd som en symbolvarelse som försöker orientera sig i sin 
tillvaro genom att söka mening i det outsägbara med symtom som språk.
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Perspektiv: Biologiskt Socialt Psykologiskt Existentiellt

Perspektivet
fokuserar:

Det materiella Det interindi- 
viduella

Det intra- 
personella

Närvaron

Relation 
i fokus:

Kropp-värld Individ-samhälle Individ-psyke Person-symbol
värld

Nödvändig kompetens:

Kunskap: Medicinsk
biologisk

Om individen 
i sitt sociala 
sammanhang

Psykologisk Om människan 
om dialog

Färdighet: Teknisk in- 
strumentell

Samverkan, 
social färdig
het

Terapeutisk 
hållning 
Psykoterapeu
tiska tekniker

Möta människan, 
beredskap till 
egen förändring 
engagemang

Attityd: Läkar-
orienterad

Samhällsorien- 
terad, popula- 
tionsorienterad

Patientorien-
terad

Person- eller 
relationsorienterad 
frigörande av pati
entens förmåga

Naturliga
nyckelfrågor:

Sjukdomsor
sak?
Diagnos?
Varför?

Sociala villkor? 
Hur anpassa 
patienten? 
Varför?

Trauma?
Individuella
reaktioner?
Varför?

Hur förstå sym
tomens mening, 
avsikter?
Vad för?

Tabell I. Patienten i mötet sedd ur fyra olika perspektiv

Människan som symbolvarelse
I distinktionen mellan de olika perspektiven är det framför allt 
åtskillnaden mellan den bio-psyko-sociala och den existentiella varelsen 
som är svår att göra. Skillnaden i att se Ulla som bio-psyko-social 
varelse och som symbol varelse är inte entydig. Jag menar inte att 
denna gräns “finns”, men att den ändå kan vara bra att hålla i tankarna. 
Gränsen är viktig att vara medveten om i möten, där det är svårt att se 
om problemet kan lösas genom att ställa och besvara “varför-frågor” 
eller om det är sådant att frågan “vad för” kan bidra till en upplösning 
av problemet.

I medicinska sammanhang är biologiska, psykologiska och sociala 
perspektiv på människan välbekanta, medan den andliga eller existen
tiella dimensionen förknippas med religiösa och mystiska föreställning
ar. I vår kultur och tradition ges den senare gärna en specifik personlig
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och privat karaktär.
I sjukvården känner vi emellertid ofta närvaron av den existentiella 

dimensionen, inte minst när människors självklara relation till symbol
världen abrupt bryts. Det kan t ex röra sig om en familj som får ett 
missbildat barn eller om att någon drabbas av cancer. Frågor som ligger 
nära till hands är då vilken “mening” som kan ligga i det som hänt. 
Dessa grundläggande frågor och reflektioner är mer än psykologiska.

Vi lever alla med de existentiella villkor som gör väsen av sig först när 
vi finner anledning undra över vart den självklara tystnaden tog vägen. 
Vårt förhållande till tiden är ett exempel på existentiella frågor. Vi blir 
medvetna om tiden först när vi t ex tillsammans med en älskad önskar att 
den borde ha gått långsammare eller när den, t ex i tandläkarstolen, bor
de gå fortare. För att i praktiken kunna möta patienters uttryck för de 
stora livsfrågorna om liv och död, ensamhet och gemenskap, meningen 
med och meningen i livet, behöver vi komplettera våra medicinska 
tankemodeller.

Frågan om människan som existentiell varelse är enligt Rollo May (9) 
alltför lite uppmärksammad inom medicinen. Om vi håller oss till 
exempelvis tidsaspekten i fallet Ulla, kan vi dels välja att se hennes 
besvär som orsakade (förfluten tid) av något i omvärlden, dvs undersöka 
hennes tillvaro som biologisk, social och psykologisk varelse. Ett svar 
skulle då kunna vara att Ulla mår som hon mår, därför att lättflyktiga 
ämnen på arbetsplatsen eller virus skadat balansorganen, att hon som 
social varelse tyngs av vissa åtaganden eller att hon som psykologisk 
varelse har att dras med en traumatisk barndom. Det jag kan observera 
och säga om Ullas framtid kan då förklaras av det som hänt henne i 
förfluten tid.

Ur ett existentiellt perspektiv blir Ullas tidigare liv begripligt genom att 
vi ser det hon säger i ljuset av hennes framtid. Hennes sjukdomsupp- 
levelse kan då uppfattas vara uttryck för hennes försök att hantera fram
tiden. För att hålla samman sig själv har hon att balansera mellan att 
uttrycka sig som den person hon vill vara (bli) och -  på samma gång! -  
se till så att hon inte får bekräftat att hon är på väg att bli otillräcklig som 
hustru, yrkeskvinna, mor, människa. Svårigheten att klara denna balans
gång kan få tillvaron att gunga, tanken att svindla och ta sig uttryck i 
yrsel (14-15).

Genom att lyfta fram den existentiella aspekten av människan får vi 
läkare ett instrument och ett förhållningssätt som kan användas vid 
möten med patienter som upplever sig sjuka utan att ha en sjukdom. Vi 
ska för den skull självklart inte bortse från betydelsen av övriga 
perspektiv -  när dessa är tillämpbara.
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Läkar-patientrelationen
Läkar-patientrelationen är central i medicinen. Undervisning sker i äm
net som sådant på samtliga utbildningsinstitutioner. I läroböcker finns 
numera särskilda avsnitt som explicit tar upp förhållandet mellan läkare 
och patient (33, 34). Dessa avsnitt har ofta rubriken Konsultation. En 
vanligt återkommande citat som fångar essensen i konsultation är “Det 
väsentliga i all medicinsk verksamhet är tillfället när en person som är 
sjuk eller tror sig vara det ... vänder sig till en läkare som han har 
förtroende för. Det mötet är utgångspunkten för all vidare medicinsk 
aktivitet” (35). Mina huvudteman -  mening och dialog -  är centrala 
fenomen i denna relation.

Många olika förhållanden och faktorer påverkar läkar-patientrelatio
nen. Här kommer jag framför allt att belysa hur vissa centrala begrepp 
används i medicinsk litteratur och hur de, omsatta i praktiken, påverkar 
kvaliteten i patientmötet. Två ytterligheter i relationen kan identifieras, 
dels en där relationen är målorienterat diagnostisk och dels en där rela
tionen är arenan för dialog, genom vilken de två subjekten i utvecklande 
samarbete strävar efter att nå insikt och hälsa. Jag antyder att läkar- 
patientrelationen kan värderas både utifrån de förutsättningar som ska
pas i mötet för att aktivt höra, observera och intervenera (36-38) och för 
att kunna lyssna, se och komma psykologiskt nära (16,17,39-42).

Balint (33) har inspirerat många allmänläkare att försöka förstå sig 
själva och de problem patienterna berör med sina presenterade symtom. 
Han var psykiater med psykodynamisk grundsyn. Fadern var allmänlä
kare i Budapest, vilket kan ha betytt en del för hans intresse för allmän
medicinska frågor. Balint har präglat många begrepp, t ex “drogen dok
torn” (läkaren själv som den mest verksamma “medicinen”), “aposto
lisk funktion”, (apostelliknande hållning till patienten och symtomen) 
“presenting symptoms” (ett “första förhandlingsbud”, patientens initiala 
symtomupplevelse). Balint är mest känd för sina gruppsamtal, där en 
erfaren och kunnig ledare för diskussionen så att man håller sig till egna 
upplevelser av det som händer i mötena med patienter. Gruppen får 
hjälp att förstå framför allt de allmänmänskliga aspektema i mötet.

Brittiska allmänläkare har tagit till sig Balints tankar. Det engelska 
allmänläkarsällskapet gav 1972 ut boken “The Future General Practi
tioner” (43), som bl a återger den internationella expertisens uppfattning 
om vad interaktion mellan läkare och patient är. Under rubriken syftet 
med interaktion skriver författarna:

The doctor is trying to define the nature of the patient’s problem, to put it in
terms which are relevant to his skills, and hence to assist in its solution. To
do this he needs skills in gathering information, solving problems, giving
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advice, applying medical techniques and evaluating results... . These skills, 
especially the first three, depend largely on the nature and quality of the 
communications between doctor and patient (43, s. 162).

I boken (43) eftersträvas en speciell attityd hos doktorn som ska hjälpa 
honom att komma fram till korrekt diagnos. Mycket av bokens bild på 
läkar-patientrelationen kommer från Byrne och Longs klassiska bok 
från 1976, “Doctors talking to patients” (41). I den har författarna, efter 
att att ha studerat ett stort antal läkar-patienmöten i allmänpraxis beskri
vit två konsultationsstilar, en läkar-orienterad (doctor oriented) och en 
patient-orienterad (patient oriented) stil. Den läkar-orienterade utmärks 
av att läkaren “tar kommandot” genom att “fråga ut” patienten. Behovet 
av att öka betoningen på patientens agenda blir påtagligt. Det är den 
som skall uttryckas -  inte doktorns förutfattade mening om vad som kan 
vara viktigt.

Patient-orienteringen i läkar-patientrelationen har förfinats ytterligare i 
det arbete som Mc Whinney (34) och bl a Henbest och Stewart (44) 
vidareutvecklat. De senare beskriver mer explicit en sk patient-oriente
rad metod i läkar-patientrelationen, som går ut på att

inbjuda patienten att på ett öppet sätt berätta om anledningen till 
besöket;
tillåta patienten att berätta om symtom, funderingar, förväntningar och 
känslor;
underlätta aktivt för patienten att berätta om egna upplevelser och 
känslor.

Detta är en modell för själva samtals- och anamnestekniken i 
konsultationen som fått stort gehör och kommit att introduceras på både 
grund- och vidareutbildningsnivå.

En annan forskare/författare som citerats mycket och som blivit upp
märksammad inom fältet läkar-patientrelationen är Thomasine Kushner. 
Hon beskriver hur ett stort antal möten i amerikansk allmänläkarpraxis 
analyserades och att man då fann att en minoritet av besöken (ca 15%) 
hos allmänläkaren (family physician) var betjänt av vad hon kallar en 
“clinical model”. De flesta besöken (80%) föreföll bäst betjänas av en 
“relational model”, medan ett litet antal (5%) sökte för att få hjälp med 
intyg mm (adversarial model). Kushner (40) menar att “the clinical mo
del may be too limiting and... a more appropriate basis for the doctor- 
patient relationship is ... the relational model.” Hon skiftar fokus från 
relationens resultat till kvaliteten i själva processen. Målet är att se mer 
än patientens möjliga sjukdom och “the successful management of the 
case” (45). Hennes relationsorienterade kliniska modell bygger på
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filosofin hos Kant, som menar att sannheten i interaktionen är knuten till 
att personen behandlas som ett mål i sig, inte som medel för att nå andra 
syften än de personen själv bestämmer, även om andras syften är aldrig 
så välmenande.

Den relationella modellen innebär att dialogen mellan läkaren och 
patienten sätts i centrum. De allra flesta patienter är inte drabbade av 
patologisk-anatomisk förändring. Många har självläkande tillstånd som 
inte kräver en aktiv intervenering eller direkta åtgärder. En majoritet av 
patienterna ska således inte uppfattas “ha” något, där det normala 
konceptet “först diagnos -  sedan terapi” är tillämpbart.

Ytterligare många läkare och forskare har funderat över patientmötets 
möjligheter. Läkar-patientrelationen behöver utvecklas både teoretiskt 
och praktiskt menar McWhinney (36). Han föreslår en förändrad klinisk, 
patientcentrerad metod, med målet att förstå meningen i patientens 
sjukdomsupplevelse (illness) och att sätta diagnos.

En brittisk allmänläkare, Iona Heath (16), engagerad i allmän
medicinska frågor, har lyft fram två centrala roller i allmänläkarens 
arbete: “One as an interpreter and guardian at the interface between 
illness and disease, the other as witness to the human experience of, and 
search for meaning in, both illness and disease” (s.49). Hon ger det 
traditionella medicinska perspektivet en komplementär roll och lämnar 
rum för att se också patientens kroppsligt och verbalt uttryckta avsikter. 
En god relation kräver att patientens upplevelser sätts i fokus, inte enbart 
tecknen på felfunktioner.

Läkare kan också selektivt se vissa aspekter i relationen, inte för att 
dessa aspekter är de mest centrala, utan för att de är de lättaste att hante
ra. Muro och Ford (37) har pekat på den möjligheten i sin beskrivning 
av läkar-patientrelationen.

Av ovanstående författare är Kushner tydligast vad gäller uppmärk
samheten på interaktionen som ett medel varmed läkaren i förekomman
de fall kan vilja nå sitt eget mål, det tekniska och låta det interaktionella 
målet, samförståndet komma i andra hand. Hon lyfter fram värdet av 
läkar-patientrelationen som en arena för patienten att i mötet återvinna 
hälsa och få hjälp med sin sjukdom.

Även om vi är medvetna om att samtalet har ett grundläggande värde 
och är relativt outnyttjat som form, genom vilket patienten antas kunna 
nå hälsa, är viss försiktighet påkallad, något som också Thomquist 
påpekat: “Alternativet til den biomedisinske modellen kan ikke være å 
se bort fra kroppen ... og å redusere helsearbeid til samtale...” (46).
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Det personliga mötet
Att mötet mellan patient och läkare får personlig karaktär är av stor 
betydelse för förståelsen av det problem som presenteras. Flera författare 
har behandlat det personliga i mötet mellan allmänläkare och patienter. 
Byme och Long (41) skriver att läkare kan skapa både god kontakt och 
en frigörande relation, visa respekt, vara känsliga, personligt intresserade 
och lyhörda lyssnare. De kan visa en ödmjuk attityd till patienten, vilja 
höra patientens röst och utöva en känsla av humor som får patienten att 
slappna av och känna tillit. Som läkare och terapeuter är vi

... deeply helpful only when we ... risk ourselves as persons in the 
relationship, when we experience the other person in his own right. Only 
then is there a meeting at a depth that dissolves the pain of aloneness in both 
client and therapist (39, s. 114).

Patienter som känner sig sjuka kan ibland ha svårigheter, inte enbart 
med sina upplevt dåligt fungerande kroppsfunktioner, utan som kommu- 
nikativa varelser. Det är en väsentlig uppgift för läkare att se när så är 
fallet, menar Neighbour (42).

Abramovitch och Schwartz (47) utgår ifrån den humanistiska krisen i 
medicinen. Läkarna har misslyckats att skapa och upprätthålla person
liga relationer till sina patienter. Författarna anger en modell som kan 
bidra till att övervinna krisen. Modellen baseras på Martin Bubers (48) 
Jag-Du- och Jag-Det-relationer. Omsatt i allmänmedicinsk praxis, kan 
tre stadier i mötet med patienten identifieras, ett personligt stadium, ett 
undersökningsstadium, och ett stadium av integration-genom-dialog 
eller “Healing-Trough-Meeting”.

Bubers begrepp Jag-Det-relationen står för det opersonliga och Jag- 
Du-relationen för det personliga i mötena. Båda formerna behövs, men 
utan det personliga förhållandet som bas är det omöjligt att skapa 
samförstånd. Författarna påminner om att “medicine is something which 
takes place between people” och avslutar sin artikel med att citera 
Buber (48): “Utan Det kan människan inte leva. Men den som lever 
med endast Det är ingen människa”

En personlig hållning innebär att läkaren är intresserad av patienten 
som en unik människa. May (9, s. 24-33) är noga med att påpeka att man 
riskerar att definiera bort de egenskaper som gör en bestämd individ till 
existerande person, om man ser individer som enheter i en grupp. Med 
begreppet “existerande person” vill han betona förhållandet till en 
upplevande människa som är personligen närvarande i mötet.

Läkaren kan, menar Rudebeck, komma närmare det personliga i 
relationen genom att förhålla sig till “symtompresentationen” (17, 49),

22



inte bara till “symtomet”. När symtomet fokuseras, har läkaren ett 
abstrakt fenomen för ögonen. När presentationen fokuseras möts en 
konkret person, ensam om sin upplevelse. Uppmärksamhet på skill
naden mellan symtom och förmedlad kroppsupplevelse, ger möjlighet 
att se när det som patienter förmedlar är eller inte är tecken påjunktions- 
fel. Sjukdomsupplevelsen kan motsvaras av en existerande sjukdom.

Holm har i en undersökning rapporterat att allmänläkare har kommit 
en bit längre än en t ex intemmedicinare och kirurger vad gäller för
mågan att leva sig in i sina patienters problem, att använda “... den 
psykologiska strategin av närvaro och koncentration i patientkontak- 
tema, vilket är en god grund för att förstå patienten” (50, s. 151).

Det opersonliga mötet
Om läkare selektivt söker kroppsliga felfunktioner i symtomen riskerar 
betydelsen av patientens upplevelser och känslor att komma i skym
undan (51). En rad negativa effekter av en opersonlig hållning i läkar- 
patientrelationen har rapporterats (47), t ex låg beredskap att följa 
föreslagen behandling (52, 53), misslyckad kommunikation (54-56), 
ömsesidig otillfredsställelse hos läkare och patient (57-59) samt förlorad 
tilltro till medicinen (60). De negativa effekterna kan reduceras genom 
att läkar-patientrelationen görs mer person-orienterad (61-65).

En person som mår bra står i självklar och tyst relation till sin anato
miska kropp. Den som inte mår bra och söker läkare har nästan 
undantagslöst ett symtom att visa fram. Symtom kan uppfattas som ett 
avbrott “i den självklara och kroppsligt förankrade jag-upplevelsen” 
(49). Den amerikanska filosofen Kay Toombs, som själv lider av MS, 
kallar avbrottet i det tysta förhållandet mellan jag och kropp self- 
disruption (66,67). Utan att själv riktigt förstå hur, lyckas hon vanligen -  
och utan att medvetet anstränga sig -  bortse från närvaron av t ex det 
ben som inte bär henne. Därigenom kan hon vidmakthålla sin kroppsligt 
förankrade jagupplevelse (66). Hon beskriver hur läkarna i huvudsak ser 
sjukdomens biomedicinskt begripliga sammanhang, inte så mycket 
hennes sjukdomsupplevelse och försöken att hantera den (66, s. 10-25). 
Därigenom påminner de henne om det som hon lyckas förtränga. Denna 
påminnelse påverkar hennes hälsa i negativ riktning.

Toombs beskrivna “närvaro” -  och störningen i den -  är som då man 
är upptagen av något som fängslar en, då någon annan få en att glömma 
sig själv, då man är “utom sig” av lycka, “ex-statisk”, förenad med 
någon via symbolvärlden -  och så visar det sig plötsligt att han eller hon 
inte alls är med i upplevelsen. Man tas ned på jorden, kommer tillbaka 
till “verkligheten” och får närvaron upphävd på ett brutalt sätt.
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Läkar-patientrelationen, hälsa och sjukdomstillstånd
Hur påverkar läkar-patientrelationen patienternas sjukdomar? Kan en 
viss kvalitet på samtalen leda till att patientens hälsa kan förbättras, mätt i 
sk objektiva termer? Blir patienten verkligen “friskare” som resultat av 
en typ av relation jämfört med en annan?

Flera studier visar att patienter kan förbättras kliniskt som resultat av 
läkar-patientinteraktionens kvalitet (14, 33, 38-42, 45, 47, 48, 68-73). 
Studier av relationens kvalitet och hypertonipatienters hälsotillstånd (45, 
69-72) antyder att aktiva patienter som tar initiativ och uttrycker känslor 
och farhågor och som ges tillfälle att lämna egna upplysningar tycks få 
relativt lägre blodtryck på lång sikt. En god samtalsrelation ger också 
bättre följsamhet vid rådgivning och medicinering. Begreppet “white
coat hypertension” är ett välkänt fenomen (75).

Patient-läkarrelationen kan påverka magsårspatienters hälsonivå. 
Aktiva och ifrågasättande män som stimulerar till känsloutbyte vid 
besök hos läkare tycks få mindre besvär av sina magsår (71).

I en kanadensisk, deskriptiv multi-centerstudie (76) undersöktes läkar- 
patientrelationens roll vid nydebuterade, vanligt förekommande fysiska 
problem. Man kunde inte finna några säkra samband mellan 
symtomeliminering och kvaliteten i hur anamnesen togs upp, fysikalisk 
undersökning, omfattande bruk av laboratorietester eller medicinför
skrivning. Starkast förbättring efter en månad erhölls om läkare och 
patient var överens om problemens karaktär samt om, efter tre månaders 
uppföljning, läkaren hade varit uppmärksam på relevanta psykosociala 
faktorer.

I ett holländsk arbete (77) har man studerat sambandet mellan 
allmänläkares arbetssätt och hälsotillståndet hos kvinnliga patienter. Ett 
urval intervjuer av allmänläkare bandades och analyserades av oberoen
de skattare. De slutsatser som drogs var att allmänläkare med hög pati
ent-orientering, med låg remissbenägenhet och låg ospecifik medicin
förskrivning hade de friskaste patienterna.

Det som sammanfattningsvis verkar betyda mest för tillfrisknadet som 
resultat av ett bra möte är om patienten själv kan medverka i dialogen 
och ges möjlighet att uttrycka egna önskemål. Läkare som inte är så 
kontrollerande och som ger få direktiv är mest framgångsrika. Denna typ 
av relation verkar inte kräva mer tid än en auktoritär, mindre inkännande 
och lyhörd relation.
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Läkar-patientrelationen, hälsa och upplevelsen av att vara sjuk
Med “illness” (sjukdomsupplevelse) avses patientens upplevelse av en 
eventuell dysfunktion (78). Upplevelsen av sjukdom motsvaras inte alltid 
av kroppslig felfunktion och den kan ta sig olika uttryck i interaktionen 
(79). Mänsldig sjukdomsupplevelse är fylld av mening och ofta svår att 
sätta ord på. En läkare, men inte en annan, kan få patienten att känna att 
det är hoppfullt och meningsfullt att öppna sig och låta läkaren få ta del i 
de personliga och existentiella frågor som tar sig uttryck i “illness”. 
Vissa faktorer påverkar menligt interaktionen mellan läkare och patient, 
exempelvis tidspress, institutionella krav, tredje part (ekonomiska krav) 
och den medicinska diagnosprocessen (80).

Kanske ligger läkarens framgång i förmågan att tolka patientens 
uttryck? Klinisk praktik är hermeneutisk i den meningen att läkare är 
utbildade för och i första hand ser som sin uppgift att deducera en 
biomedicinsk gripbar sjukdom ur presenterade upplevelser och objek
tiva tecken (79-82). Praktiken bör kunna kompletteras med en hållning 
som gör det lättare att tolka uttryck så att det går att se och lösa upp 
också det lidande som är knutet till känslan av meningslöshet.

Om diagnos
Till allmänläkare kommer människor med en mängd varierande 
problem. Diagnostik gör det möjligt att bringa ordning i verksamheten. 
Snabb och rätt diagnos kan rädda liv, förebygga och bota sjukdom och 
mildra lidande. Diagnos och diagnostiska klassifikationssystem används 
av flera skäl, bl a för att kvalitetssäkra verksamheter, göra statistiska och 
epidemiologiska beräkningar av t ex sjukdomsincidens och -prevalens. I 
praktiken sätter läkare ofta diagnos för att få kontakt med de handlings
program som diagnosen är nyckeln till.

Kraven på läkare att sätta diagnos är stora, inte minst från patienter. Att 
utveckla och upprätthålla kunskap om olika sjukdomars diagnoskriterier 
är också ett centralt mål. Diagnostik är en distinktionsprocess, färdig
heten vilar på förmågan att observera, urskilja och fånga innebörden i 
olika tecken.

När det finns en stark önskan att hjälpa patienter och mildra lidande 
kan läkare förlora i objektiv skärpa. Detta kan i sin tur leda till att 
läkaren överbetonar sådana aspekter i patientens beskrivning och funna 
tecken att han sätter den diagnos som han har motsvarande handlings- 
repertoar för. För att undkomma sådana felkällor håller diagnostikem 
gärna psykologisk distans till patienter. I annat fall blir diagnosen lite 
värd i medicinsk praktisk och kunskapsmässig mening.
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Begreppen “evidence”, “reasonableness” och “understanding” un
derlättar för fokusering på det centrala i diagnostiskt tänkande, menar 
Rudebeck (17, s.34-6). En handledsfraktur är ett uppenbart faktum och 
lätt att diagnosticera. När patientens problem är t ex yrsel kan diagnos få 
lov att sättas, inte enbart på bas av objektivt registrerbara tecken på 
sjukdom, utan också på bas av “reliable judgement of reasonableness ”, 
pålitlig rimlighetsbedömning. Förståelsen av problemet, slutligen, ses 
som en gemensam upptäckt (discovery) av något som är viktigt för pati
enten som person och som är knutet till symtomet.

Ingen människa ser det som saknar mening för henne. Att sätta 
diagnos, dvs att identifiera symtomens dysfunktionella grund, ger också 
läkare en känsla av mening (83). Diagnosen är medicinens främsta 
medel för att förklara orsakssammanhang och för att hjälpa patienter att 
nå känsla av sammanhang också som sjuka. Diagnostik ger patienten ett 
namn på sin upplevda svaghet som omgivningen kan acceptera. När 
Brody säger att “diagnosis is treatment” (84), så menar han att 
diagnosen är medicinens sätt att förklara symtom, vilket kan ge mening 
åt patientens upplevelser. Diagnosen skapar också grund för omsorg och 
stöd. Att namnge något antyder också möjlighet att ta kontroll över det.

Det finns de som är kritiska till den medicinska diagnostiken. Carl 
Rogers (39) betonar att målet diagnos lägger hinder i vägen för det 
personliga mötet. Han menar att diagnosen alltid står mellan läkaren
terapeuten och patienten. Diagnostik är till för att urskilja exemplar av 
en grupp tillstånd som har sådana gemensamma karaktäristika att de kan 
ges samma namn och därmed återskapa den mening som är knuten till 
namnet. I ens sökande efter mening genom diagnostik -  den förlösande 
känsla av mening som ligger i upplevelsen av att vara välorienterad -  är 
det viktigt att komma ihåg att den person i patients skepnad som träder 
fram genom sin diagnosgruppstillhörighet, alltid har sitt eget namn.

Diffust uppfattade sjukdomsupplevelser är svåra att sätta namn på. 
Termen ryggvärk har lägre grad av diskursivitet än termen radiusfraktur. 
Det är med andra ord svårare att i ord förmedla en tydlig bild av värk än 
av fraktur.

Ett intressant spörsmål är om läkare genom sin diagnostik kan 
underhålla patientens (o)medvetna önskan att fortsatt framstå som sjuk. 
Ju mindre diskursivt patienten förmedlar sina upplevelser ju svårare är 
det och ju längre tid tar det att finna en diagnos som ger kontakt med de 
rätta åtgärderna. Under tiden kan de föreställningar eller yttre förhållan
den befästas som ligger till grund för sjukdomsupplevelsen. Till slut kan 
det vara för sent att dis bryta “patientenkarriären”.

Den “eviga” frågan om vissa sjukdomars existens är ständigt aktuell
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för allmänläkare. “Finns” en sjukdom så är identifieringen av ett visst 
exemplars avvikelse från normaltillståndet av avgörande betydelse för att 
kunna handla rätt, t ex avgöra om svåra ryggsmärtor orsakas av bråck på 
kroppspulsådem, akut hjärtinfarkt, inflammation i bukspottkörteln osv. 
Det kan gälla livet att rätt diagnos sätts på ett snabbt sätt.

“Narratives” -  patienters berättelser
Narrativ medicin betecknar en inriktning/attityd inom medicinen som 
“återupptäckts” på senare år. Den bygger på gammal och etablerad 
kunskap om berättelsen som illustration av människans liv och den 
läkande innebörd som historieberättandet alltid haft. Narrativ text är 
således ett språkligt uttryck med vissa utmärkande drag. För det första 
finns en tidsaspekt i den, dvs en böljan, en serie mer eller mindre bear
betade händelser och ett förväntat slut. För det andra upptar den både en 
berättare och en lyssnare vars skilda synpunkter eller uppfattningar på
verkar historiens karaktär och utveckling. För det tredje handlar den 
narrativa texten om individer. I det avseendet är det inte bara en fråga 
om vad individer gör och inte gör, utan också vad de känner och vad 
folk tycker om dem (85).

En berättelse gör inte anspråk på att vara sann. En viss person lämnar 
kanske olika berättelser om samma episod till olika lyssnare. Detta är ett 
viktigt påpekande, eftersom sanning inte eftersträvas av någondera part i 
berättelser. Vad som tas in eller utesluts är upp till berättaren och i viss 
mån vad lyssnaren är beredd att höra. Det finns en naturlig tendens hos 
oss att ta till oss en berättelse. Den kan engagera lyssnare och den kan 
inbjuda till tolkning, berättelsen gör det möjligt att gå bakom dess 
figurer och episoder. Vår vana att berätta historier visar att vi i praktiken 
redan kan växla mellan förklaring och förståelse på ett framgångsrikt 
sätt. Konflikten mellan att å ena sidan se medicinen som tillämpad 
vetenskap och förlora förståelseaspekten och å andra sidan se den som 
en interaktiv tolkningsprocess och inte kunna integrera förklaringspo- 
tentialen är alltså möjlig att lösa (86). Båda dessa moment behövs för att 
en historia ska bli meningsfull.

Att en sjukdomsupplevelse är ett predikament är självklart. Hur man 
anpassar sig till den spelar stor roll i både dagligt umgänge och medi
cinskt arbete. Patienters berättelser om sina sjukdomsupplevelser ger på 
ett självklart sätt en god upptakt till hur man ser på deras problem i stort. 
En tämligen kort berättelse kan ge ovärderlig information om patientens 
inställning till sin sjukdom och om vilka förutsättningar det finns för 
fortsatt arbete.
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Berättelser erbjuder ofta god möjlighet att ta del av andras existentiella 
villkor. Dessa kan röra sig om hopp förtvivlan fruktan och moraliska 
värderingar. De existentiella villkoren kan också ligga till grund för 
sjukdomsupplevelsen (85).

Osler har sagt, “Listen to the patient and he/she is telling you the 
diagnosis.” Diagnos innebär självklart inte enbart en kortfattad term 
enligt ett klassifikationssystem. Som person representerar individen en 
mängd särskilt mänskliga kvaliteter och som lyssnare kan man få ta del 
av personens/patientens frågor om mening med och mening i livet. 
Genom lyssnandet skapas en bild av patienten som person. Dessa 
svårbeskrivbara inslag i mötet har stor betydelse. Med den nygamla 
möjligheten att använda berättelsen i kliniken, kan Oslers tanke ges en 
ny lydelse: Listen to the patient and -  you will see!

I västerländsk kultur försöker vi klara av och återta kontrollen över 
händelser som tenderar att störa balansen genom att tolka och infoga 
dem i en sammanhängande berättelse. Brody (32) menar att läkare som 
böijar mötet med att lyssna uppmärksamt till patientens historia också 
genast initierar läkningsprocessen. Patientens exponering av sin person
liga berättelse för att skapa ny mening och åter få sammanhang i tillva
ron sker på symbolnivå. Berättelserna ger mening åt upplevelser som 
verkar avvika från det normala (87).

Få tekniska aspekter i medicinsk verksamhet, inklusive intervju och 
fysikalisk undersökning, laboratorieprov och farmakologisk behandling, 
har så god korrelation med symtomlindring som då patienter kan 
rapportera att läkaren lyssnar och förstår deras problem på ungefär sam
ma sätt som de själva (88, 89). Att lyssna till den som söker är bra, 
oavsett skäl till besöket eller symtomens genes.

Berättelsen kan användas på olika sätt i praktiken. Launer (90), 
allmänläkare i London och medförfattare i antologin “Narrative Based 
Medicine”(91) lyssnar till berättelsen, dels för att ta anamnes, dels för att 
ge patienten tillfälle att skapa sammanhang genom sin berättelse och 
dels genom att fråga patienten så att ny mening upptäcks.

Patienters berättelser kan användas både diagnostiskt och terapeutiskt. 
När läkaren lyssnar på ett sätt som förmedlar trygghet, lyhördhet och 
kognitiv kompetens, upplever patienten att hans eller hennes berättelse 
är sådan att den kan integreras i den egna erfarenhetsvärlden som ett 
avslutat kapitel. Patienter som stimuleras att berätta skapar en tydligare 
bild av sammanhangen i de egna sjukdomsupplevelsema (92).

Drivkraften att berätta och tillskriva livshändelser mening, kan hjälpa 
läkare att reflektera mer över innebörden i patienters uttryck (93). En
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enkel studie, där ett bandat patient-läkarsamtal jämförs med läkarens 
anteckningar från samma samtal, visar hur essensen i mötet kan 
försvinna när patient och läkare talar olika språk (81): En äldre kvinna 
som söker för bröstsmärta, nämner i förbigående att hon kan gå i fem 
trappor. Av kontexten att döma talar hon inte om sin fysiska förmåga, 
utan om vad hon ska göra fem trappor upp. Läkaren tolkar hennes ord i 
termer av cirkulationskapacitet. Han verkar ha ett annat mål med sitt 
lyssnande än vad patienten har med sitt tal.

Dialog
Redan som litet barn börjar individen att skapa ord för det som känns i 
kroppen (94, 95). Modem vägleder barnet att utveckla en alldeles egen 
bild av sig och världen, där destination, mål och mening ingår. Barnet 
lägger erfarenhet till erfarenhet och skapar sig själv som unik person. 
Det unika ligger bland annat i att individen tillskriver världen en alldeles 
egen mening. När den vuxne mår dåligt och söker läkare, kan problemet 
ibland ligga på symbolnivå -  den mening personen lägger i sin situation 
-  fastän det som känns otillfredsställande bara kan förmedlas med hjälp 
av kroppen. Då är det bra om läkaren tillsammans med patienten kan 
frigöra det som ligger till grund för eventuella svårigheter med avseende 
på mål och mening, dvs på symbolnivå. Det är framför allt i detta 
sammanhang dialogen har sin plats -  i den mening Freire (se nedan) 
lägger i begreppet dialog. Dialogen -  i ordets vardagliga mening -  är 
alltid eftersträvansvärd i mötet med patienten.

Dialogpedagogik och dialogmedicin
Med dialogmedicin avser jag den kliniska verksamhet där målet är 
samförstånd och ökad insikt och där också läkaren under 
meningsutbytet med patienten är beredd att ompröva och ge upp 
relevanta föreställningar samt beredd att själv förändra sig under 
samtalets gång. Kants tanke att ingen bör ha ett eget syfte med en annan 
människa, utan se henne som ett mål i sig, kan vara god vägledning, när 
“den biomedicinska reflexen” (17) dyker upp och man vill söka fel i den 
biologiska apparaten.

Termen dialogmedicin kom till mig 1985 under samtal med pedagogen 
Paulo Freire i Brasilien. Efter brevväxling med honom reste jag dit för 
att lära mig mer än vad som stod i hans böcker (2-6). Han berättade om 
sitt arbete med analfabeter och lyfte också fram likheterna mellan lärar- 
elevrelationen och läkar-patientelationen. Som lärare var läskunnighet 
hans omedelbara mål i relation till eleverna. Kunde de läsa, så kunde de
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skapa insyn i grunderna till förtrycket och själva ta sig ur det.
Freire myntade begreppet “conscientisation” (ung. medvetandefrigö

relse). För att kunna ta sig ut ur sitt politiska, sociala och kulturella för
tryck måste okunniga och fattiga arbetare, fiskare och bönder nå med
vetenhet om att de verkligen var förtryckta, menade Freire. Också anal
fabeterna försökte bevara sin tillvaro så som de såg den. Ingen kunde 
pressa på dem insikt om förtrycket. De visste vad de hade och att en 
förändring ofta leder till sämre livsvillkor.

Freire reflekterade över om patienter kanske kan “välja” sjukdom och 
om de är omedvetna om det sammanhang i vilket sjukdomsupplevelsen 
är en del: “Behöver inte också patienten hjälp av oberoende personer att 
‘läsa sina upplevelser’ om de ska kunna ‘se sin i viss mån försvarade 
flykt in i sjukdomsupplevelsen’? De kanske kan ersätta sina upplevelser 
med andra, när medvetenheten ökar?” Freire såg inte analfabetism som 
sjukdom, utan som del av ett politiskt, kulturellt och socialt samman
hang. Insikten i att vara nedsänkt i en djurliknande tillvaro kunde ökas 
med hjälp av läskunnighet.

I analogi härmed kan det som läkare ser som symtom ibland vara mer 
än tecken på sjukdom. Om patientens upplevelser kan tänkas vara till för 
att avleda medvetenheten om det som hindrar ett fullödigt liv, är 
symtomlindring på kroppsnivå ingen adekvat lösning. Patienten behöver 
-  precis som anafabeten -  istället assistans att själv identifiera och ta sig 
ur den livssituation som vidmakthåller exponerad föreställning.

Dialog betyder genom (sam)tal. Dia- i termen dialog markerar inte två 
till skillnad mot ett i mono-log, utan är den preposition dia- som åter
kommer i termen dia-gnosis, genom observation. Med begreppet genuin 
dialog, använt av bl a Bohm (94) menas meningsutbyte, präglat av att 
båda deltagarna är beredda att förhandla och ompröva sina ståndpunk
ter. Då kan mötet utvecklas till genuin dialog. “This will happen when 
people are able to face their disagreements without either confrontation 
or polite avoidance of the issue, and when they are willing to explore 
together points of view to which they may not personally subscribe” (p. 
61).

I politiska debatter ger deltagare ofta intryck av att vilja föra dialog, 
medan de i praktiken markerar att de ogärna tar intryck av varandras 
åsikter. Pseudodialog kan också förekomma i vården. I USA har bety
delsen av ordet dialog blivit mer “utspädd” med tiden. Man har gjort 
dialogen till verb (“Let’s dialogue about it”). Substantivet insikts- 
sökande och ömsesidigt givande meningsutbyte genom samtal har blivit 
vardagligt kallprat.

30



Begreppet dialogmedicin är inget vedertaget begrepp inom medicinen. 
Det läkaren kan mobilisera i mötet med patienten kan, menar jag, peda
gogen göra i mötet med sin elev, dialogpedagogik (2-6) och filosofen i 
relation till sin adept, dialogfilosofi (95,96). Termen dialogfilosofi knyts 
ofta till teologen och filosofen Martin Buber (48). Sokrates är mest känd 
för att kunna locka fram insikt i dialogform. Han ställde ledande frågor, 
påvisade svarens inbördes motsägelsefullhet och kunde förlösa sanna 
insikter (97). Sokrates samtalsteknik kallas maieutik (grekiska: för
lossningskonst), ett sätt att locka andra att kritiskt granska sina egna tan
kar och nå djupare insikt (97, s.509). Freire betonade att läraren skulle 
frigöra elevens eget sökande efter kunskap utifrån den egna bilden av 
världen, i den kultur och med de lokala begrepp, tankar och idéer som 
denne med nödvändighet hade att utgå ifrån och måste bygga vidare på.

Bekräftelse och mening
Fenomenen bekräftelse och mening är intimt sammanbundna. Den som 
söker mening för att få struktur på sitt centrum, är samtidigt tvingad att 
gå ut i världen för att få veta av andra i “the communicative common 
environment” (66) att exponerad självbild är möjlig att förstå. Det 
positiva svaret ligger i bekräftelsen. Viljan att bli bekräftad spelar tvek
löst stor roll i mänskliga relationer och i mänsklig växt (98). Det är lätt 
att se hos det lilla barnet i dess förhållande till modern. I “dialogen” 
söker barnet modems blick och finner sig själv i modems gensvar. Bar
net söker sin väg och en bild av världen genom att lyhört uppmärksam
ma modems svar på verbala och kroppsliga handlingar.

Bekräftelse
Buber (99, 100) menar att bekräftelse (confirmation) formar basen i 
mänskligt liv och att bekräftelse möjliggör den personliga växt som är 
knuten till individens tillvaro och tillblivelse (being and becoming). 
Huvudbudskapet i Freires texter (t ex. 2-6) är den frigörande kraften i det 
genuint uttalade ordet och dess betydelse för mänsklig växt. Skapandet 
av en genuin dialogrelation baseras på känsla av verklighet, acceptans, 
förståelse och fullständig frihet. Under sådana förhållanden befrämjas 
dialogpartnems möjligheter att upptäcka sin egen kapacitet att använda 
relationen för att växa (101, s.33).

Den stora betydelsen av att bli bekräftad ses inte minst i följderna av 
dess motsats, icke-bekräftelse. Att bli “avkräftad” (disconfirmed) 
beskrivs av Laing som “attempts to constrain the other’s freedom, to 
force him to act in a way we desire, but with ultimate lack of concern,
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with indifference to others’ own existence or destiny” (102, s. 58) [citerat 
av Gustafsson (103, s. 34)].

I Gustavssons avhandling (103) om hur det är att leva med 
sväljningssvårigheter spelar fenomenet bekräftelse en central roll. 
Upplevelsen av att vara bekräftad är starkt knuten till känslan av att ha 
fått hjälp (103, s. 79). Betydelsen i att få bekräftelse för dem som lever 
med exempelvis dysfagi (103, s. 36) kan vara överförbar också på mötet 
med den patient vars sjukdomsupplevelse inte motsvaras av 
organsjukdom. Hur bekräftar vi den senare? Kan läkaren genom att 
rikta sig mot essensen i patientens personligt uttryckta sammanhang 
underlätta för förståelsen av vad det är som ligger till grund för 
patientens lidande. En sådan hållning kan kanske göra det lättare att 
identifiera de personer vars upplevelser av sjukdom också motsvaras av 
organsjukdom.

Mening
Varje litterärt arbete, varje fullständig sats, varje ord har sin mening. 
Ingen kan röra ett finger -  på ett överraskande sätt -  utan att andra frå
gar efter meningen i rörelsen. Mening gör mänsklig rörelse till handling.

Individen ger omvärlden mening eller innebörd som gör det möjligt att 
anpassa sig till egenskaper och förändringar i livssituationen. Enligt 
fenomenologin skapas individens uppfattade omvärld i ett möte mellan 
psyke och omvärld. Ting, ord och handlingar får mening först när de 
uppfattas av levande individer, för vilkas livsvärld de har eller kan få 
betydelse. Kognitiv teori “säger oss att tingen får mening och innebörd 
som resultat av att de tolkas i termer av vissa ‘scheman’, som varje 
individ har inom sig som resultat av genetiska förutsättningar och 
tidigare erfarenheter” (97, s.342).

En tofsvipa som avleder en räv från ungarnas närhet genom att “spela” 
skadad ser betydelser i rävens närvaro och reagerar i enlighet med ett 
artspecifikt, genetiskt programmerat rörelsemönster (11). En kvinna som 
vid sängdags avleder sin mans sexuella inviter genom att leva ut sin 
huvudvärk ser meningen i mannens närvaro och agerar, inte enbart 
enligt ett genetiskt mönster, utan i linje med sin egen skapade bild av sig 
och världen. Tofsvipan rör sig därför att..., medan människan handlar för 
att..., i syfte att....

Varje patient kan, när han eller hon presenterar sin sjukdomsupple
velse, mena något med sitt uttryck som går utöver medicinskt program- 
merbara mönster. Det förhållandet att vaije individ allt från första början 
skapar sin egen mening i mötet med omvärlden talar för att det finns skäl
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att ge fenomenet mening särskild uppmärksamhet vetenskapligt, och 
skäl att i praktiken fundera över intentionerna i varje exponerad sjuk- 
domsupplevelse. Friheten att tolka och söka meningen i patientens egen 
berättelse, gör att läkaren tills vidare kan avstå ifrån att tolka det som 
finns att se i ljuset av en eller annan teori tills de två har nått samförstånd 
kring problemets natur.

När vi känner brist på sammanhang och undrar över meningen med 
eller i livet besväras vi vanligen av ett slags saknad. Det är inte enbart 
dessa typer av mening jag avser, när jag intresserar mig för meningen i 
medicinska sammanhang. När vi undrar vad ett föremål ska vara till för 
söker vi en annan typ av mening eller betydelse. Så fort vi vet vad 
föremålet är till för, ser vi dess mening -  och i samma stund framträder 
den intention som är knuten till meningen (104).

Den mening jag lägger störst vikt vid i avhandlingen är den vi söker i 
samtal med andra människor eller i kontakt med ting och företeelser och 
som bekräftar känslan av att förstå och kunna göra sig förstådd. Behovet 
av att känna mening verkar vara så grundläggande att vi är beredda att 
kompromissa med val av medel för att nå denna känsla. I praktiken 
innebär detta att vi kan välja att ha synpunkter liknande samtalspart
nerns framför att föra fram vad vi verkligen menar. Hellre ljumt samför
stånd än risken att känna sig utanför. För en patient kan det vara bättre 
att presentera något läkaren kan göra någonting åt än att riskera att få 
det eventuellt tillbakahållan belyst.

Förståelsen av essensen i sökandet efter mening är central både när vi 
vill se hur läkare tillskriver patienters sjukdomsupplevelser sin mening 
och hur patienter tillskriver sina livssituationer mening. “Känslan av att 
man funnit ett mönster (även om det är felaktigt) gör att man erfar sig 
kunna bemästra situationen” (105, s.125).

Sociologen Aaron Antonovsky lyfter fram känslan av mening som en 
central komponent i känslan av sammanhang, “sense of coherence” 
(106). För honom är mening t ex det man erfar, “när livet har en känslo
mässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet 
ställer en inför är värd engagemang och hängivelse..” (106, s. 41). De två 
andra komponenterna är begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky 
har på ett övertygande sätt visat att känslan av sammanhang har stor 
betydelse för hur människor, trots utsatthet för förväntat sjukdomsfram- 
kallande faktorer, kan hålla sig vid god hälsa.

Mening verkar vara intimt knuten till personliga värden. För att omprö
va innehållet i den meningsstruktur som konstituerar ens förhållande till 
omvärlden måste man inte bara inventera och pröva de värderingar man 
har, man måste också överväga vilka värderingar man sätter högst.

33



Frankl säger att “...the rank of a value is experienced together with the 
value itself. The experience of a value includes the experience that it 
ranks higher than another.... Man is pushed by drives. But he is pulled 
by values” (107).

Humanvetenskapens mål är ökad förståelse. Vid forskning och i 
praktiken kan allmänläkare mer än andra läkare ha skäl att ta hänsyn till 
patientens hela livssituation (108), ett sammanhang i vilket mening, 
begriplighet och hanterbarhet är centrala aspekter (109). De data som 
behövs för att förstå en unik persons sjukdomsupplevelse får sin mening 
genom att ses i förhållande till individens hela kontext. Den mening 
patienten tillskriver sin upplevelse är alltid unik och kan bara fångas i 
dialog.

There is no objective test for meaning. ... The interpretation of meaning is 
validated by whether it makes sense to the subject, whether it agrees with 
other skilled observers, whether it fits with the context, whether it stands up 
to informed criticism, and whether multiple descriptions, generating 
information of different logical types, lead to similar conclusions (108).

Hälsa
Medicinens huvudåtagande är att diagnosticera och bota sjukdom samt 
att lindra lidande. Den är med andra ord sjukdomsorienterad. Samtidigt 
har begreppet hälsa, sannolikt genom dess positivt värdeladdade konno- 
tation (110), kommit att bli huvudterm i en rad begrepp inom den 
medicinska sfären (health care, health politics, hälsocentraler, hälsoar
bete osv). Termen hälsa är positivt värdeladdad -  man får goda tankar 
genom ordet -  kanske genom att hälsa knyts till frånvaro av något 
“ont”.

Många har reflekterat över begreppet hälsa. WHO karaktäriserar hälsa 
som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefin
nande och inte blott frånvaro av sjukdom eller skada” (111), ett tillstånd 
som få befinner sig i. Ändå ligger den definitionen mycket nära det all
mänt kända och intuitivt hållbara talesättet “hälsan tiger still”, en fysiskt 
tyst mänsklig närvaro.

Under senare år har två huvudtyper av hälsodefintioner vuxit fram. 
Boorse (112), en ofta citerad hälsoteoretiker, utgår ifrån ett biostatistiskt 
sjukdomsbegrepp. Sammanfattningsvis ringar han först in vad sjukdom 
är genom att fastställa gränsen för vad som är statististiskt normalt i en 
befolkning med avseende på fysiska funktioner. Sedan definierar han 
hälsa negativt som frånvaro av sjukdom. Hans definition är så allmän att 
den är tillämpbar på också djur och växter. När ett organ hos en individ 
i en viss referensklass i en population har förväntad normal funktion bi
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drar det till individens överlevnad och reproduktion. Sjukdom uppträder 
när så inte är fallet. Hälsa definierar Boorse som frånvaro av sjukdom.

Filosoferna Pöm (28-30) och Nordenfelt (113,114) har utvecklat hälso- 
teorier med begreppet hälsa som bas. Deras teorier är handlingsteo- 
retiska, positiva och holistiska. De utgår ifrån att människan är en 
avsiktligt handlande varelse, att begreppet hälsa ska förstås oberoende av 
begreppet sjukdom och att den hälsa man intresserar sig för rör hela 
människan.

Pöm (28) lyfter med sin jämviktsteori särskilt fram fenomenet anpass
ning (adaptedness). Ett tillstånd av anpassning bestäms av relationerna 
mellan allmän förmåga, en specifik uppsättning omgivningsförhållanden 
och ett önskat mål. En individ är vid god hälsa när han kan anpassa sin 
vilja till förmågan -  eller tvärtom -  i sin aktuella miljö, eller justera 
miljö variabeln och förmågan så att önskat mål kan nås. I praktiken kan, 
givet denna hälsoteori, en gravt invalidiserad reumatiker vara vid god 
hälsa, förutsatt att han, i sin aktuella livssituation, kan t ex anpassa sin 
vilja till de omständigheter som avgörs av kroppens tillstånd.

When generalized adaptedness obtains and equilibrium prevails the 
repertoire may be said to be adequate with respect to the enviroment and the 
goal profile; second, the environment may be said to be appropriate in 
relation to the repertoire and the goal profile; and third, the goal profile 
may be said to be realistic in relation to the environment and the repertoire.

Kan Pöms “equilibrium model of health” (28) också tänkas gälla i det 
fall då en person upplever sig sjuk, även om objektiva tecken på en 
sådan saknas? Låt oss anta att en person försöker bevara sin jämvikt ge
nom att se sig själv som sjuk. Frågor som inställer sig är: Vad innebär 
det att se sig själv som sjuk? Innebär det att man har en sjukdom i 
Pöms och Nordenfelts mening? Jag tänker på följande sätt:

Som människa lever patienten i symbolvärlden, omgivningen; hans re
pertoar är knuten till förmågan att uttrycka sig ambivalent (gmnden för 
att kunna tolka gensvaren “till sin fördel”); och, hans mest vitala mål 
kan sägas vara att upprätthålla en känsla av mening (genom att via sina 
uttryck nå bekräftelse på sig som sammanhållen person).
När patienten i mötet med läkaren exponerar sig som sjuk kan det vara 

för att, inte i första hand bli av med sin “sjukdom”, utan att behålla den 
och därigenom få bekräftelse på sig som drabbad av något, vilket i sin 
tur mildrar ansvaret för (den bortträngda känslan av) oförmågan att nå 
sitt mål. I kontakten med anhörig och läkare söker han stöd för mål
sättningen att undkomma känslan av vara den person som inte kan full
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följa sin livsplan. Han kan kanske därigenom anpassa sig till sin livs
situation samt -  och detta är viktigt -  i ett och samma uttryck också 
appellera till läkarens förmåga att se bakom det uttryckta. Hans budskap 
uttrycker en konflikt mellan att bevara en omedvetet skapad självbild 
som sjuk och en förhoppning om att få hjälp att rekonstruera samma 
självbüd.
Psykologen Rollo May (9, s.26) tolkar detta som en svårighet att klara 

balansen mellan önskan att bevara centrum (man vet vad man har...) och 
att söka sig till symbolgemenskapen utanför den (...men inte vad man 
far).
Jag menar inte att personen mår bra och är vid god hälsa, men 

principerna för strävan mot jämvikt är ändå tillämpliga i det tänkta fallet. 
Utan sin upplevda sjukdom skulle han må verkligt dåligt. Hans reper
toar (förmågan att framställa upplevda besvär på ett begripligt sätt) är 
adekvat i förhållande till omgivning och målprofil. Omgivningen (en 
läkare som lägger samma mening som patienten i symtomen) är lämplig 
i förhållande till repertoar och målprofil. Målprofilen (viljan att bli 
förstådd som sjuk och fri från ansvar för oförmågan att nå högre mål än 
det satta) är realistisk i förhållande till omgivning och repertoar.

Mitt resonemang förutsätter att läkaren inte ser att symtomen kan vara 
patienens sätt att hålla något än mer outhärdligt borträngt. Om läkare -  
under antagna förhållanden -  kan se att patienten vill säga något 
ytterligare av vitalt intresse än det som de uppenbara sjukdomstecken 
visar hän mot, kan manifest sjukdom förhindras. Detta går i så fall ofta 
via en kris för patienten: jämvikten störs och patienten mår dåligt, när 
försöken att upprätthålla jämvikten på konstlat sätt visar sig ohållbara.

Fenomenologi
Biomedicinen har som vetenskapligt kunskapsfält sin förankring 
huvudsakligen i positivistisk filosofi, vilket innebär att studieobjektet är 
någon form av faktum. Med fakta avses objektiva enheter som existerar 
oberoende av den som observerar. Ett sant påstående motsvarar eller 
korresponderar med objektiva fakta, därav “korrespondensteori”. För att 
kunna nå observerbarhet reduceras medicinska fenomen, exempelvis 
ångest, till sin observerbara form; man operationaliserar fenomenet (115).

Kortfattat kan sägas att positivisten korrelerar fakta och fenomenologen 
tolkar mening. Meningsstrukturen i fenomenen kan inte studeras med en 
metod som förutsätter en observerbar, faktiskt existerande entitet, 
oberoende av ett subjekt. Forskare är hänvisade till en metod lämpad för 
att studera mening, relationen mellan ett upplevande mänskligt subjekt
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och en omgivande betydelsevärld. En persons meningsupplevelse är 
knuten till känslan av att centrala värden omfattas också av andra.

Fenomenologin avvisar tanken att det finns fakta oberoende av medve
tandet/subjektet. Fakta är fakta i ett visst sammanhang. Påståendet att 
“solen strax går ned vid horisonten” kan bara betecknas som ett objek
tivt faktum förutsatt att vår förförståelse omfattar vad som menas med 
“solen”, “strax”, “går ned”, “horisonten” osv. (Det ligger en extra po
äng i valt exempel, eftersom föreställningen att solen “går ner” är resul
tat av en synvilla.)

När vi ser ett vackert, rödgrönt äpple framför oss så tänker vi inte på att 
det i första hand är själva “äppelheten” som får oss att känna igen 
föremålet. Det finns en essens hos äpplet som gör det till ett äpple. 
Husserl (116) menar att vi tenderar att i första hand se de tillfälliga 
dragen hos ett föremål och att vi är omedvetna om essensen i det vi 
iakttar, den nödvändiga meningsstrukturen, det som gör ett visst föremål 
till ett äpple, som är rödgrönt och vackert och inte till en annan frukt 
med samma partikulära attribut.

Fenomenologins uppgift är att försöka beskriva den meningsstruktur 
som krävs för att göra fokuserat föremål till vad det är, oberoende av 
dess faktiska existens. Att förstå essensen, “äppelheten”, hos ett äpple är 
en sak. En annan är att fånga essensen i patienters upplevelser av en viss 
sjukdom.

Det finns en återkommande meningsstruktur i läkares och patienters 
föreställningar samlad bakom alla särskilda, tillfälliga manifestationer av 
ett fenomen, en sjukdom, t ex fibromyalgi. Den strukturen kan sökas 
genom att intervjua dem som på olika sätt berörs av fenomenet ifråga.

Fenomenologiskt-hermeneutiskt förutsätter begreppet mening ett sub
jekt. Den som tillskriver något mening, gör det utifrån en position som 
subjekt. Meningsstrukturen, essensen i upplevelsen av exempelvis ett 
äpples äppelhet, kan inte observeras, den måste tolkas fram. Den 
sanning som kan komma ifråga vid tolkning av mening har inget med 
korrespondens mellan en utsaga och ett sakförhållande att göra, utan 
med koherens mellan fokuserad del och övriga delar. Den har också 
med med evidens att göra, ett filosofiskt begrepp med vilket menas 
överensstämmelse mellan det avsedda och det givna (115).

Positivismens faktabegrepp motsvarar fenomenologiskt begreppet möj
lighet. De empiriska fenomenologiska meningsstrukturer som upptäcks 
kan förstås som möjliga manifestationer av undersökt fenomen. Uppnått 
resultat kan röra sig mellan tolkad mening som kan sägas gälla enbart 
det empiriska materialet och sådana strukturer som kan menas gälla alla
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tänkbara fall.
Att tolka mening i fenomenologisk betydelse rör inte den faktiska exi

stensen av något, det handlar om att precisera nödvändiga villkor och 
möjligheter för ett fenomen att framträda. Forskarens uppgift är att 
frigöra försökspersonens beskrivning från tillfälliga bestämningar genom 
meningstolkning och finna den generella meningsstruktur, obunden till 
person, tid och plats, som gör att man kan säga att en viss manifestation 
av ett fenomen gäller i (praktiskt taget) alla situationer.

38



5. AVHANDLINGENS SYFTEN
Allmänläkare tillämpar ett relativt brett och öppet närmande till 
patientens symtompresentation. Denna attityd är värdefull framför allt 
när patienten första gången presenterar sitt problem. Utgångspunkten för 
mina arbeten är antagandet att symtom ibland kan vara uttryck för 
patientens sökande efter mening genom upplevelsen av att vara drabbad 
av sjukdom.

Avhandlingens övergripande syfte är att:

• utifrån läkar-patientrelationen i allmänmedicinen studera begreppen 
mening och dialog samt att beskriva en modell för att möta patienter 
som personer.

Delarbetenas särskilda syften är att:

• belysa den allmänmedicinska praktiken teoretiskt-filosofiskt utifrån 
ett holistiskt perspektiv och genom att göra jämförande analyser av 
autentiska möten se hur patienter upplever sin sjukdom (arbete I);

• belysa (allmän)medicinska, centrala begrepp som health, sickness, 
illness, och disease, och se hur de förhåller sig till varandra, samt 
genom diskussion belysa de hinder som finns för personlig förändring 
och förändring av verksamheten (arbete II);

• diskutera sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet 
genom att jämföra två typer av sjukdomstillstånd och diskutera 
diagnostik i praktiken (arbete El);

• belysa hur patientens syn på sjukdom tar sig uttryck och vad läkares 
syn på patienten och hans sjukdom eller sjukdomsupplevelse betyder 
för förutsättningarna och villkoren att i samarbete med läkare 
återerövra hälsan (arbete IV);

• belysa hur läkare upplever fenomenet fibromyalgi (arbete V);

• belysa hur patienter upplever fenomenet fibromyalgi (arbete VI);

• beskriva ett kliniskt förhållningssätt för (allmän)läkare att möta 
patienter, framför allt de vars problem brukar sammanfattas med 
beteckningen diffusa sjukdomstillstånd (arbete VII).
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6. MATERIAL
Arbete I Betydelsen av ett holistiskt hälsobegrepp. Exempel från det 
kliniska arbetet
Två patienter som berört och utmanat mig analyseras, dels en serie 
möten med en 35-årig kvinna med MS och dels mötena med en 
förvirrad, 30-årig invandrarkvinna. Erfarenheten från dessa möten läggs 
till grund för en analys av fenomenet helhet, i en allmänmedicinsk, 
praktisk kontext.

Arbete II Hälsobefrämjande verksamhet och allmänmedicin. Om 
mening och mål i den allmänmedicinska praktiken
Materialet är hämtat ur den egna allmänmedicinska praktiken. 
Erfarenheter som återspeglar medicinens syn på förebyggande hälso- 
verksamhet och förhållande till invanda tankesystem diskuteras. Ett av 
den norske rättssociologen Thomas Mathiesens arbeten -  hur sociala 
system alltid tenderar att upprätthålla status quo -  omsätts resone- 
mangsvis i allmänmedicinsk praxis.

Arbete III Befrämjande av hälsa och klinisk dialog
Till grund för arbetet ligger erfarenheter av ett lokalt hälsoprojekt. 
Fenomenen “health promotion” och “disease prevention” diskuteras 
och tillämpas på erfarenheter av kontakter med MS- och fibromyalgi- 
patienter.

Arbete IV En fenomenologisk analys av interaktionen mellan läkare 
och patient; en fallstudie
En 80-årig man med en lång sjukdomshistoria kontaktade mig. Analys 
av data från våra kontakter presenteras. Analysmaterialet består av en tre 
timmar lång, bandad och utskriven intervju, anteckningar från 18 tele
fonsamtal om vardera c:a 30 minuter, två timslånga telefonsamtal med 
och ett besök hos en kvinna som mannen var förlovad med, samt kopior 
av joumalanteckningar från tre sjukhusvistelser, på tillsammans 80 sidor 
text, kopior på brev till och från olika myndigheter och en självbio
grafisk uppsats från barndomen.

Arbete V Läkares hållning vidfibromyalgi: en fenomenologisk studie
Tjugo stycken 35-45 minuter långa, bandade samtal med fem kvinnliga 
och fem manliga reumatologer med mellan 5 och 22 års yrkeserfarenhet 
på tre sjukhuskliniker. Vidare samtal med fem manliga och fem
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kvinnliga allmänläkare, mellan 31 och 58 år, med i genomsnitt 16 års 
erfarenhet som läkare, varav 10 år som specialister.

Arbete VI En fenomenologiskt studie av fibromyalgi: patienternas 
perspektiv
Bandade 30-40 minuter långa samtal med 18 av 20 strategiskt utvalda 
patienter med fibromyalgi. Tio samtal skrevs ut. Patienterna valdes ur en 
grupp på 48 deltagare i tre lokala FM-gruppers ordinarie sammankoms
ter.

Arbete VII Dialogm edicin: en hälsofrigörande hållning i 
allmänmedicinen
Journalanteckningar från en 35-årig kvinnas 25 besök, varav 15 möten 
med mig. Hon sökte mig därför att hon var övertygad om att hon hade 
drabbats av cancer. Materialet utgörs också av tankematerial, dvs samlad 
erfarenhet av många möten under årens lopp.

7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN
I samband med ansökan om forskningsanslag godkändes arbete V och 
VI av Medicinska fakultetens forskningsetiska kommitté, Uppsala 
Universitet (Dnr. 255/95).

“Victor” önskade framträda med sitt rätta namn i arbete IV, en begä
ran som jag inte tillmötesgick. En del känslomässigt starka moment i 
hans personliga berättelse har uteslutits ur texten.

Flera arbeten innehåller fallbeskrivningar med personliga uppgifter om 
patienter. Alla personer har tillåtit mig att använda deras ord i uppsatser 
och i avhandlingen.Namn och sådan data är justerade som skulle kunna 
leda till att personerna kan identifieras. För övrigt diskuterades 
fortlöpande etiska frågor i forskargruppen i samband med att känsliga 
uppgifter hanterades. Samtidigt med mitt vetenskapliga intresse är jag 
skyldig att i klinisk verksamhet följa den sjukvårdsetik som reglerar mitt 
vardagliga arbete.
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8. METODER
Mitt syfte är att belysa begreppen mening och dialog och att beskriva en 
modell för mötet mellan allmänläkare och patient. För att kunna göra det 
på ett systematiskt sätt behöver jag välja lämpliga metoder. Metod (me- 
ta-hodos) betyder från, eller efter, och hodos resa. En metodbeskrivning 
(beskrivning av resplanen) bör ge läsare sådan information att de kan 
bedöma arbetets giltighet och i praktiken kunna återupprepa det (117, 
S .5 ,120, s.llO). Praktiskt taget enbart kvalitativa metoder har använts.

Teoretiska och empiriska analyser
De tre första arbetena är teoretiska. I dessa har huvudsakligen kritisk 
reflektion, analys av begrepp och reflektion över den egna praktiken och 
olika personberättelser, använts för att problematisera och föra diskus
sion kring begreppen hälsa (health), sjukdomskänsla (illness) och sjuk
dom (disease). Den empiriska delen innehåller dels arbete IV, där 
fallanalysmetod och empirisk, fenomenologisk, psykologisk metod, 
EPP-metoden, (118) använts. I arbete V och VI har också EPP-metoden 
används. Arbete VII är i huvudsak en fallanalytisk, deskriptiv studie med 
inslag av EPP-metoden. Narrative metod, ej explicit beskriven i nedan
stående tabell, finns inslag av i flera arbeten.

Arbete I - III Praktikanalys, fallanalys, kritisk reflektion (analys av 
praktik och begrepp)

Arbete IV Empirisk fenomenologisk psykologisk 
metod (modifierad), fallanalys

Arbete V - VI Empirisk fenomenologisk psykologisk metod.

Arbete VII Fallanalys, reflektion över praktiken, empirisk fenomeno
logisk psykologisk metod.

Tabell II. Översikt över de metoder som tillämpats i de olika arbetena.
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Kvalitativa metoder
Kvalitativa forskningsmetoder är en samlingsbeteckning för olika 
metoder, användbara för att beskriva och analysera karaktärsdrag och 
egenskaper hos personer och företeelser (117,119-124). För att kunna 
använda kvalitativ metod måste data fixeras i någon form och göras 
tillgängliga för vidare, systematisk och tillförlitlig analys.

Den genomgående formen för rådata i avhandlingen är text i vid me
ning. När texter är resultat av intervju, ligger det en risk i att intervjuarna 
bortser ifrån att de själva bidragit till att skapa den text som de sedan 
kanske behandlar som om den återger de intervjuades egna opåverkade 
tankar (125). Texter, nedtecknade berättelser, uppstår inte oberoende av 
dem som skapat dem. “The text is the mutual creation of the participants 
in the clinical encounter” (125).

Kritisk reflektion och begreppsanalys
Ett led i min ambition att fördjupa förståelsen av mötet med patienten 
har varit att reflektera över de mest centrala begreppen i medicinen. Hur 
använder vi oss av våra begrepp som instrument? Vad är exempelvis 
hälsa, att döma av hur vi använder begreppet hälsa?

Kritisk reflektion
Jag föredrar att tala om kritisk hållning för att markera att den kritiska 
reflektionen inte är en ren metod, utan mer ett förhållningssätt eller en 
attityd i forskningsprocessen, från avgränsningen av forskningsområde 
till presentation av slutresultatet.

Kritisk reflektion är en aktiv hållning, en position som forskaren intar 
och håller fast vid. Han inväntar inte bara överraskningar, utan söker 
aktivt sådana positioner som kan motsäga egna föreställningar och bör 
vara beredd på möjligheten att tvingas förkasta tidiga slutsatser eller 
föreställningar. Resultaten måste kunna tåla forskarens systematiska 
försök att falsifiera dem, dvs utsätta fynden, och det sätt på vilka fynden 
gjorts, för grundläggande kritiska frågor.

För att kunna komma tillrätta med svårigheten att se att forskaren följer 
de spår som han lagt ut, måste han lägga in frågetecken i alla faser. Mal- 
terud (120) kallar dessa metapositioner, “ståsteder i forskningsprocessen 
som g0r det mulig for oss å se på det vi g0r fra siden med friske 0jne” 
(s. 21-2). Dessa metapositioner kan intas genom att andra ges insyn i hur 
data genererats, i tolkningen av dessa, och i den fortlöpande forsknings
processen. Nya analysprocedurer kan införas, där vaije svar ska följas av
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en motfråga, mm. Avsikten med sådana metapositioner är att eliminera 
risken för att resultatet blir en självbiografisk berättelse med onödigt 
begränsad giltighet (s.141).

En väsentlig korrektionsfaktor vid retrospektiv kritisk reflektion kring 
möten med patienter i vardagspraktiken är önskan att vara till hjälp. 
Varför kändes mötet olustigt, manipulativt, oavslutat, “rumphugget”, 
misslyckat, fulländat, hoppfullt, glädjefyllt, lovande osv? Försök att finna 
svaren på grunden till sådana upplevelser i det enskilda mötet kan bidra 
till att bestämma om presenterat problem är av “somatisk” eller av 
“existentiell” natur (arbete I, H, IV, VU).

Begreppsanalys
Min tolkning av begreppsanalys är att reflektera över erfarenheter av 
praktiska situationer där olika begrepp kommit till användning. Jag har 
inte haft som mål att prestera formella definitioner av undersökta 
fenomen, utan mer att undersöka konsekvenserna av olika tolkningar av 
centrala begrepp och att reflektera över dessa. Som förebild har jag haft 
forskare som varvat resultatet av tänkandet med tillämpning av begrep
pen i praktiken, t ex Freire (2) inom pedagogiken, Malterud (18) och 
Rudebeck (17) inom allmänmedicinen, Winnicott (98) inom psyko
analysen, Sandin (126-127) inom psykoterapin, May (9) och Rogers (39) 
inom psykologin, Toombs (66) inom fenomenologin.

Den danske filosofen och vetenskapsteoretikern Uffe Juul-Jensen (128) 
skiljer mellan praxisbegrepp  och idealbegrepp. När vi studerar 
praxisbegreppet hälsa ägnar vi oss åt att undersöka hur vi använder be
greppet hälsa i vår praktik och när vi studerar samma idealbegreppet ut
går vi från en redan bestämd definition (129, s.13-41).

Vid analysen av t ex begreppet hälsa, har jag prövat hur jag använt 
hälsobegreppet som arbetsinstrument genom att låta olika aspekter av 
upplevt svårbegripliga möten utsättas för reflektion för att se om det varit 
rimligt att förstå det jag mött som uttryck för grader av hälsa. Mitt sätt att 
knyta an begreppsanalysen till praktiken kan illustreras med följande 
reflektion över ett möte:

Jag ser oss samtala. Relationen går på tomgång. Hon är i 45-årsåldem, 
frånskild, arbetslös, hårfärgen matchar kläderna, sminkad, ser bra ut, 1er 
kallt, avmätt när hon också i ord beskriver sin svåra smärta i hela kroppen, 
den smärta som hon haft i åratal, som gör henne sömnlös sedan månader. 
Jag spänner mig för att slappna av, känner hur tiden går, vill ha ett slut på 
kontakten. Hör hur jag tar fasta på en detalj i hennes berättelse, inte för att 
jag tror på det jag säger, utan för att i alla fall ha något att erbjuda. Hon ger 
intryck av kall isolering, suverän i sin “onda” värld, innesluten, oåtkomlig,
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tillbakadragen i sin kropp. Hur ska jag kunna hjälpa henne? Vad ska jag “ta 
tag i”? Vädjar hon till mig i egenskap av kroppsexpert eller något annat? Jag 
känner mig plågad av att få ta del av hennes lidande, det ena efter det andra, 
värk, värk, värk, yrsel, trötthet (som får mig att gäspa), förstoppning, torra 
ögon, biåskatarr. “Det måste ju va’ något”, säger hon, “Ja, du måste ju ha 
något,” säger jag. Klockan räddar mig. Vi når något slags samförstånd. Hon 
får ett recept på en ny tablett, som jag talar för som på en marknad. Det för
vånar mig att hon inte ser missnöjd ut när hon, besvärande långsamt, drar 
sig tillbaka ut ur rummet. Jag är förhoppningsvis mer lättad än hon.

Varför kände jag denna olust och varför såg jag oss som jag gjorde? 
Vad ville kvinnan, egentligen? Hade jag kunnat ge henne adekvat hjälp 
om jag hade avgränsat hennes ärende och låtit mig styras av ett medi
cinskt vårdprogram? Kunde hennes problem inordnas i ett sådant? Pro
jicerade jag min känsla av otillräcklighet, mitt missnöje med mig själv, 
på kvinnan? Var det något i situationen som fick mig att försöka hantera 
min otillfredsställande handlingsrepertoar visavi mål och miljö? Hur mår 
jag själv i den stunden? Vilken typ av hälsobegrepp bidrar bäst till för
ståelsen av patienten i ovanstående troligtvis vanliga situation i allmän- 
medicinsk praxis? Är hon sjuk? Har hon en sjukdom?

Dessa och andra frågor försöker jag belysa i kritiken av min medi
cinska praktik och i begreppsanalysen. En central fråga är om det är 
rimligt att tänka att patienten har som mål, inte att bevara hälsan -  den 
tiger kanske still -  utan att bevara den balans som upprätthålls genom att 
ha ett allmänt omfattat, vitalt mänskligt mål i sikte och handla i enlighet 
med detta. Kanske är det med hälsan som med andningen: först när den 
sviktar finner vi anledning att se till så att den inte gör väsen av sig. Var 
sjukdomsupplevelsen kvinnans sätt att anpassa sig? Så länge hon kunde 
upprätthålla sin bild av sig mådde hon kanske relativt bra.

Resultatet av sådana tankar kan leda till modifiering av preliminära 
idealbegrepp i brytningen mot praktiken. I arbete I reflekterar jag över 
praktiken som helhet och sedan över två typfall av ohälsa. I begrepps
analysen i arbete II fokuserar jag användningen av begreppen “sick
ness” och “disease” genom att föreställa mig olika, vanligt återkomman
de möten med patienter som presenterar sina sjukdomsupplevelser på 
olika sätt. Jag tänker samtidigt över vilka begrepp som förefaller vara de 
bästa tankeinstrumenten i allmänmedicinen för att möta de situationer 
som nu går under beteckningen sjuk och sjukdom. I både arbete II och 
m  belyser jag på samma sätt begreppen sjukdomsförebyggande samt 
primärt och sekundärt hälsobeffämjande arbete genom att referera till 
den egna praktiken.
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Fallanalys
Fallanalyser kan bygga på en eller flera patienters historier. Val av fall 
gäller om den enskilda berättelsen kan ge oss kunskap om något som 
pekar hän mot något utanför en själv. Det är viktigt att forskaren sätter in 
berättelsen i sitt sammanhang, så att läsare ges möjlighet att replikera 
arbetet. Varför ett visst fall valts är viktigt att ange.
Det finns både retrospektiva och prospektiva fallanalyser (120, s.130-1). 

Biomedicinska fallanalyser bygger ofta på retrospektiva genomgångar 
av anamnes, laboratoriedata, obduktionsresultat osv, medan den 
prospektiva analyserar signifikanta händelser, fångade i joumaltexter 
eller på ljud- och videoband. Den retrospektiva fallanalysen är en sär
skild variant av det strategiska urvalet, där fallet kan tala i kraft av sig 
självt. När resultatet av analysen presenteras tillsammans med sitt 
sammanhang, kan läsare kritisera dess innehåll och ta till sig essensen i 
det

Analys av möten med patienter förekommer rikligt i avhandlingen. I 
Arbete I ligger fallanalyser till grund för reflektion kring samband 
mellan fysisk sjukdom (MS) och brist på “existentiell näring”. En 
annan mötesåtergivning i arbete I läggs till grund för ett resonemang 
kring värdet av att uppmärksamma det tvetydiga i patientens uttryck, 
dels framställningen (sid 9) av sig som drabbad av något annat än psy
kisk sjukdom och dels avvisandet av hjälp. Fallanalysmetoden används i 
synnerhet i Arbete IV och VE.

När prospektiv fallanalysmetod används är det viktigt att vara 
medveten om att man som forskare kan påverka den intervjuade att for
ma sin berättelse som han eller hon förväntar sig att forskaren vill höra 
den. Alla typer av problem kan då lätt ta sig uttryck i biomedicinskt för- 
klarbara termer (120, s. 128). Risken för påverkan av berättelsen minskar 
om forskaren är medveten om innebörden i att varje människa är unik. 
Vid alla intervjuerna och analyserna av texterna i arbetena V och VI, där 
EPP-metoden användes (se nedan), försökte vi respektera de intervju
ades särskildhet och unika möjligheter att berika resultatet.

Fallanalysen har ännu inte det vetenskapliga rykte den förtjänar. 
Andeisen -ry i casuistry och motsvarande ändelse -rei i tyska språket 
ger (inom juridiken) termen en låg valör (130, s. 11). (Jämför den sven
ska termen “skrivelser” med “skriver/er” och “grubbel” med “grubble
rier”). Fallanalyser ger möjlighet till att belysa sjukdomsupplevelser, 
integrerade i unikt personliga sammanhang. Denna kvalitet kan också 
bidra till att fallstudien upplevs som en främmande fågel i en forsk
ningstradition där upplevelser, det personliga och subjektiva, länge setts 
som kontaminat inom forskningen.
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Narratologi -  berättelsen som metod
Tidigare har begreppet berättelse och värdet av att uppmärksamma 
berättelsen i praktiken berörts (s.27). Här berörs samma fenomen i sitt 
kvalitativt metodologiska sammanhang.

Narratologin, läran om berättelsen, är också en forskningsmetod. Meto
den har sitt ursprung i behovet att få djupare innehåll och större kunskap 
om patientens liv. Jag har använt fenomenologisk metod vid analysen av 
olika personers beskrivna upplevelser, men berättelsen har ändå stått i 
centrum. Utan öppenhet inför mina samtalspartners personliga berät
telser skulle jag ha färre meningsfulla texter att analysera.

Konventionella studier av läkar-patientrelationer tenderar att fokusera 
struktur, mer än innehåll och är därför relativt ytliga, menar Elwyn och 
Gwyn (131). De väljer därför att göra diskursanalys (discourse analysis) 
-  studier av språk i sin kontext -  av bandade samtal. De kan visa olika 
interaktioner i det kliniska mötet med hjälp av “microanalytic tech
nique”, som tar hänsyn till text, ton, pauser, avbrott, och icke-verbal 
kommunikation. I sin artikel visar de exempel på en detaljerad analys, 
som de menar kan hjälpa andra läkare att lyssna mer konstruktivt till 
sina patienter. Deras mål är att “..reproduce the dialogue down to the 
last ‘urn’” .

I hermeneutisk vetenskapstradition kallas historier för narrativer eller 
berättelser (120, s. 127-30). Målet med narratologiskt arbete är att förstå 
meningen i en berättelse, både i det sammanhang där berättelsen upp
stod och utifrån berättarens individuella perspektiv. När en historia 
berättas återupplevs den, vilket kan skapa en ny ram för den, varför den, 
nästa gång den berättas, kan bli annorlunda. Därför är det inte fakta eller 
sanning som narratologen är ute efter, utan möjliga tolkningar. Berät
telsen skapas i mötet mellan berättaren och den som lyssnar, mellan 
intervjuad och intervjuare. Detta förpliktigar till ödmjukhet från inter
vjuarens sida.

En av huvudpoängerna med “narrative analysis” är att den gör det 
möjligt att fånga och analysera upplevelser av fenomen i sitt 
sammanhang utan att reducera dem till osammanhängande fragment och 
därmed till oigenkännlighet. Malterud (120, s.130) poängterar att också 
den som använder berättelser som dataunderlag bör se till att vägen från 
fältarbete till resultat redovisas på ett sådant sätt att läsare kan förstå hur 
analysen gått till.

Kvale (123, s. 166-8) frågar sig hur intervjun ska kunna hjälpa honom 
att utvidga sin kunskap om det fenomen han undersöker. Utskriften ser 
han som medlet, redskapet, för tolkningen av det som sades under
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intervjun. “Utskriften är en bastard, en hybrid mellan en muntlig diskurs 
som utvecklats över tiden, ansikte mot ansikte, i en levd situation där det 
som sägs riktas till en speciell närvarande åhörare, och en skriven text 
som skapas för en allmän och avlägsen publik” (s.166). Han lyfter sedan 
fram möjligheten att gå i dialog med texten som i ett fingerat samtal med 
“författaren” om textens mening. En intervju resulterar i en gemensamt 
skapad text, som, om den fragmenteras under analysfasen, kan förlora 
essensen av berättande text. Frågan är: “Hur kan jag rekonstruera den 
ursprungliga historia som berättades av intervjupersonen till en historia 
som jag vill berätta för min publik” (s.168).

Empirisk fenomenologisk psykologisk (EPP) metod
För att undersöka meningsstrukturen i dels läkares och dels patientens 
bild av fibromyalgi (FM) valde jag EPP-metoden (118). Den är 
utarbetad av Gunnar Karlsson (118) och baseras bl a på Husserls 
fenomenologi (116). Enligt Husserl är medvetandet riktat: “A phe
nomenological analysis of consciousness reveals the intentional charac
ter of it, consciousness as intentionality (118, p. 69). Att vara medveten är 
alltid att vara medveten om något. Intentionalitet och mening är nära 
relaterade. Människor kan inte se meningen i någonting utan att också 
vara beredda att handla eller tänka i förhållande till det (107).

EPP-metoden visar likheter med Giorgis (132) fenomenologiska 
psykologi, beskriven av bl a Malterud (133). I Giorgis fenomenologiska 
metod beskrivs inte analyserna i termer av tolkning. Flera studier har 
gjorts med EPP-metod, bl a inom arbetsliv, arbetsterapi, och pedagogik.

Insatt i ett vidare vetenskapligt sammanhang är EPP-metoden ett sätt 
att empiriskt humanvetenskapligt utforska den subjektiva och kulturella 
domänen av vår tillvaro. På motsvarande sätt finns empiriska naturveten
skapliga metoder för att utforska naturen, den materiella aspekten av 
samma tillvaro.

De fem stegen i EPP-metoden med anknytning till arbete V och VI
När vi hade skrivit ut de bandade samtalen böljade själva analysarbetet. 
EPP-metoden följer ett mönster, bäst beskrivet i nedanstående fem steg, 
som sedan vidareutvecklas nedan:

• genomläsning av vaije särskild intervjutext för att få en god helhets
bild av, grepp om, innehållet;
• uppdelning och strukturering av texten i separata meningsenheter;
• överföring av vaije meningsenhet från vardagligt tal till ett mer all-
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mängiltigt fenomenologiskt “forskarspråk”;
• hopfogning av de överförda meningsenhetema till teman, var och en 
med sin särskilda mening;
• presentation av funna teman tillsammans med signifikanta textcitat. 

S t e g  1
Först läste vi varje särskild intervjutext tills vi kände att vi fick ett gott 
grepp om den som helhet betraktad. Vi tillämpade en s k partie ll 
fenomenologisk psykologisk reduktion, ett begrepp som står för öppen
het inför textens innehåll och en strävan att se texten utan att störas av ett 
eller annat teoretiskt perceptionsfilter.

När man läser en text, finns en risk att man begränsar sig till att se en
bart sådant som man redan vet. Man kan lätt förbise det som ligger utan
för ens befintliga antaganden om fenomenet.Textema återger av samma 
skäl spår av intervjuarnas tendens att vilja skapa mening i det som be
skrivs.

Vid den initiala, orienterande läsningen av texten tillämpades empatisk 
förståelse i kontrast till interpretativ förståelse, som handlar om att se 
den allmänna fenomenologiska betydelsen i partikulära beskrivningar 
(118).

S t e g  2
I steg två delades varje intervjutext upp i meningsenheter, var och en 
med sitt sammanhang. Detta steg är rent analystekniskt. Texter är 
erfarenhetsmässigt lättare att läsa och känna sig hemmastadd med, om 
växling i innehållets mening markeras med nytt stycke. En sådan väx
ling kan ibland ske mitt i en grammatisk sats. Förändring i menings- 
innehåll är ibland lättare att höra på banden än att se i den utskrivna 
texten.

S t e g 3
I steg tre omsätts den partiella fenomenologiska psykologiska 
reduktionen genom användning av eidetisk induktion via tolkning. Det 
senare innebar att vi övergick från särskilda beskrivna fakta till att se den 
psykologiska meningen i det som sades.
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S t e g 4
I steg fyra samlades de tolkade meningsenhetema i den omformulerade 
texten och syntetiserades till teman. Vissa moment kom att gå igen i 
flera beskrivningar. Vissa förekom enbart i en del och andra moment 
behandlades bara av enstaka intervjupersoner. Vårt mål var inte att 
bedöma och värdesätta frekvensen av olika kvaliteter i analysen, utan att 
upptäcka så många variationer som möjligt. Särskilda moment går igen i 
alla beskrivningar. Detta kan tyda på att vi med dem har fångat det som 
läkare och FM-patienter i allmänhet ser som centralt i fenomenet FM .

S t e g 5
I detta steg samlas de teman som vuxit fram ur analysen av samtliga 
texter i övergripande rubriker, huvudtema. Varje tema exemplifierades 
med de mest signifikanta citaten ur de intervjuades ursprungliga beskriv
ningar. För att göra redogörelsen läsvänlig reducerades antalet huvud
tema till fem, respektive sju (se resultatdelen).
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9. RESULTAT

Arbete I Betydelsen av ett holistiskt hälsobegrepp. Kliniska exempel
Arbetet diskuterar inledningsvis några centrala begrepp i ett helhetsori- 
enterat arbetssätt. Utgångspunkten är antagandet att ett ”holistiskt” 
läkararbete är gynnsamt för patienten. Förståelsen poängteras liksom 
erfarenheten att en stor del av den allmänmedicinska praktiken handlar 
om annat än patologi. En analys av 200 konsekutiva patientmöten på 
mottagningen visade att den mer traditionella sk biomedicinska model
len är tillämplig i c:a 60 % av fallen.

Huvuddelen av artikeln ägnas en analys av två skilda patientmöten -  
ett med en MS-sjuk kvinna och ett med en förvirrad invandrarkvinna. I 
analysen speglas möjligheten att patienterna genom sina besvär framför 
ett personligt, meningsfyllt budskap och att detta kan (be)mötas och 
värderas utifrån andra utgångspunkter än ett biomedicinskt observerande 
perspektiv.

I en fyrfältstabell skissas olika förhållningssätt beroende på hur man ser 
på läkar-patientrelationen, hur läkaren förhåller sig och hur patientens 
problem uppfattas.

I en teoretisk fallanalys utvecklas sedan fem möjliga samband mellan 
patientens samtal och hennes tillfrisknande - eller som jag föredrar att 
kalla det: återvinnande av hälsa. I belysningen lyfts särskilt ett femte 
perspektiv fram, i vilket läkarens roll som dialogpartner ses som central. 
Genom detta möte kan patienten - i ett öppet samtal - skapa utrymme för 
att finna mening och sammanhang. Underförstått finns hypotesen att 
sjukdom - även med organiska manifestationer - kan uppstå när känsla 
av meningslöshet hotar.

Att förstå patienten och patientens problem är en allmän förutsättning 
för adekvat diagnos. Förståelsen är viktig, dels för att skapa en arbets
hypotes och dels för att förhålla sig framgångsrikt till patienter i situa
tioner där problemet är uttryck för en existentiell svårighet. Samförstånd 
i mötet kan sannolikt också bidra till att initiera en process där patien
tens förmåga att avveckla sin sjukdomsupplevelse underlättas.

Arbete II Hälsobefrämjande verksamhet och allmänmedicinsk 
praktik. Om mening och mål i interäktionen
Begreppen ‘illness’, ‘disease’, ‘sickness’, beskrivs inledningsvis. Det 
betonas att patienters sjukdomsupplevelse ibland kan vara knutna till en 
känsla av att inte kunna fullfölja och utveckla sin livsplan (skapa kontakt
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med en värld av mening). Denna möjliga förklaring till sjukdomsupple- 
velsen ställer särskilda krav på hälsofrämjande arbete (health prromo- 
tion). Det innebär att vara medveten om och kunna skapa utrymme för 
patienten att utveckla en mer konstruktiv lösning än ‘sjukdom’, när 
tillvaron är svår att tackla.

Som stöd för teorin om behovet av mening och dess betydelse för 
orienteringen i världen, diskuteras hur det nyfödda barnet erövrar och får 
tillgång till symbolvärlden. Den som en gång passerat metamorfosen 
från biologisk varelse till en tillvaro i symbolvärlden, har ingen 
återvändo. Han är hänvisad till att använda sin kropp som instrument för 
att förmedla sina svårigheter också på “utomkroppslig” nivå.

Allmänläkarens möjlighet att klara hälsofrämjande uppgifter betonas. 
När patienten för första gången förmedlar sin berättelse om utsatthet för 
yttre, sjukdomsframkallande hot mot kroppen är tillfället som bäst att 
tillsammans med läkaren böija utveckla insikten att sjukdomsupplevel- 
sen också kan stå för försök att hantera en existentiell svårighet. En fall
studie illustrerar dessa tankar och teorier.

Vidare belyses med en teoretisk modell hur patienter som ”väljer” 
sjukrollen för att undkomma ett personligt dilemma, kan få stöd av läka
ren för att avveckla sitt “val”. En samhällsvetenskaplig modell, skapad 
av Thomas Mathiesen, norsk rättssociolog, utnyttjas. Han beskriver hur 
ovillig människan är att överge status quo, vilka omedvetna strategier 
hon utnyttjar för att slippa förändra sig och hur den ska gå tillväga som 
vill åstadkomma förändring. Människans strävan att upprätthålla status 
quo är mycket kraftfull och kan ta sig starka uttryck, både på samhälle
ligt och enskilt plan.

Överfört till individnivå säger Mathiesens teori att en patient som tänks 
ha låst sig i en sjukroll kan få assistans att ta sig ur den, om läkaren 
förmår förhålla sig så att patienten känner det lönt och hoppfullt att 
överväga att ompröva sin bild av sig som sjuk. Dit kan mötet lotsas om 
läkaren kan presentera sitt alternativa budskap så varligt och lyhört att 
patienten inte lockas att antingen definiera ut det som orealistiskt (“Det 
du säger låter kanske rimligt, men det har inte med mig och min 
situation att göra”) eller indefiniera det som ointressant (“Du är inte den 
första som sagt så.” “Jag har redan prövat den medicinen.”).

Arbetet bygger på bilden av människan som en kommunikativ varelse 
med ett starkt behov av att upprätthålla kontakten med symbol- eller 
meningsvärlden. Allmänläkarens uppgift blir att i dialogen skapa kon
takt och att vara så att patienten utvecklar sin förmåga att återupprätta en 
mer adekvat livsplan.
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Arbete Hl Hälsobefrämjande arbete och klinisk dialog
I Arbete III återkommer en del teman från Arbete II. Det tidigare be
handlade hälsobegreppet och den betydelse som läkarens ”hälso- 
främjande ”attityd har, utvecklas inledningsvis. Här betonas särskilt att 
formuleringen ”avsaknad av sjukdom” inte ensamt kan användas med 
framgång vid diskussion av hälsa. Som stöd för detta påstående hänvisas 
till Toombs (66) beskrivning av upplevelsen av sin egen MS-sjukdom 
(illness-experience).

Två medicinskt definierade tillstånd diskuteras, multipel skleros (MS) 
och fibromyalgi (FM). Symtomen vid MS antas vara orsaksmässigt 
knutna till identifierbara organiska avvikelser, medan FM uppfattas som 
ett tillstånd där sjukdomsupplevelsen är mer framträdande än eventuella 
organiska avvikelser.

I ett diskussionsavsnitt utvecklas principiella skillnader mellan MS och 
FM. Genom att ställa de olika sjukdomstillstånden mot varandra och 
reflektera över vad som kan tänkas hända vid konventionellt utformad 
primär eller sekundär prevention eller hälsobefrämjande verksamhet, 
kommer jag in på frågan hur diagnoser skapas. Evolutionen av diagno
sen MS jämförs med en vetenskaplig upptäckt, medan skapandet av 
diagnosen FM liknas vid hur en juridisk lag uppstår. Tanken är att MS 
är något som “finns”, medan FM skapas av medicinen för att få en en
hetlig begreppsstruktur i verksamheten, i vilken också det “diffusa” pas
sar in.

När patienter görs till föremål för hälsoffämjande verksamhet kan de 
mötas som om de löper risk att drabbas av sjukdom, alternativt som om 
deras sjukdomsupplevelser står för omedvetna försök att både tillskriva 
sin livssituation tänkbar mening och att söka assistans att ta sig ur sam
ma destruktiva, kommunikativa handlande. Ett och samma förebyg
gande och hälsofrämjande sätt att möta dessa två grupper av patienter 
kan vara kontraproduktivt.

Analysen av Toombs text säger att de som har en sjukdom och som 
mår bra tack vare en mänskligt möjlig förmåga att anpassa sig till 
handikappet, kan komma att må sämre genom kontakt med läkare som 
orienterar sig mot och påminner om existensen av det sjuka. Med 
termen “disrupted self’ (upphävd självklar närvaro) avser Toombs 
resultatet av det som händer när individen påminns om sitt livsnöd
vändiga beroende av en fysiskt skadad kropp och därigenom drivs att 
lämna sin närvaro i symbolvärlden.

Reflektionen kring de båda sjukdomarna MS och FM utmynnar i 
tanken att undersöka empiriskt hur, å ena sidan, läkare ser på fenomenet
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FM och hur, å andra sidan, patienter upplever att det är att leva med det 
tillstånd som går under beteckningen FM (arbete V och VI).

Arbete IV En fenomenologisk analys av interaktionen mellan läkare 
och patient; en fallstudie
Resumé
Victor, 80, lämnades två år gammal till en moster och var där tills han i 
11-årsåldern åter togs om hand av modem, som då gift sig. När Victor 
var 29 år träffade han Anna. Hon blev gravid och gjorde abort. När vän
skapen sinade böljade Victor känna sig sjuk. Han sökte läkare, remitte
rades till psykiater och lades in under diagnosen incipient schizofreni. 
Victor hade en väl utarbetad, egen berättelse om sin sjukdom, sin plåg
samma håglöshet och trötthet, en historia som gav honom förklaring åt 
hans belägenhet och som han ofta försökte presentera för läkare.

Fjorton år efter sin första sjukhusvistelse lade Victor in sig på 
psykiatrisk klinik för att få sin diagnos omprövad. Nu ges han diagnosen 
“insufficientia astenia prolongata”. En bitvis aggressiv skriftväxling på
går under lång tid mellan Victor och Medicinalstyrelsen. Målet med den 
omfattande korrespondensen var för Victor att få upprättelse genom att 
förmå ansvariga myndigheter att ändra diagnosen. Hans kamp, base-rad 
på målet att ses som en person som drabbats av en smittsam, primärt 
kroppslig sjukdom, var förgäves.

Resultat
Analys av data gav oss ett alternativ till Victors och läkarnas berättelser 
och till det som framkom vid läsningen av också andra dokument.

Victors berättelse
Victor försökte för det första få gehör för att han hade drabbats av en 
fysisk sjukdom, en smittsam åkomma, som via inverkan på centrala 
nervsystemet givit upphov till kronisk trötthet. För det andra försökte 
han få gehör för sin klart markerade och upprepade uppfattning att hans 
sjukdom inte var psykiskt betingad. Victor hade läst mycket med 
koncentration på myastenia gravis, patologiskt sömnbehov och kroniskt 
trötthetssyndrom. Hans sätt att lösa känslan av utanförskap, i betydelsen 
oförmåga att knyta an till symbolvärlden, var att uppleva sig drabbad av 
sjukdom, leva ut den och försöka få upplevelsen bekräftad av andra, 
gärna specialistläkare. När Victors upprepade försök att upprätthålla 
känslan av sammanhang (109) genom att “bli sjuk” klassificerades som
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tecken på psykisk felfunktion, isolerade sig Victor och övergick till att 
(likt rättshaverister) försöka undkomma utplåning genom att skriva till 
tidningar, myndigheter och personer som skulle kunna hjälpa honom. 
Han lät sig i det närmaste absorberas av sin kamp.

Läkarnas berättelse
Läkarnas berättelse indikerar att de såg Victor som en psykiskt störd 
person, som envist upprepade en uppfattning om sitt lidande. De försök
te förklara lidandet och lindra det, först genom uteslutningsdiagnostik, 
sedan genom att inventera den handlingsrepertoar som gjordes tillgäng
lig via någon av de psykiatriska diagnoser som låg närmast till hands. 
En rad tidsenliga och gångbara behandlingar prövades utan att åstad
komma symtomhndring. Senare gavs Victor en diagnos med innebörden 
att ingenting gick att göra åt hans sjukdom, hans långvariga svaghet 
utan specifik grund.

Vidare säger oss läkarnas berättelse att de skulle ha kunnat förhålla sig 
till Victor mer som person, inte så mycket till en bild av honom präglad 
av medicinska teorier. De såg inte Victor, hörde inte hans röst eller hans 
berättelse, utan var följsamma den “communicative common environ
ment” (66) som gav sammanhang åt deras professionella tillvaro.

Vår berättelse
Vår berättelse härrör ur de historiskt verkliga episoder som bär upp 
Victors och andras berättelser. Den syntetiserar Victors och hans läkares 
berättelser till en enda. Vi tolkar att läkarna använde möjligheten att 
ställa diagnos, för att själva, på i princip samma sätt som Victor, und
komma den känsla av osäkerhet och oklarhet som Victor skänkte dem. 
Hans föreställningar skapade kontakt med deras referensram, när de 
kunde översättas och infogas i en sammanhängande, psykiatriskt begrip
lig berättelse. Victor gavs en psykiatrisk diagnos, ett i den medicinska 
begreppsvärlden gångbart namn, vilket gav läkarna en känsla av mening, 
förståelse och hanterbarhet, dvs känsla av sammanhang (109).
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Arbete V Läkares hållning tillfibromyalgi: en fenomenologisk studie 
Vid tolkningen av data framkom fem olika teman:

1. Hantering av kliniskt osäkra situationer
När läkarna möter FM-patienter har de att hantera problem som de 
känner sig osäkra inför. De strävar då efter att handla på sitt invanda sätt. 
Det gör de genom att betona sin delaktighet i medicinens gemensamma 
kommunikativa miljö. Läkarna tar för givet att patienterna är drabbade: 
“Hur det än är så har hon en sjukdom och det är min uppgift att hjälpa 
henne.” De försvarar gängse sätt att verka medicinskt genom att inta en 
distanserad och objektiv hållning till patienternas besvär. Patienternas 
personliga särdrag kommer i bakgrunden.

2. Hålla fast vid ett biomedicinskt paradigm
Läkarna har som mål att identifiera de drag som de anser utgöra dia
gnostiska kriterier vid FM, alternativt utesluta andra, tänkt näraliggande 
sjukdomsentiteter. Hjälphypoteser av typ “Det är nog något psykiskt”, 
“Avvikande personlighet” och “FM är ett psyko-neuro-immunologiskt 
syndrom” återkommer i texterna.

3. Prioritera diagnostik
Läkarnas dominerande strategi är att sätta diagnos, något som de också 
uppfattar nödvändigt. Detta hjälper dem också att handla i enlighet med 
vad som förväntas av dem. Risken för felbehandling och kritik reduceras. 
Både reumatologer och allmänläkare tar upp tidsbrist som en förmild
rande omständighet, när de känner att de inte kunnat ge tillräcklig hjälp. 
Allmänläkarna har ett relativt friare förhållande till kravet på sig att sätta 
diagnos. De väljer ibland remiss till reumatolog som utväg.

4. Etablera en instrumentelit syftande patientrelation
Läkarna betonade betydelsen av god kommunikation för att komma 
fram till diagnos. Institutionellt betingade faktorer tycktes emellertid 
inverka menligt på dessa ambitioner. Det som flera läkare kallar empati 
kan vara ett medel i förberedelsen för att sätta diagnos. Att analysera 
smärtan och se den som en alldeles särskild typ av smärta, FM-smärta, 
kan hjälpa också läkarna att stå ut med sig själva.
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5. Undvika att se FM som en möjlig biomedicinsk anomali
Läkarna försöker undvika att se FM-patientens problem som om de 
representerar en biomedicinsk anomali (134). I symtompresentationen 
ses tecknen på biomedicinskt förklarbar sjukdom mer än en upplevelse 
att förstå. Allmänläkarna kan välja att skriva remiss till reumatolog, i 
syfte att få hjälp med diagnostik, vilket också bidrar till att undkomma 
behanndlingsansvaret. Reumatologema kan i sin tur sända remiss til 
fibromyalgiskola, en institution där patienterna lärs att leva med sin sjuk
dom. Allmänläkare och reumatologer uppfattar att FM är en sjukdom 
som krävs biomedicinsk följsamhet för att diagnosticera, behandla och 
lära patienter att leva med.

Arbete VI En fenomenologiskt studie av fibromyalgi: patienternas 
perspektiv
Vid analysen av texter från bandade samtal med FM-patienter kring 
frågan “Hur känns det att leva med FM”, kunde vi strukturera pati
enternas bild av sina sjukdomsupplevelser i sju centrala teman.

1. Debuterande symtom
FM-patienterna upplevde symtomdebuten tidsmässigt väl definierad. 
Den knöts gärna till biomedicinskt lättbegripliga, oförutsägbara livs
händelser. De intervjuade försökte ofta ange med hög precision när, hur 
och varför de blivit sjuka.

2. Oförutsägbara, osynliga och kraftnedsättande symtom
Sjukdomen uppträder nyckfullt, är osynlig och ger känsla av oförmåga 
på olika sätt. Familjerna tycktes vara uppmärksamma på att rätta sig ef
ter den sjukes hälsotillstånd. Trötthet och muskelsvaghet gavs omåttliga 
dimensioner. (“Ibland kan jag inte ens öppna tandkrämstuben”).

3. Strävan att bli bekräftad som sjuk
FM-patientema var angelägna att få diagnos och ville ha bekräftelse på 
sin bild av sig som drabbade av sjukdom. När de fått diagnosen var de 
lättade. De upplevde emellertid också att diagnosen kunde hindra dem 
från att få adekvat hjälp vid sådana sjukdomstillstånd som inte har med 
FM att göra. Patienterna förstod varandra bra. Sjuka familjemedlemmar 
förstod dem allra bäst.

57



4. Att söka orsaker till lidandet
Patienterna tycktes sträva efter förklaringar till sina lidanden. De 
upplevde arbetsskador och besvärliga arbetsförhållanden som acceptabla 
förklaringar. Psykologiska och psykiska orsaker avvisades som grund 
till FM. Deras sjukdom kunde ge upphov till psykiska besvär, dvs till 
följd av, mer än orsak till, deras fysiska besvär.

5. Självupplevda krav
FM-patientema led av att inte orka som andra. Deras krav på sig själva 
var också jämförelsevis höga. Oavsett grund, verkade deras svaghet kun
na förklaras genom diagnosen FM. Känslan av att vara drabbad mild
rade det egna ansvaret för upplevd otillräcklighet.

6. Hanteringen av upplevelser av hotande misslyckande
Oemotståndlig trötthet var ett av de mest framträdande dragen i FM. 
Trötthet och andra symtom stod ibland i vägen för att fatta beslut eller 
för att göra det som de upplevde att de hade kunnat göra, om det inte 
hade varit för sjukdomen.

7. Bortträngning av tankar på framtiden
Reflektionema på frågan om framtidsplaner handlade inte om hur tiden 
framåt i livet slmile kunna gestalta sig. Istället talade patienterna om sin 
sjukdom och hur den spolierat framtidsmöjligheterna. De höll sig till 
säkra rutiner i tillvaron.

Arbete VII Dialogmedicin: en hälsofrigörande hållning i 
allmänmedicinsk praktik.
Resumé
I studien analyseras ett 25-tal läkarkontakter under två är med en kvinna 
som var övertygad om att hon hade cancer (15, s.46-59). Hon vantrivdes i 
sitt äktenskap. Hennes skilsmässa skulle innebära för henne att först 
välja ut och sedan överge en av sina två söner. Förloppet visade inga 
tecken på cancer. Den starka sjukdomsupplevelsen visade sig hjälpa 
henne att under lång tid avstå ifrån att behöva välja framtid.

Kvinnans problem var således av mänsklig, existentiell natur, fastän 
hon presenterade fysisk smärta som sitt huvudproblem. Under tiden som 
samtalen pågick övergav kvinnan gradvis upplevelsen av att vara drab
bad av cancer.
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Resultat
Analysresultatet ligger till grund för ett kliniskt förhållningssätt, vars 
essens samlas i nio teman, kärnan i en klinisk hållning kallad 
dialogmedicin.

1. Ömsesidig personlig utveckling
I dialogen fördjupas både läkarens och patientens kunskap, insikt och 
känslighet (135). Betoningen ligger på ömsesidighet, öppenhet och bå
das förändring och utveckling. Freires tanke (2) att om eleven inte kan 
lära läraren något, så kan inte inte heller läraren lära eleven något, gäller 
också i relationen mellan läkare och patient. De två senares förhållande 
kräver också symmetri kring det saken handlar om.

2. Att se patienten som en berättelse
Varje individ påbörjar som barn sin egen livsberättelse, livsplan och 
destination (98). Alltså vet (möjligen) patienten vad som ligger till grund 
för uttrycken. Den som vill höra patientens berättelse är beredd att vara 
öppen, tålig, visa respekt, uppskattning och känslor, bry sig, vara orädd 
och tro på patienten. Dialogen kan störas av en eller bådas motstånd mot 
att ompröva en egen fungerande bild av världen med en ny och osäker 
(2).

Patienten kan mötas som en berättelse, lyssnad till på sju nivåer (136, s. 
58-74). Man kan lyssna 1) på det uppenbara och uttalade: smärtan, lidan
det; 2) lyhört och empatiskt till känsloackompanjemanget i språket: kän
na in sjukdomsupplevelsen; 3) till den förskjutna och förtätade under
texten, “fritt svävande uppmärksamhet” (s. 62): det symboliserade, det 
icke-utpekande, budskapet; 4) på tilltalet: tvetydiga tysta vädjanden, for
men för det ambivalenta budskapet; 5) det motsägelsefulla: uttalad öns
kan att t ex undvika sömnmedel, fastän tröttheten framställs outhärdlig; 
6) egna känslor som väcks under samtalets gång: känsla av hjälplöshet, 
frustration, otålighet, hat, värme mm; och 7) omedvetet till flödena: tiden 
“bara försvann”.

3. Dialog genom att lyssna, vara och se -  diagnos genom att fråga, 
göra och iaktta
Det som sägs om att lyssna gäller också om att vara och se (i betydelsen 
förstå: Do you seel). Dia-logos betyder ungefär “genom ord” och dia
gnosis “genom observation”. Är det primära målet att sätta diagnos på
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symtom, kan patienten ges sanktion för strategin att med hjälp av 
sjukdomsupplevelsen gå in i en sjukdom. I dialogen kan patienten få 
assistans att lösa upp sitt outtalade dilemma. Öppet sinnad kan läkaren 
ge patienten möjlighet och tillfälle att bli sedd och hörd, som vore hon 
redan det subjekt som hon kan återskapa. Om det allt överskuggande 
målet är att diagnosticera, reduceras möjligheten till dialog.

4. Att se meningen i patientens presenterade symtom
Precis som i klassiska myter kan det i patienters berättelser finnas en 
tolkbar, outtalad mening som går utöver det uppenbara. (Kung Oidipus 
blindhet är mer av allmänmänskligt psykologiskt, symboliskt och exi
stentiellt intresse än oftalmologiskt). När patienten på ett påfallande sätt 
till exempel masserar sin tinning utan att se ut att ha den svåra huvud
värk som hon beskriver i ord, kan man tänka sig att den samlade fram
toningen menar något utöver det synliga. En öppen, sökande attityd kan 
hjälpa patienten att finna ett sätt att uttrycka den genuina berättelse som 
går utöver den som byggts upp mnt sjukdomsupplevelsen.

5. Patienten är ett subjekt som kan ses -  inte ett objekt att hantera
Att se patienten som subjekt är att se henne som en person som skapar 
sig själv, en person som kan relatera till sig själv och världen genom sin 
autentiska bild. Denna hållning innebär att relationen i sig får dialogen 
att växa, inte utifrån läkarens föreställning om symtomen, utan utifrån det 
som skapas i mötet. “Om du ställer frågor, är svar det enda du får” (33). 
Individen kan bli del av det livsprojekt som går ut på att bli den som han 
eller hon är (137).

6. Symmetrisk dialog och ömsesidig förståelse
Paulo Freire (2) menar att lärare och elev genom “(the) creative act of 
naming the world” kontinuerligt kan hjälpas åt att ompröva sina 
respektive förutfattade meningar om ett ärendes natur, förändra sig och 
fördjupa både förståelsen av saken och sin allmänna insiktsfullhet som 
personer. Ett dialogiskt förhållningssätt underlättar för utvecklingen av 
en subjekt-subjektrelation ur ett initiait subjekt-objektförhållande. Ett 
kritiskt moment i dialogutvecklingen är när läkare och patient närmar 
sig möjligheten att tillsammans se på patientens problem, när problemet 
börjar bli tillgängligt för symmetrisk utforskning. En allmänmänsklig 
tendens att försvara de värden som får oss att handla så att vi kan göra 
oss förstådda kan också, när vi är otrygga, hindra oss att vara öppna för 
det möjliga, det ovissa, det sökta. Båda deltagarna förändrar sig -
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grundförutsättningen för att förstå -  om de har mod att omförhandla sina 
utgångspositioner i dialogen (94).

7. Dialog närs av och befrämjar ömsesidig tilltro
Vi säger inte vad som helst till vem som helst. Om och när i dialogen en 
ömsesidig tilltro utvecklas kan läkaren utvidga kontakten till att omfatta 
mer än biomedicinska frågor. Diagnostiken får då automatiskt sin opti
mala betydelse. Patienten har ofta något personligt att berätta. För att det 
ska komma fram krävs att andan i mötet präglas av trygghet och tilltro, 
och att patienten känner det lönt och hoppfullt att ta upp också det som 
är svårt att tänka.

8. Dialog och psykologisk närhet
Optimalt lyssnande befrämjas av en psykologisk position som varken är 
för nära (med risk för att läkaren förväxlar patientens mål med sina eg
na), eller för distanserad (med risk för instrumentella och främmande lös
ningar).

9. Dialogen stärker möjligheterna att upptäcka och hantera kroppsliga 
missförhållanden
Dialogmedicinsk hållning kan öka förmågan att upptäcka och avgöra 
när patientens lidande motsvaras av kroppssjukdom, när allmänläkaren 
själv är den bäst lämpade att fortsätta kontalotema med patienten och att 
avgöra när andra specialister ska ta över ansvaret. När outtalade kommu- 
nikativa aspekter i presenterade symtom känns igen, när de är bekräftade 
och besvarade, är läkaren redo att använda sin kompetens att urskilja 
och hantera det fysiskt förklarbara i patientens sjukdomsupplevelser. I 
dialektiken mellan dialog och diagnos bör dialogen vara steget före 
diagnosen i läkarens kontakt med de patienter som kan föra sin talan.
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10. ALLMÄN DISKUSSION
I mitt teoretiska och praktiska arbete spelar begreppen mening och 
dialog en framträdande roll. Meningen i det som händer är central för 
patienter också när sjukdomsupplevelsen är knuten till svårhanterbara 
livsfrågor. Läkare ger mening åt symtomen och vägleds själva av den 
mening som de lägger i teorier och diagnoser. Genom dialogen kan 
både patient och läkare få tillgång till meningen i exponerade sjukdoms- 
upplevelser och tillsammans skapa ny sådan.

I den allmänna diskussionen vill jag inledningsvis kommentera och 
diskutera de metoder som jag använt i mitt arbete. De överväganden och 
reflektioner som har anmält sig under arbetets gång kommer också att 
beskrivas, särskilt metodologiska frågor och andra grundläggande prin
ciper vid kvalitativ forskning.

Jag kommer vidare att diskutera resultatens relevans och sätta dem i re
lation till de erfarenheter och kunskaper som finns inom ämnesområdet.

Om kvantitativ metod
Inslag av kvantitativ metod finns i Arbete I. Jag undersökte under tre 
veckor 200 möten i följd i min praktik och valde att kategorisera patien
ternas huvudsakliga ärenden eller tillstånd som antingen “existentiella” 
eller “somatiska”. I den löpande texten i arbete I ger jag förklaringar till 
staplarnas placering och hur diagrammet i övrigt ska läsas. Några frågor 
av forskningsmetodologiskt intresse inställer sig: Hur är representativi
teten i studien? Hur gjordes urvalet av mötena? Hur är det med genera- 
liserbarheten?

Syftet med studien var att få en uppfattning av innehållet i mitt arbete 
(15, s 80-98). När studien gjordes, under tre veckor 1988, präglades min 
bild grovt av att patienterna sökte därför att de antingen hade fysiska 
sjukdomar eller också “något annat”, dvs icke-somatiska problem. Intu
itivt menade jag att gruppen “något annat” borde kunna hedras med en 
positiv beteckning. Därför valde jag termen “existentiell”. Jag antog att 
dessa patienter ville säga något genom sina sjukdomsupplevelser, något 
som hade att göra med frågor om relation till framtid, syn på sig själva, 
skuld, tillkortakommanden och andra djupt mänskliga, exi-stentiella frå
gor. Deras mun talade om dåligt fungerande kroppar, orsak och verkan. 
Deras blick förmedlade frågor om livet, om mening, om undran “hur det 
ska bli”, om tomhet, om tillvaron.

Om jag nu gjorde en liknande studie skulle jag ha som mål att kunna 
skilja mellan de möten där sjukdomsupplevelsen (illness) är en effekt av
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sjukdom (disease) och sådana där patienten upplever sig sjuk, med eller 
utan sjukdom, dvs där upplevelsen är det centrala.

I en sådan tänkt studie skulle jag också differentiera det jag i arbete I 
kallade “physical” mellan dels biologiskt, dels socialt och dels psyko
logiskt dominerande problem, dvs “icke-existentiellt”, i linje med inten
tionerna i Tabell I i denna ramberättelse (sid 17). Då skulle “existential” 
stå för problem, där patienterna med hjälp av sina sjukdomsupplevelser 
försöker komma tillrätta med frågor som inte lätt låter sig beskrivas i ord 
och som de kommunicerar på annat sätt. Det handlar då om att komma 
tillrätta med det som krävs för att ge mening åt tillvaron.

Trots det oprecisa i mitt val av kategorier i arbete I har resultatet validi- 
erats i andra studier. Resultatet 60 % somatisk problematik, respektive 
40 % icke-somatik återkommer i andra studier. Kushner (40) redogör för 
en analys av amerikansk hälsostatistik (138). Ungefär 50 procent av 
öppenvårdsbesöken i USA representerades av patienter med “illness” 
med objektiva tecken på kroppslig patologi. De övriga 50 procenten 
saknade “patologi” och krävde således ett annorlunda bemötande än 
den förra gruppen.

En nyligen genomförd intervju studie av psykosomatisk problematik 
på olika specialistkliniker i Västerbottens län (139) visade att läkarna 
ansåg att drygt hälften, 62 procent, av patienters symtom var av rent 
somatisk karaktär (s. 28). Övriga patienters besvär, 38 procent, beteck
nades som “psykiska eller psykosomatiska”.

Dessa data antyder att mina erfarenheter är gjorda av många andra och 
att de är hyggligt representativa. Jag valde konsekutiva möten ur min 
vardagspraktik, som inte avvek på något substantiellt sätt från andra 
allmänläkares under tiden för studien. De patienter som jag tog emot 
fördelades inte olika på mig och min kollega i något väsentligt avseende. 
Arbetstiden upptogs huvudsakligen av akut- och nybesök. Demografiskt 
avvek inte befolkningsunderlaget i Gagnef, 10 000 invånare, från landets 
övriga glesbygdskommuner. Få möjligheter att välja läkare fanns, en 
privatläkare hade en liten fasta kundkrets och företagsläkare saknades. 
Befolkningen sökte i hög utsträckning primärt på vårdcentralen.

Om fallanalys
De två första studierna innehåller fallbeskrivningar. Centralt bakom val 
av fall har varit att belysa frågan om värdet av dialogen i sig. Sara och 
Jasmin (arbete I) är valda som representanter för en grupp av patienter 
som utmanade genom sin komplexitet och den förvirring de gav upphov 
till. De gav mig en känsla av otillräcklighet med avseende på både dia-
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gnostisk, terapeutisk och frigörande färdighet. Frågetecknen var många 
och ovissheten stor. Valet var strategiskt med avseende på svårig
hetsgrad; vart och ett av dessa möten var komplexa, men på diametralt 
olika sätt. Sara kunde sägas ha en väldefinierad sjukdom, MS, vars etio- 
logi var oklar, medan Jasmins förvirring krävde ett namn som gav mötet 
struktur och mening. Den förra situationen var medicinskt väldefinierad, 
den senare oklar.

Fallbeskrivningarna är hämtade direkt ur den löpande journaltexten. 
Vid sidan av joumaldiktaten dokumenterade jag också egna fria “tänka- 
högf’-reflektioner, memos, kring Sara och Jasmin. Dessa och andra sig
nifikanta avsnitt skrevs också ut och ligger till grund för analyseema 
Fallet Jasmin diskuterades dessutom fortlöpande med en kvinnlig psy
kolog med samma nationalitet som patienten, vilket gav ytterligare 
bidrag till tolkning och förståelse.

Jag har valt att integrera berättelserna i löpande text framför att avgrän
sa dem på ett mer konventionellt sätt. Därigenom lyfts essensen i mötena 
fram. Innehåll och form integreras och presenteras i den blandning som 
vi möter dem i praktiken.

Fallet Eric (arbete II) skiljer sig från övriga fallbeskrivningar. Det har 
valts för att illustrera vikten av att vid hälsobefrämjande verksamhet 
fokusera på symtomens upplevelseaspekt. Därför är innehållet i fallet 
Eric endast antytt.

Arbete IV är en fallanalys där principerna i EPP-metoden (se nedan) 
använts på ett modifierat sätt för att analysera data. Representerar Victor 
endast sig själv, eller kan hans levnadsöde sägas vara ett så ovanligt att 
resultatet av analysen inte går utanför sig självt (118, s. 131)? Valet av 
Victor var strategiskt (118, s. 55). Berättelsen antogs innehålla data som i 
både vidd och djup hade potential att besvara frågeställningarna.

När Victor tog telefonkontakt med mig 1995, kände jag att en 80-årig 
person som är klar i tanken,väl strukturerad i samtalet, har ett välde- 
fmierat mål med sin kontakt och som kämpat i nästan 50 år med att göra 
sig förstådd, dvs sedd och hörd som person, kan vara av allmänt intresse. 
Motivet till mitt val var att se om hans fall kunde fördjupa förståelsen av 
hur läkare handlar när de konfronteras med “anomalier”, dvs med 
erfarenhetsdata som “strider eller tycks strida mot vad ett paradigm 
postulerar” (134, s. 122). Med sin rigida framtoning, visade Victor också 
mig att han var extremt ovillig att omförhandla sin syn på sig som sjuk. 
Med sin innbördsmättade berättelse verkade han också kunna belysa 
hur en patient handlar som vill nå ut ur sin instängdhet, men inte vågar 
(9) säga något om sig som person genom sin sjukdomsupplevelse. Som 
fall kan Victor belysa hur ldiniska modeller kan styra patienters möjlig
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heter att komma till tals och vilken roll läkares hållning till det person
liga i mötet har för patienters möjligheter att återvinna hälsa.

Paula (VE) valde jag som fall därför att hennes berättelse på ett detalj
rikt sätt verkade kunna illustrera den kliniska hållning som jag kallar 
dialogmedicin.

Om narrativ metod
Jag har inte arbetat explicit metodologiskt med berättelser, men de 
tankegångar och principer som gäller för narrativ medicin har hela tiden 
gjort sig påminda under forskningsprocessen, både vad gäller analyser 
av fall och vid empiriskt fenomenologiska studier. På senare år har 
metoden aktualiserats (91). Jag var inte bekant med dess möjligheter, när 
jag valde forskningsmetod. Studier av litteratur om mening har fått mig 
att förstå betydelsen av individers berättelser. Narrativ, mening, dialog, 
fenomenologi, existentialistisk psykologi, alla dessa begrepp kan infogas 
i ett sammanhängande begreppslandskap. Genom att använda dessa 
begreppsinstrument kan läkare förhålla sig framgångsrikt till patienters 
sjukdomsliknande uttryck i både forskning och praktik.

Why study narrative? frågar Greenhalgh och Hurwitz (140). De noterar 
sedan att insjuknande, att vara sjuk, känna sig sjuk, bättre, sämre, att 
kunna eller inte kunna anpassa sig till sin sjukdom -  att alla dessa situa
tioner kan uppfattas som delmoment i människors vidare livsberättelse. 
Vidare menar de att sjukdomsberättelser tillhandahåller ett ramverk för 
att kunna närma sig patientens problem som en helhet. Detta skapar 
både diagnostiska och terapeutiska möjligheter. Narratologin erbjuder 
en metod för “... addressing existential qualities such as inner hurt, 
despair, hope, grief, and moral pain which frequently accompany, and 
may even constitute, people’s illnesses” (min kursivering).

En berättelse ger mening och sammanhang åt individens liv. Därför 
kan man anta att patienten ibland “använder” berättelsen för att försöka 
exponera sitt predikament genom att föreställa sig (12) drabbad av t ex 
sjukdom: “Hade jag inte drabbats av det här onda, då skulle jag ...” 
Långvariga, oförstådda sjukdomsupplevelser kan leda till att patienten 
också “får” den sjukdom som hon upplever sig drabbad av. Om detta är 
en rimlig tanke, är det viktigt att läkaren/forskaren tar berättelsen på 
allvar. Dess “plot” kan innehålla sådana tolkbara moment att det går att 
avgöra när det uppträder ett “falskt ackord”, när det sker ett brott i 
harmonin i den berättelse som bärs av livsplanen.

Läkarens möjlighet ligger här i att förhålla sig så att patienten ges 
tillfälle att gestalta sin berättelse utan att störas av riktade frågor (141).
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Här kan psykologer och psykiatrer med inriktning mot existentialistisk 
psykoanalys ge allmänläkare vägledning (9,142-145).

De som i mötet -  både i praktik och i forskningsintervjuer -  orienterar 
sig mot bilden av patienten som en som förhåller sig till sig själv, är 
själva hänvisade till att reflektera över den bild som de har av sig och 
förhåller sig till. Därmed erbjuder sig vissa frågor automatiskt: Vem är 
jag som låter andra komma till tals? Vad gör andras berättelser till det 
centrala -  inte min? Varför är jag benägen att selektivt se det som 
bekräftar min berättelse i mötet?

“Victors” (IV) och “Paulas” (VU) berättelser är de mest utförliga i 
avhandlingen. Båda handlar om en individ som söker kontakt med 
vården i avsikt att komma tillrätta med en svårbemästrad privat livssitua
tion, även om ärendet presenteras som om det gäller: “Jag har drabbats 
av sjukdom och vill ha hjälp att bli fri från den.”

I analysen av Victors berättelse, så som han och jag tillsammans 
arbetar fram den (125,146), finns data som tyder på att han hade kunnat 
må bättre om han mött läkare som hade avstått från att inta en alltför 
vetenskaplig hållning till hans symtom.

Paulas predikament var av principiellt samma slag som Victors. Också 
hon förtvivlade över sin framtid och över sig själv. En tolkning är att hon 
gav sig respit från ansvaret för sitt liv genom uppehålla sig vid upplevel
sen av sin “cancer”. Paula gavs tillfälle att formulera sin berättelse och 
kunde gradvis förändra den. Jag avstod ifrån att hävda min medicinska 
berättelse. “The success of ‘talking cures’ depends on their (the doc
tors’) ability to give coherence to the client’s experience of physical or 
mental illness and to enable the construction of a narrative of healing or 
coping” (90).

Om EPP-metoden
Den kvalitativa forskningen rymmer olika metoder. Vad gör EPP- 
metoden användbar i sammanhanget? Det mest betydelsefulla med den 
är att den på ett systematiskt sätt möjliggör för forskaren att tygla sin 
tendens att se enbart det uppenbara bland allt som finns att se. Metoden 
underlättar för forskaren att vaska fram det som ligger under det 
uppenbara i en text. Den anvisar också till en struktur som gör att läsare 
kan se hur resultaten nåtts, resvägen kan rekapituleras (117).

Mitt val av metoden hänger samman med att jag, när jag sökte i 
fenomenologisk litteratur, fann en bok (118) som passade för den 
verklighet som jag ville undersöka. Jag tog kontakt med författaren och 
bad om hjälp med att genomföra två studier (V, VI) och fick därigenom
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kvalificerad hjälp i bl a metodologiska frågor. Metoden passar väl in i 
det teoretiska och metodologiska sammanhang, där sökandet efter 
mening och innebörder är det centrala.

Fenomeno grafisk metod är en annan typ av beskrivande fenomenologi 
(97, S.155). Fenomenografen inriktar sig på att så förutsättningslöst som 
möjligt beskriva fenomenen som de ter sig för en själv som naiv och 
oförvillad observatör, som vardagsmänniska. Den inrymmer inte som 
den fenomenologiska metoden ett tolkningsmoment. Fenomenologen 
studerar den konkreta upplevelsen, medan fenomenografen snarare 
studerar hur personer konceptualiserat, begreppsliggjort, olika fenomen.

I arbete V intervjuades 10 reumatologer och 10 allmänläkare och i 
arbete V I18 patienter. De frågor som skulle inleda intervjuerna förbe
reddes i forskargruppen. Intervjuaren presenterade sig för den intervju
ade som intresserad av fenomenet FM. Responsema på introduktionen 
och beskrivningen av avsikten med studien fick sedan detaljstyra öpp- 
ningsfrågan. Den framställdes så att intervjupersonerna skulle finna det 
meningsfiillt att berätta hur de kände, tänkte och resonerade kring feno
menet FM. Läkarna ombads att påminna sig en viss autentisk patient
kontakt och berätta om sina upplevelser av den.

Öppningsfrågan vid intervjuerna i arbete V löd: “När du sitter med en 
patient, som av allt att döma har sådana symtom att diagnosen FM kan 
vara aktuell, hur tänker du då?” Vid intervjuerna i arbete VI ombads 
patienterna att berätta hur det är att leva med FM.

En nyckelfråga vid kvalitativ forskning är hur man avgör när ett lagom 
stort antal personer intervjuats som bäst representerar det objekt man vill 
studera. Med “lagom” menas att gjorda intervjuer med rimlig sanno
likhet innehåller så många nyanser av och aspekter på studerat fenomen 
att ett stort antal ytterligare intervjuer skulle ha krävts för att tillföra 
ytterligare relevanta data. Att erhålla omfattande datamaterial kan leda 
till svårigheter att tolka data, till brist på översiktlighet och sämre resultat 
(147).

EPP-metoden uteslöt inte möjligheten att återvända till redan 
intervjuade personer för att komplettera uppgifter, något som aldrig blev 
aktuellt. När texterna från 20 bandade läkarintervjuer undersöktes med 
avseende på olika meningsenheter (se nedan), som var och en gavs en 
särskild tematisk beteckning, formulerade vi 28 olika temata vid analy
sen av de fem första. De fem sista gav oss tre nya teman. Detta talar för 
att datamaterialet hade en hög mätntadsgrad med avseende på antal 
möjliga teman (148).

Bland FM-patientema (VI) valde vi ut och inbjöd 20 personer, varav
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en man, ur en ursprunglig grupp på 40. Två av dessa 20 avböjde att del
ta. Vid upprepad avlyssning av de 18 banden och i linje med Kvales 
erfarenhet av ohanterliga rådatamaterial (147) beslöt vi att avstå från att 
skriva ut åtta band. Det som sades på dem verkade finnas på de tio.

Ett kritiskt moment i analysen var övergången från empatisk förståelse 
till att tolka den psykologiska meningen i intervjupersonernas beskrivna 
upplevelser. En ung reumatolog säger till exempel att han ibland känner 
att patienten är den som vet bäst vad som är av värde att notera i 
journalen. I nästa moment övergår han till att tala om att det förväntas av 
honom att forma joumaltexten på ett visst bestämt sätt. Empatiskt för
stådd talar läkaren i dessa meningar både om patienters förmåga att 
redogöra för sina symtom och om ett arbetsorganisatoriskt faktum. Sätter 
vi in det sagda i sitt meningssammanhang, interpretativt förstått, kan 
samma utsagor betyda antingen att läkaren ser journalens bestämda 
struktur som ett hinder för honom att gå utöver ett bestämt sätt att möta 
patienten, eller som stöd för att kunna sikta patientens ord genom sitt 
eget (biomedicinskt formade) perceptionsfilter. Vid analysen tolkar vi 
den psykologiska meningen i läkarens båda påståenden. Insatt i inter
vjutexten som helhet säger oss det partikulära påståendet att läkaren är 
väl anpassad till rådande arbetsformer -  ibland till förfång för patien
ternas möjligheter att komma till tals.

Vårt mål med textanalysen i de båda arbetena var att öka förståelsen av 
meningsstrukturen i både läkares och patienters icke-tematiserade 
samtalsmiljö med avseende på fenomenet FM genom att använda oss av 
både partiell fenomenologisk psykologisk reduktion och eidetisk 
induktion via tolkning. Vi växlade mellan empatisk och interpretati v 
förståelse, dvs oscillerade mellan att försöka förstå genom att leva oss in i 
en viss persons sätt att tänka som beskriver något och förstå vad det 
beskrivna kan betyda psykologiskt för läkare och patienter.

EPP-metoden gav oss möjlighet att uttolka den centrala betydelsen i 
varje meningsenhet, genom att utgå från den omedelbara formen med 
sina uppenbara eller utpekande referenser (“journalen ska ha en viss 
struktur”) och söka en allmän mening eller betydelse i form av beskriv
ningens icke utpekande referenser (“läkaren upplever att de frågor som 
journalens form driver honom att ställa skapar god struktur på mötet 
med patienten”).

Vi sökte inte korrelationer mellan fakta eller frekvenser av vissa 
uppfattningar (115). Essensen i läkares och patienters samlade upplevel
ser av fibromyalgi stod i fokus. Vi ville fånga så många olika upplevelser 
av fenomenet FM som möjligt utan att göra textmaterialet ohanterligt
(147). Därför vände vi oss till både unga och erfarna läkare (V) av båda

68



könen, de som tycktes vara mer biomedicinskt orienterade och de som 
var kända för att också vilja lyssna till patienters totalupplevelser. Vi 
kontaktade dels läkare som verkade vara mindre intresserade av “prat
samma” patienter och dels de som verkade vilja ta god tid på sig i mö
tena. Läkare med och utan forskningsintresse och -erfarenhet intervjua
des.

Patienterna i arbete VI rekryterades ur ett geografiskt samlat område i 
Dalarna och de tillhörde inte mitt upptagningsområde. I valet mellan att 
göra intervjuerna på ett för mig geografiskt lättillgängligt sätt och att 
skapa förutsättningar för god spridning och hög grad av representativitet 
valde jag det förra alternativet. Jag såg till så att jag fick god spridning i 
ålder, uttrycksförmåga, sjukdomsduration. Rådata kan därmed sägas 
återspegla en lokalt präglad erfarenhet av hur FM-patienter tas om hand. 
Patienterna har erfarenhet av en FM-skola, där de lärs att leva med FM 
av engagerad personal, t ex sköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
kurator, alla med specialutbildning och med en intresserad reumatolog 
knuten till verksamheten. För att vinna inträde i FM-skolan krävs i 
praktiken att diagnosen FM har ställts av reumatolog. Patientorga
nisationen är väl utvecklad, med regelbundna, månatliga sammankoms
ter och med inbjudna resurspersoner.

Patienternas berättelser (VI) var ytligt sett likartade, troligen samman
hängande med att de träffades i sina lokala föreningar och läste likartade 
skrifter och att många hade träffat läkare på samma klinik. De verkade 
ha anpassat sig till den språkkultur som präglade “fibro-livet” (en 
patients spontana uttryck).

Det som sagts om intervjuerna av läkare (arbete V) och analys av 
texter gäller i princip också för patienternas syn på sin FM (fibromyalgi) 
i arbete VI. En analytiskt intressant episod kan belysas särskilt.
Mot slutet av vaije intervju med FM-patientema föll det sig naturligt att 

ställa frågan om deras planer i livet. De undvek alla att tala om framtiden 
och redogjorde istället för sina omfattande besvär. Några sade sig ha 
som mål att bli friska och talade sedan om hur sjukdomen hindrat dem: 
”Jag brukade ha massor av vänner hos mig, fester. I dag har jag ingen 
energi för så’nt. Jag saknar det verkligen. Jag vill mycket mer än 
kroppen vill. Det får mig att känna mig så värdelös att inte kunna göra 
det jag skulle vilja göra.” Andra betonade att de skulle ha varit mer med 
sina barn, tvättat fönstren noggrannare och oftare, fortsatt sina arbeten.

Att upphöja vardagsrutiner till väsentligheter tycktes vara ett sätt att 
hantera frånvaron av en framtid. “Om jag ber min man att göra något, 
skaka mattor eller liknande, och han svarar att han ska göra det om en 
stund, så blir jag så arg. Jag vill att allt ska bli gjort genast”.
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Empatiskt förstått visade dessa textavsnitt att patienterna var störda av 
att vara sjuka. Partiell fenomenologisk psykologisk reduktion (öppenhet 
och frihet från teoretisk bias) sade oss att patienterna upplevde sig 
oförmögna att göra något som var värt att planera, kanske därför att de 
kände sig så dåliga att det inte var lönt att ha någon relation till fram
tiden.

Eidetisk induktion genom tolkning antydde att FM-patientemas sätt att 
uttrycka sig kunde stå för att de, genom att gå upp i sina sjukdoms- 
upplevelser, ändå hade skapat viss form av mening. En sådan slutsats 
skulle kunna vara resultat också av hypotetisk deduktion (149), dvs pröv
ning av teoretiskt avledda testimplikationer på datamaterialet. Att tänka 
så hade emellertid inneburit ett avsteg från EPP-metoden. Vi sökte me
ningen i texten och undersökte frågan om framtidsplaner genom att stäl
la beskrivna upplevelser mot intervjutexten som helhet.

Tolkningen av patientens tal om att inte orka med sina vänner, ställd 
mot övriga partikulära meningsenheter och intervjutexten som helhet, 
sade oss att hon verkade att ha kunnat skapa viss, ny mening i tillvaron 
med hjälp av sin sjukdomsupplevelse. En sådan lösning binder henne 
samtidigt till kravet att lida. Att ta ifrån henne meningen i tillvaron hade 
varit svårt.

“Lived temporality” är en fundamental existentiell faktor i smärtpatien
tens livsvärld (150). I patienternas texter kunde till synes disparata svar 
tolkas som om de intervjuade försökte komma ifrån tankar på framtiden. 
Den mening de skapat med hjälp av att uppleva sig sjuka uteslöt 
framtiden. Frågan om planer framåt framkallade kanske den känsla av 
otillräcklighet som de höll tyst genom att gå upp i sjukdomsupplevelsen.

Samtal mellan FM-patienter och läkare eller tjänstemän på försäkrings
kassor kan på dessa grunder skapa missförstånd och känsla av förvirring. 
Tal om rehabilitering gäller framtiden. Att direkt eller indirekt tala om 
framtiden kan samtidigt driva en FM-patient djupare in i sin smärtupple
velse. Den värk som fängslar tanken på framtiden är lättare att uthärda 
än den känsla av meningslöshet som aktualiseras av medvetenheten om 
framtiden.

Jag gjorde de flesta intervjuerna (arbete IV: 1/1; V: 16/20; VI: 18/18; 
VU: 1/1). Fördelen med att en av författarna gör många intervjuer är att 
samtalens karaktär blir likartad, med återkommande mönster i 
uppläggningen. Eftersom ett väsentligt mål med intervjun är att låta den 
intervjuade beskriva sin upplevelse, ostörd av riktade frågor, kan det vara 
bra att en intervjuare svarar för datainsamlingen. Å andra sidan kan en 
“svag” intervjuare bidra till att göra hela datainnehållet vinklat.
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Min erfarenhet av att intervjua är relativt stor. Jag har deltagit i kurser 
och själv blivit föremål för kritik på bas av bandade samtal, där 
kvaliteten på mötet stått i fokus, bl a i en “Wretmark-kurs” (15, s.21-33).

Bearbetningen och analysen av de utskrivna texterna, de fem stegen i 
EPP-metoden, gjordes gemensamt. Nya intervjutexter producerades un
der hand. Forskargruppen kunde därför justera eventuella systemfel i 
intervjutekniken. Procedurffågor diskuterades gemensamt under forsk
ningsprocessens gång.

Om kritisk reflektion och begreppsanalys 
K ritisk reflektion
Ibland är den kritiska hållningen komplement till analysen av empiriska 
data i forskningsprocessen, andra gånger är den empiriskt underbyggda 
analysen av data komplement till den kritiska reflektionen. Tvivel, efter
tanke, falsifikation och erkännande av förutfattad mening ingår i det som 
brukar kallas objektivitet. Att hålla distans till det man står inför både 
som läkare och forskare är något annat än att omedvetet bortse ifrån det 
man saknar begrepp för att hantera.

Under mina försök att utveckla och söka kunskap under forsknings
processen har jag utsatt mina tankar för kritik. Jag har således kontaktat 
universitetsinstitutioner, deltagit i medicinskt vetenskapliga symposier, i 
seminarier med kollegor i lokala, nationella, skandinaviska och euro
peiska grupper och varit aktiv i sex internationella, medicinskt filosofiska 
kongresser. I dessa sammanhang, där kommentarer från auditoriet hör 
till, har jag presenterat uppsatser av olika mognadsgrad. Publicerade ar
beten visar hur jag förändrat uttrycksform över tiden. Tidiga arbeten 
förmedlar en ton av vanmakt och ofta en kritisk attityd mot biomedici
nen. I senare arbeten är tonen mer neutral. Studiet av positivt formulera
de erfarenheter har ersatt ambitionen att ställa “egna rätta” föreställning
ar mot “andras felaktiga”.

En viktig del i kritisk reflektion är att ta ställning till eventuella 
konkurrerande tolkningar av arbetenas resultat. Uppenbart är att läkare 
ser samma “verklighet” på olika sätt. Andra hade troligen skapat en an
nan bild än min av problemen hos de patienter som ingår i avhand
lingen. Ingen kan göra sig helt fri från personliga värderingar. Malterud 
(120, s. 20-2) kan se forskarens förutfattade mening om vad data vill säga 
som en resurs. Detta under förutsättning att ens ståndpunkt också är 
knuten till insikt och förståelse för vad data döljer. Kritisk reflektion är 
möjlig först när forskaren har erkänt och övervägt betydelsen av sin 
egen position. En ny och kanske mer verklighetstrogen bild av ett stude-
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rat objekt kan bara växa fram under förutsättning att man är beredd att 
ifrågasätta utgångsbilden och kunna inta en metaposition i förhållande 
till materialet.

Begreppsanalys
Även om det finns inslag av fallanalysmetod i arbete I, II och III ser jag 
dem som i första hand begreppsanalytiska. Ett led i min ambition att för
djupa förståelsen av mötet med patienten har varit att reflektera över de 
mest centrala begreppen i medicinen. Hur använder vi oss av våra be
grepp som instrument? Vad är hälsa, att döma av hur vi använder be
greppet hälsa? Vad är det att t ex befrämja och att förebygga hälsa?

Metoden går ut på att reflektera över den medicinska praktiken genom 
att undersöka den begreppsligt. Jag har reflekterat över egna erfarenheter 
av praktiska situationer och försökt belysa de möjligheter man inom 
allmänmedicinen har att på ett konstruktivt sätt använda sig av genom
tänkta begrepp.

Några forskningsmässiga grundbegrepp
Inom kvantitativ forskning används ofta fyra grundbegrepp, validitet, 
reliabilitet, objektivitet och generaliserbarhet. Kvalitativa metoder an
vänds för att nå kunskap om egenskaper, om komplicerade samman
hang och om relationer mellan fenomen, ofta sådana mänskliga frågor 
som upplevelser, emotioner, uppfattningar och motiv. Kvalitativa forsk
ningsprojekts trovärdighet har diskuterats av bl a Lincoln och Guba
(148).

Hamberg, Johansson m fl (151) omsätter Lincoln och Gubas fyra 
begrepp i sina forskningsarbeten kring kvinnor med värk (152, 153). 
Rimliga fynd (credibility) gäller frågan om de rådata man fått fram är de 
man avsett undersöka, om man gjort analysen på uppgivet sätt och om 
samband mellan fynd och de frågor som man velat belysa, öljsamhet 
(dependability) handlar om forskarens beredskap att anpassa sig till ofö- 
rutsebara episoder med anknytning till de sammanhang som studeras. 
Bekräftelsebarhet (confirmability) beskriver i vad mån andra ges 
möjlighet att avgöra om fynd och resultat är rimliga genom att följa ana- 
lysprocessen från böljan, dvs få tillgång till data. Överförbarhet (trans
ferability) avser i vad mån fynden är sådana att de kan komma till an
vändning i andra sammanhang än de ur vilka de hämtats.

Till dessa fyra begrepp vill jag också foga inspirabilitet (inspirability), 
som, menar jag, avgör vilket intresse en studies resultat väcker, och vil
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ken beredskap den i tillämpliga fall skapar hos läsare att pröva resultat, 
tolkningar och implikationer i deras egen praktik.

Rimliga fynd (credibility)
Subjektivitet och forskning på  egen verksamhet
Om subjektivitet innebär att man föredrar egna uppfattningar och värde
ringar och ser bara det som stödjer den egna bilden av verkligheten, 
finns risk för att beskrivningarna blir falska. Har man som forskare 
klargjort sitt perspektiv och sin utgångspunkt, kan en subjektiv tolkning 
innebära ett berikande av det fenomen som ska undersökas (120). Mång
falden och oliktänkandet ger fördelar. Vilken “subjektivitet” som har det 
största värdet, som är mest “sann”, avgörs endast i ett långsiktigt per
spektiv där argumentering och diskussion får bidra till förfiningen. (117, 
s.1-13)

I min avhandling är jag ensamförfattare i fyra arbeten och står ensam 
för insamling och tolkning av dessa data, reflektion kring och analys av 
ett antal fall belyser vissa frågor och synsätt och illustrerar de teser som 
växer ff am under arbetets gång.

Frågor om subjektivitet är särskilt relevanta. I tre av arbetena har 
medförfattare deltagit i analys av data och tolkning. Detta har ökat förut
sättningarna att kunna pröva, diskutera och finna de tolkningar av data 
som är minst beroende en enda persons förutfattade bild. I arbete V fick 
intervjuade läkare möjlighet att läsa och godkänna ett första samlat 
utkast av gjorda tolkningar. Deras tolkningar avvek inte från våra.

Förmågan att tygla sin subjektivitet ökar rimligtvis, ju mer man låter 
sig utsättas för prövning. Jag har haft möjlighet att diskutera egna sub
jektiva erfarenheter under senare år i olika vetenskapliga sammanhang 
och har deltagit i forskarutbildningskurser och seminarier, där olika 
projekts idéer utsatts för kritisk granskning. Jag har skrivit en bok (15), 
som bedömts av kollegor, forskare och lekmän (15, s.9-12,154), bidragit 
till antologier (155-157), deltagit aktivt i nationella och internationella 
kongresser (158). I alla dessa sammanhang har mina idéer både ifråga
satts och kunnat kompletteras genom konstruktiva förslag. Idéernas gil
tighet har alltså prövats. Alla sju delarbetena i avhandlingen är publice
rade, och dessförinnan kritiserade av referenter.
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Datainsamling.
Insamlingen av data har skett på olika sätt i studierna. I fallanalysema 
har data tagits från utförliga joumalanteckningar, från memos (sid 63) 
och egna anteckningar vid patientmötena. Data kommer dessutom från 
erfarenheter, en patients publicerade självbiografi (IV), utskrivna telefon
samtal och bandade intervjuer. Över lag har texter analyserats.

En fråga är om video kan användas i undervisning och framför allt 
forskning och om jag hade kunnat göra det för att generera data. Erfa
renheter av video varierar. Crafoord (136, s.15-17 ) är tveksam till an
vändning av video och bandspelare. Han menar att tonvikten i samtals
metodik allt mer kommit “... att ligga på det tekniska förfarandet och 
mindre på de mellanmänskliga processerna.” Rudebeck är eftertänksamt 
positiv och skriver i detta sammanhang: “A choice has to be made, a 
non-distorted description of a distorted practice or a possible distorted 
description of a non-distorted practice?” (17, s.18).

Jag har kontinuerligt kunnat diskutera alternativa sätt att samla rådata. 
Personligen känner jag att tekniska hjälpmedel kan störa autenticiteten i 
de intervjuades beskrivningar av sina upplevelser. En möjlighet hade 
varit att föra anteckningar under intervjuerna och rekapitulera beskrivna 
upplevelser i efterhand. Detta hade emellertid kunnat inverka negativt på 
textens möjlighet att återspegla det som de intervjuade ville säga. Att 
kunna banda och skriva ut det som sägs så att det kan analyseras av flera 
forskare tillsammans upplevdes så angeläget att vi valde att använda 
bandspelare, trots att närvaron av också den i någon grad förvanskade 
beskrivna upplevelser.

Egna patienter som forskningsobjekt
Patienter som söker läkare gör det för att få hjälp, inte för att delta i 
forskning. En önskan från läkaren att få banda ett samtalkan stå i kon
flikt med patientens önskemål. I många studier forskar man på egna pati
enter, t ex (152,153). Frågan har forskningsetiska implikationer. Jag av
stod ifrån möjligheten att intervjua egna patienter för att inte blanda ihop 
läkar- och forskarroll och för att inte ställa patienter inför svårigheten att 
ta beslut i relativ beroendeställning.

Följsamhet (dependability)
I kvantitativa forskningssammanhang är reliabiliteten ett mått på 
“instrumentets pålitlighet”. Om det som en forskare kommer fram till 
stämmer med vad kollegor finner, dvs hög grad av samsyn, är relia
biliteten god. I kvalitativ forskning betonas forskarens förmåga att vara
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rörlig, anpassbar och följsam de förändringar som sker under forsk
ningsprocessen och i de sammanhang där fenomenen studeras.

Ett tecken på följsamhet är hur min syn på begreppet mening föränd
rats. Från att i de första studierna ha haft en obestämd syn på mening har 
jag i senare arbeten vägletts av föreställningen att mening är något kon
kret närvarade i vaije situation. En eventuell kommande studie kommer 
därför att läggas upp med ledning av en utvecklad syn på fenomenet 
mening. En sådan förskjutning kan ske också under en studies förlopp. 
När intervjumaterialet ändrar karaktär behöver forskaren vara följsam 
detta. Relativ öppen design med avseende på hur intervjupersoner väljs 
ut är ett sätt att emotse kravet att vara följsam forskningsprocessen.

Följsamheten kan åskådliggöras också med resultatet i studie I. 
Proportionen psykiska/psykosomatiska patienter i min praktik var jäm
förbar med nationella och internationella studier (40,139). I arbete I de
lade jag upp min praktik i en “physical” och en “existential” dimen
sion. Dessa begrepp täcker inte innebörden i avsedda patientkategorier, 
som jag nu ser saken. Nu försöker jag vara beredd att anpassa mig till 
den bild som växer fram, ett mått på följsamhet. Också i arbete V och VI 
är resultatets kvalitet i hög grad avhängigt av att intervjuare är följsamma 
de sammanhang i vilket samtalen äger ram.

Bekräftelsebarhet (confirmability)
Vid kvantitativ forskning talar man om objektivitet. Motsvarigheten i 
kvalitativa forskning, bekräftelsebarhet, betonar forskningens neutralitet. 
Forskaren ser till så att han inte förvränger den verklighet eller det 
fenomen som han avser beskriva (151). I praktiken innebär detta en 
strävan att fånga trovärdiga data och att intresset flyttas från forskaren 
som subjekt till data och tolkningen av dem. Forskningen ska utföras så 
att resultatet öppnar för och leder fram till intersubjektivitet.

Den bild av fibromyalgi som arbete V och VI målar upp får inte vara 
en utvidgning av ens fördomar om fenomenet. Ett led i strävan till god 
bekräftelsebarhet är användningen av etablerade forskningsmetoder. Vad 
gäller EPP-studiema har dessutom den som skapat metoden tagit aktiv 
del i forskningsprocessen, vilket bör gagna också bekräftelsebarheten. 
Många olika yrkeskategorier finns representerade i forskargruppen, 
sjukgymnast, psykolog, läkare med olika specialistinriktningar (allmän
medicin, psykiatri, rättspsykiatri, psykoanalys, fenomenologi).
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Överförbarhet (transferability)
Kvantitativ forsknings generaliserbarhet motsvaras inom kvalitativ forsk
ning av överförbarhet. Den värderar om fynden är sådana att de kan 
komma till användning i andra sammanhang än det ur vilket de hämtats. 
Den förra baserar sina resultat på sannolikheter utifrån stickprov och 
representativitet.

I mina studier har undersökningarna gjorts på för kvantitativa förhål
landen små material. Statistisk bearbetning saknas. Det ingår inte i meto
den att kunna besvara frågor om korrelation och samband. I kvalitativ 
forskning är frågan hur användbara och överförbara resultaten är. Det är 
därför viktigt att redogöra för hur analyser är genomförda och vilka 
teoretiska ramar som fynden baseras på.

Det centrala i forskningen är mening och dialog. Jag har sökt menings- 
innehåll och tankestrukturer. För att finna sådana kan en enda intervju 
ge goda resultat. De kan också belysas med hjälp av metaforer, berättel
ser, teoretiska resonemang och med exempel ur litteraturen. (Det behöv
des en enda person för att se Kejsarens nya kläder).

Inspirabilitet (inspirability)
Giltigheten av forskningen avgörs i första han av i vad mån den är 
användbar eller ej. Kvale (123, s.224) benämner detta sätt att granska 
giltigheten för pragmatisk validitet. Det är användaren som slutligen 
avgör om forskningen är generaliserbar.

Alla vet hur sällan det inträffar att någon i grunden förändras. Varför 
gör patienterna inte som vi säger (159)? När förändrade jag mig senast? 
När man förändras byter man inte ut några värderingar, menar Frankl 
(107). Man gör små ändringar i ens samlade värderingars rangskala.

En tanke är att läkare kan bli effektivare som kunskapsutövare, om de 
på ett eller annat sätt justerar rangordningen bland sina värderingar med 
avseende på t ex människosyn och kunskapssyn. Den läkare som likt 
psykologen May (9) ser patienten som en existerande person med 
möjlighet till subjektivt liv, har troligen under årens lopp omprioriterat 
vad som är mest värt att se hos en patient.

För att en förändringsprocess ska initieras hos den som läser en 
vetenskaplig artikel bör den presenteras på ett sådant sätt att den kun
skapssökande inspireras att ompröva sin förutfattade mening om föremå
let för studien. Om läsare lämnar texten utan eftertanke, om den provo
cerar till att slå vakt om egna föreställningar, ger det skrivna inte upphov 
till ändring i värderingarnas rangordning.
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Lincoln och Gubas (148) fyra kriterier för vetenskaplighet som presen
terats ovan berör i huvudsak kunskapen som produkt. Kunskapens pre- 
sentationsforrm, textens inneboende möjlighet att väcka intresse och 
efterföljd är också av betydelse. Människans inbyggda ovilja att förändra 
sig (159-61) kan övervinnas. En texts förlösande eller frigörande anda 
kan fångas i begreppet inspirabilitet. Det betecknar textens potential att 
locka läsare att reflektera över och ompröva den egna kunskapen och 
beredskapen att handla.

Kvalitativ forsknings mål är att söka och presentera trovärdiga tolk
ningar av undersökta förhållanden och fenomen. Enbart inspirabilitet 
väger naturligtvis lätt om inte kraven på övriga fyra kriterier också upp
fylls.

Ett exempel på ett pedagogiskt arbete med hög grad av inspirabilitet är 
Paulo Freires bok Pedagogik för förtryckta (2). Hans dialogpedagogik 
spreds över hela världen, även om boken som sådan kan kritiseras med 
avseende på vetenskaplig trovärdighet. Kirsti Malteruds avhandling är 
ett gott exempel på hög inspirabilitet (18). Många allmänläkare i Skan
dinavien känner till hennes fyra inspirerande nyckelfrågor. Forskning 
med allmänt sett högt värde kan falla i glömska därför att fynden inte 
presenteras på ett “aptitretande” sätt.

Metodval
De metoder som valts är redovisade tidigare (sid 41). EPP-metoden är 
relativt ny. Den har använts i olika sammanhang, t ex beslutsfattande 
(118), blindforskning (162-164), åldrande (165), kliniska psykologiska 
och somatiska fenomen (150, 166-168). Jag hade kunnat välja andra 
liknade kvalitativa metoder, t ex narrativ metod eller “grounded theory”. 
Metoden bör ge möjlighet att besvara de frågor man ställer. Det är också 
viktigt att metoden ger läsaren möjlighet att kunna följa och kritisera alla 
moment i forskningsprocessen.

R epresentativitet
Frågan om representativitet är inte aktuell på samma sätt vid kvalitativa 
studier som vid kvantitativa. I det senare fallet försöker man av praktiska 
skäl finna och studera en liten och hanterbar del av den verklighet som 
man är intresserad av (120, s.54). På tal om vikten att hämta data ur 
relevanta källor går vi inte “til den lokale trygdeboligen (ung. service
hus) hvis vi skal gjennomfpre intervjuer angående ungdommens rusva- 
ner” (120, s. 55). Om vi vill veta mer om fenomenet “rus”, är det dock 
lämpligt att söka sig till personer som på god erfarenhetsgrund kan be
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skriva rusupplevelsen. Vad gäller frågan om representativitet ligger mina 
studier nära det senare förhållandet. Ingen vet mer om livet med fibro- 
myalgi än de som lever det.

Förförståelse
Rent allmänt präglades min syn vid arbetets början av starkt tvivel på 
den kunskap som jag inhämtat under studier och praktik. Hälsa föreföll 
att vara något annat än frånvaro av sjukdom, men jag visste inte vad. Jag 
kunde inte artikulera skillnaden mellan sjukdom (disease) och sjuk- 
domsupplevelse (illness). För att kunna vara öppen för det oförutsebara i 
en text är det viktigt att försöka bli varse de föreställningar som upptar 
ens syn på studerat fält eller område.

När jag böljade t ex arbete V och VI visste jag inte mycket om fibro- 
myalgi (FM), men hade en känsla av att diagnosen verkade sättas nyck
fullt av både allmänläkare och reumatologer. Vidare hade jag uppfattat 
att patienterna verkade lättade när de fick diagnosen, fastän den gav dem 
beskedet att de samtidigt hade en kronisk sjukdom. FM framstod som 
vilken annan sjukdom som helst: “Fibromyalgi er en smertefuld, ikke- 
ledrelateret tilstand, der fortrinsvis rammer muskleme. Den er den mest 
almindelige årsak til kroniske generaliserede smerter. Den optræder ty
pisk sammen med vedvarende træthed, s0vn, hvor man ikke f0ler sig 
udhvilet og generaliseret stivhed i kroppen” (169, s.6).

Muskel- och skelettsjukdommar, relativt sett, är orsak till flest förtids
pensioner och flest besök hos allmänläkare, de leder till starkt minskad 
aktivitet, flest förlorade goda levnadsår och långvariga sjukdomsförlopp 
(169, S.4). Det mest slående är att nästan enbart kvinnor drabbas av FM.

Urval
I arbete V och VI gjordes strategiska urval, i syfte att få fram en så nyan
serad bild som möjligt av fenomenet FM, dvs data med potential att be
lysa fenomenet både rikligt och inträngande (120, s. 55).

Åtta reumatologer hämtades av praktiska skäl från samma klinik och 
ytterligare två från andra kliniker. De senare bidrog också till att öka 
spridning i ålder och yrkeserfarenhet. Allmänläkarna valdes för att ge 
spridning i kön, ålder, attityd till patientkontakter, yrkeskunskap, intres
se. Vägledande kriterier vid urval av FM-patienter framgår av meotod- 
kapitlet (sid 41).

Huvudmotivet för att i arbete IV välja att analysera Victors berättelse 
var att den gav intryck av att kunna illustrera en signifikant aspekt i mö
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tet mellan en patient, som ivrigt försvarar bilden av sig som sjuk och 
hans läkare, som håller fast vid sin bild av den sjuka människans natur. 
Victor föreföll att vara representativ för en grupp av patienter som upp
lever sig sjuka, som med hög sannolikhet inte har någon sjukdom, som 
inte lätt låter sig diagnosticeras och som erfarenhetsmässigt ger läkare 
problem att hantera sin känsla av otillräcklighet.

Paula var en av många patienter vilkas data jag har noterat och reflek
terat kring. Hon visade sig sedan återvinna sin hälsa, möjligen därför att 
jag inte gick henne till mötes med krav på diagnos, mediciner, remisser 
och goda råd. Kunde vårt möte som sådant ha betytt något i samman
hanget? Mitt val att publicera hennes berättelse vilar på bedömningen att 
den kan illustrera innehållet i det jag kallar dialogmedicin.

11. VAD SÄGER STUDIERNA?
Avhandlingens övergripande syfte var att studera allmänmedicinen ur ett 
läkar-patientperspektiv och att belysa betydelsen av begreppen mening 
och dialog genom att undersöka både praktiken som helhet och enskilda 
möten. I de tre första arbetena reflekterade jag kring olika begrepp, be
lysta med utvalda personhistorier. I de fyra senare var syftet att fördjupa 
analysen av olika sjukdomsupplevelslser (illnesses), framför allt fibro- 
myalgi (FM), där betydelsen av patientens meningsbehov tänks spela en 
central roll.

Analys och granskning av begreppen mening och dialog (och angrän
sande begrepp) och genomförda studier ger stöd för det inledande anta
gandet att begreppen är av betydelse för förståelse och ibland förklaring 
av vissa patienters sjukdomsupplevelser.

Hur kan då mening och dialog knytas till patienters sjukdomsupplevel
ser? Behov av mening kan leda till att sjukdomsupplevelsen ibland både 
bibehålls och fördjupas. Resultaten från FM-studiema indikerar att detta 
behov kan styra både läkares och patienters sätt att förhålla sig till feno
menet FM. Aven i arbete IV och VE finns mycket som tyder på att me- 
ningsbehovet spelar stor roll för utvecklingen av respektive avvecklandet 
av patientens sjukdomsupplevelse.

Vad spelar då meningen för roll i “tillfrisknadet”? En kärnpunkt i mi
na erfarenheter är att meningen som existentiell faktor spelar lika stor 
roll för läkaren som för patienten. Läkarens behov av mening har också 
betydelse för om relationen utvecklas till ett möte mellan personer (9), en 
subjekt-subjektrelation (2). Läkaren har också ett allmänmänskligt be
hov av att vara förstådd. Att vilja känna mening är en del av en 
mänskligt naturlig grundhållning. Ingen läkare kan reducera mötet till att
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gälla enbart den biomedicinska nivån.
Dialogen, som jag har belyst i mina arbeten, är intimt förknippad med 

mening. “Narrative medicine”, belyst framför allt genom litteraturge
nomgång och i fallbeskrivningar (i synnerhet arbete IV och VII), binder 
i praktiken på ett naturligt sätt samman mening och dialog. Patientens 
berättelse kan hjälpa till att i mötet återskapa den mening som hotar att 
gå förlorad. Läkaren har således en god möjlighet att som engagerad 
lyssnare hjälpa patienten, vilket är belyst av Brody (32) i artikeln “My 
story is broken, please, help me fix it”. Berättelsen om att vara drabbad 
kan också “användas” av patienten för att få struktur på annat än den 
sjukdom som bär berättelsen. En vänlig och lyssnande läkare, men utan 
kunskap om berättelsen som medel för patienten att komma tillrätta med 
sig själv kan då också bidra till att sjukdoms-upplevelsen går över i 
manifest sjukdom (140). I sådana fall är det extra viktigt att berättelsen 
förstås på bas av sitt outtalade meningsinnehåll.

Fenomenet FM har inte valts för att studera sjukdomen i sig. Det val
des som en tracer, markör, för en grupp av sjukdomsupplevelser av lik
artad karaktär i den allmänmedicinska praktiken, t ex kroniskt trötthets- 
syndrom, asteni, somatiseringssyndrom, “överkänslighetssyndrom”. 
Kanske kan meningsbegreppet bidra till att förstå hur dessa sjukdoms
upplevelser uppstår. Det som gör att denna typ av lidanden hänförs till 
en grupp kan hänga samman med medicinens behov av en viss typ av 
begreppsstruktur, snarare än syndromens objektiva karaktär

Begreppet mening (och dialog) har behandlats av många författare i 
olika sammanhang med medicinsk anknytning, t ex existentialanalys 
och fenomenologisk psykologi (170-172). Min avhandling pekar mot att 
medicinen skulle kunna vinna på att begreppen mening och dialog 
knyts närmare praktiken och de vävs in i vardagssituationen, på mottag
ningsrummen, för att därmed vidga möjligheten att förstå vad patienterna 
vill säga oss.

Sekundärvinst och mening
I många psykiatriska läroböcker finns förklaringarna till och förtydligan- 
dena av begreppet sjukdomsvinst under kapitlet Neuroser. Man slaljer 
mellan primär och sekundär sjukdomsvinst. Den primära vinsten inne
bär att patientens förbjudna konflikter är och fortsätter att vara omed
vetna. Angesten som är knuten till konflikten kan hållas borta med hjälp 
av olika “beteenden”. Ett tvångsmässigt beteende, ett överdrivet vänligt 
sätt eller ett kroppsligt besvär, muskelvärk i t ex huvud och rygg kan 
vara olika typer av ångestskydd. Värken kan ge “fördelar” jämfört med
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medvetenhet om något ännu värre.
Sekundärvinst kopplas ofta till primärvinst. Dess “seneffekter” är bland 

andra:
• Man kan undkomma plikter och pålagor. En som är “svag” kan inte 
förväntas klara det som den starke kan. Det ryggonda tas hänsyn till 
när något inom familj eller arbetsliv ska genomföras. “Du vet hur det 
brukar bli - min rygg tål inte vad som helst”.
• Den bidrar till kontroll över omgivningen. Man kan “styra” sina 
medmänniskor med sina besvär. “När du höjer rösten, så får jag ont i 
huvudet”.
• Den ger uppmärksamhet och intresse. Vi hjälper, har överseende 
med och bryr oss om den som är sjuk och svag. Ensamheten kan 
reduceras.
• Den kan också ge ekonomiska fördelar. Termen “ränteneuros” 
(som med sin dåliga klang nu sällan hörs) antyder en möjlighet till 
ekonomisk ersättning som följd av sjukdom. Andra möjligheter får stå 
tillbaka som följd av pekuniära “fördelar” med att vara sjuk.

Sammantaget kan man säga att vinsten ger en slags ersättning - man får 
sina djupt mänskliga behov tillfredsställda på ett icke-relevant sätt. Me
dicinskt hör sekundär sjukdomsvinst till psykiatrin och kategoriseras 
som en form av psykopatologi. I neuroskapitlen finner man förtyd- 
liganden under beteckningen ‘ångestneuros’ och ‘traumatisk neuros’. 
(173-175). I översiktliga kapitel om terapeutisk hållning och i böcker om 
läkar-patientrelationen finner man däremot sällan motsvarande beskriv
ningar. Undantag utgörs av två författare, båda med psykiatrisk bak
grund, Balint (33) och Bendix (141), som i korthet nämner begreppen 
som “vinstbeteenden” medan andra i allmänmedicinen mer rekommen
derade böcker t. ex Pendleton (176), Byme och Long (41), Neighbour 
(42), The Future General Practitioner (43), Mabeck (78) inte ger några 
beskrivningar av dessa villkor i mötet mellan läkare och patient.

Redogörelsen av sjukdomsvinsten är bekanta för läkare både på sjuk
hus och i allmänläkarpraxis. I de prevalenssiffror på 30-40 % av “psyko
somatiska” och “psykiska” besvär som jag presenterat tidigare (sid 50, 
62) gömmer sig troligen en del av dessa patienter.

Dessa symtom eller besvär ska kanske inte kategoriseras i psykiatriska 
termer. Sjukdomsupplevelsema speglar djupa mänskliga behov av 
mening och riktar sig framåt i tiden. Det som kallas sekundärvinst kan 
beskrivas i mer vardagliga termer och strykas i neuroslärans terminologi. 
Begreppet behöver omdefinieras och tolkas utifrån ett allmänmänskligt
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meningssökande perspektiv, t ex: “Vad är det som får patienten att i 
nuet och i ljuset av framtiden överbetona sådana moment i sin historia 
att hon därmed begränsar sina möjligheter att fullfölja sin personliga 
livsplan? (Se vidare sid 87).

Begreppet sekundärvinst är fruktbart att använda som exempel för att 
förmedla innebörden i och det praktiska värdet av dialogmedicinsk håll
ning. Begreppet kan användas av läkare för att (omedvetet) undkomma 
möten som inte lätt låter sig klassificeras i diagnostiska system. May (9, 
s. 141-60) menar att försöken att förklara patienters problem kanske är 
det vanligaste sättet att undkomma den egna ångesten i mötet. Den läka
re som ser oförlöst möjlighet -  istället för sekundärvinst -  söker kontakt 
med den existentiella person (9) han samtalar med, inte med en repre
sentant för en grupp av patienter med anamnestiskt likartade beteenden. 
Patientens tillbakahållna och kanske maskerade problem kan vara det 
som kommer att förena samtalspartema.

Tankar på sekundärvinst och liknande begrepp kan hindra läkare att 
koncentrera sig på det som sker i själva mötet. Annorlunda förhåller det 
sig med begreppet flash technique, formulerat av makarna Balint (177, s. 
19-25). Detta förhållningssätt kan beskrivas genom att ange tre arbets- 
principer i mötet, dels att läkaren ger akt på sin tendens att förbli upp
tagen (pre-occupied) av teorier och de frågor som teorierna ger upphov 
till, dels att samverka med patienten för att locka fram det som patienten 
håller tillbaka och som läkaren inte kan fråga sig fram till och dels att 
respektera patientens rätt att inte avslöja allt.

Dialogmedicinsk hållning och patientcentrerad klinisk metod
Konsultationsforskningen inom allmänmedicinen ger stöd för behov av 
omfokusering från läkarorientering till patientorientering i det kliniska 
arbetet, berört under rubriken Centrala begrepp (sid 15). I dagens re
kommenderade allmänmedicinska litteratur lyfts patientcentrering fram 
som en väsentlig del av mötet (38, 176), vilket i sig bekräftar att 
centrering på patienten inte är och har varit självklar. Som namn på ett 
arbetssätt där interaktionen står i centrum har jag satt dialogmedicin.

I mina arbeten, mest i arbete VII, tecknas ett antal väsentliga drag i 
praktisk dialogmedicin: Hur skiljer sig dialogmedicin från andra sätt att 
förhålla sig till patienter, t ex den patient-centrerade kliniska metoden? 
Är dialogmedicin något nytt?

Begreppet patientcentrermg lanserades för att återföra intresset till 
patienten (t ex 44). Det rymmer mycket av det som återfinns i begreppet 
dialogmedicin. I texter som behandlar patientcentrering ställs patienten
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och hans eller hennes agenda i centrum. Den tekniskt orienterade medi
cinen har under en längre tid varit upptagen av opersonlig verksamhet. 
Begreppet patientcentrerad metod -  vem utom patienten bör centreras i 
mötet? -  gav upphov till ett annat begrepp, nämligen läkar-centrerad 
klinisk metod. Det senare får mening genom sin kontrast till det förra 
och det hjälper till att synliggöra vart vården var på väg (34).

Patientcentrerad metod fokuserar på patienten. Anvisningar om öppen
het, lyhördhet, blickkontakt, omdömesgill tystnad osv fokuserar i hög 
grad på den ene av partema i dialogen.

Dialogmedicinsk hållning är inte en teknik eller metod, den är en 
“attitude”. Den står för ett sätt att vara i mötet (kontra göra), ett synsätt, 
en hållning till patienter. Den representerar en färdighet att uppehålla sig 
i det område som Buber (178) kallar “det mellanmänskliga”, en “sär- 
kategori -  en dimension i vår tillvaro, som vi är så självklart förtrogna 
med, att vi ännu inte riktigt kommit underfund med dess egenart” (S.19).

Kritiken av den dialogmedicinska hållningen kan riktas mot det läka
ren gör med sin traditionella, medicinska expertkunskap, om dialogen 
sätts i främsta rummet. I kritiken ligger inte sällan den underförståd-da 
föreställningen att expertkunskap enbart omfattar handlingar riktade mot 
föremål (skadat knä), tillstånd (smärta) eller förhållanden (arbets-rela- 
terad stress) som kan identifieras och behandlas oberoende av den per
son som upplever respektive problem.

Oavsett vilket perspektiv (Tabell I, sid 17) man anlägger på en patients 
upplevda besvär är dialog värdefull. Om patienten uppfattas som 
biologisk, social eller psykologisk varelse är det adekvat att ställa frågan 
varför? Frågan uppstår ur bilden av vad problemet kan vara, vilka kraf
ter som givit upphov till det och hur patientens själsliv är beskaffat osv. 
Då kan läkaren arbeta med sin föreställning om problemets karaktär, 
och genom dialog söka stöd hos patienten för det rimliga i sina tolk
ningar -  och göra det på ett framgångsrikt sätt.

Om patienten uppfattas som existentiell varelse och problemet är knu
tet till tvivel, förtvivlan, självrannsakan, något otänkbart som hänt eller 
kan hända osv, är läkare hänvisad till att försöka nå patienten som per
son, med sin unika bild av situationen. För detta krävs en annorlunda 
hållning än när en abstraherad funktion, relation eller egenskap 
fokuseras. Den fråga som erbjuder sig är vad för, inte varför? Målet med 
dialogen är att förhålla sig så att patienten når ut ur sin fängslande 
livshållning, den självbegränsning som luffaren Didi så elegant agerar ut 
på scenen (sid 3).

Dialogen präglas av samarbete med att förstå det som ingen av de två
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från början kan veta och för vilket det aldrig kan skapas vårdprogram. 
“Det subjektiva kan inte göras objektivt” (78, s. 79). När läkaren, med 
stöd av sin expertkompetens, dvs människokunskap, anar tecken på av
vikande funktioner, prövar han andra vägar för att komplettera mötet.

Argumenten för värdet av en dialogmedicinsk hållning i alla möten, 
bland annat för att möta kritikers frågor om vad läkaren gör med sin 
(traditionellt uppfattade) expertkunskap, styrks av Eric Fromm (179): 
Glöm inte bort vad du kan, men glöm att du kan!

Hur håller man meningen i centrum? I någon form utövar alla läkare 
den verksamhet och intar den hållning som jag försöker sätta ord på. En 
möjlig väg att finna det som sker i möten med patienter är att reflektera 
över dem på ett sätt som jag gjort i arbete VII.

Somatisk sjukdom och känsla av mening
Kan man utveckla somatisk sjukdom i försöken att bevara känslan av 
mening? Kan det vara så att den kroppsliga sjukdomen är priset för 
bevarad mening? Jag har tidigare pekat på att det kan vara så och ger 
här en möjlig tolkning.

När tillvaron hotar att leda till kaos -  eller snarare, för att detta kaos 
inte ska göra sig påmint -  söker människan tillflykt till det kända och 
tänkbara. Hon krymper sin relation till omvärlden till att gälla 
upplevelsen av kroppen. För att återfå och bibehålla kontakten med sitt 
symbolsammanhang kan hon kommunicera med andra med hjälp av 
sina kroppsupplevelser. Får hon (upplevt sammanhängande) gensvar på 
sina exponerade kroppsupplevelser, kan hon vidareutveckla sin bild av 
sig som sjuk. Om hon inte blir hörd, kan, i analogi med bilden av en 
person som drivs att ropa så att stämbanden tar skada, också andra 
kroppsorgan i kommunikationens tjänst ta skada: Den som ständigt är 
på sin vakt kan få muskelspänning och muskelfästesinflammationer osv.

Detta är inte att säga att meningsbrist orsakar sjukdom. Det är under 
strävan att skapa mening som symtomet behövs. Det skänker viss me
ning. Det är detta som är “avsikten” med symtomet. Den latenta frånva
ron av mening når på detta sätt inte medvetandet. Symtomet kan således 
ses i ett avsikt-meningsammanhang snarare än orsak-verkansamman
hang.

Kroppen är människans medel för att upprätthålla sin mänsklighet, dvs 
sin existens som symbolvarelse. Om denna målsättning tenderar att 
misslyckas anstränger hon sin kropp på ett sätt som kan leda till 
bestående fysisk skada. Sjukvårdens uppgift är att bidra till att vända på 
denna process. Med ett sådant sätt att se saken är symtom kroppsliga
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effekter av patientens strävan som symbolvarelse, inte verkan av meka
niskt förklarbara orsaker.

Det specifikt mänskliga.
Två till synes disparata fenomen kan belysa det som gör det angeläget 
för läkare att reflektera vidare kring frågan om människan som symbol
varelse.

Under Gulfkriget 1991 utförde Irak en serie missilattacker mot Israel 
(180, s. 3-34). När man efter kriget analyserade den officiella dödsorsaks- 
statistiken under den första dagen för de områden som missilerna var 
riktade mot, upptäcktes att antalet dödsfall i hjärt-kärlssjukdom hade 
ökat med 58%, 54 fler än förväntade 93. Två personer dog av direkt 
fysisk inverkan av missiler. När befarat hot från missilerna visade sig 
överdrivet sjöng mortalitetssiffioma snabbt till normalnivå.

Händelsen i Israel kan tolkas som ett klassiskt psykofysiologiskt pro
blem: Rädsla och skräck höjer hjärtverksamheten och belastningen på 
cirkulationen leder till hjärtdöd. Till grund för en sådan tolkning ligger 
omfattande litteratur som fångar förhållandet mellan kropp och själ i ter
mer av orsak och verkan. I sådan litteratur, t ex (181), betonas förhållan
det mellan stress och kontroll. Effekten på somatisk nivå av en specifik 
stressor är beroende av i vad mån individen har kontroll över den. Föl
jande studie är ett paradigmexempel:

Råttor som utsattes för elektrisk chock utan att kunna kontrollera stö
tarna förlorade i vikt, utvecklade magsår och andra tecken på stress. De 
som erhöll identiskt starka strömstötar, men som samtidigt gavs möjlig
het att stänga av strömmen genom att t ex trycka på en knapp, utveckla
de inte motsvarande skador (182).

Martin (180) menar att data från studier på människor avslöjar att det 
som verkligen betyder något inte så mycket är den aktuella kontrollen 
över stressorer som graden av kontroll man tror att man har. “Percep
tions are all important” (s. 144). När är en individ föreställer sig ett hot, 
relaterar han inte till den fysiska verkligheten, utan till sin eg&n föreställ
ning om den. Det som verkligen sker i den fysiska verkligheten uppfat
tas av enskilda individer på helt olika sätt.

Går det att identifiera den stressor hos en sjuk människa som gör att 
meningsbrist kan leda till fysisk sjukdom? Den som frågar så, hindrar 
sig samtidigt att gå utöver det sätt att tänka som sätter ramarna för svaret. 
Begreppet “stressor” är del i ett tankelandskap, där orsak och verkan 
inte går att komma förbi. Förklaringar på den nivån räcker långt, men 
kan också hindra en radikalt ny förståelse.
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Följande påstående belyser temat: “The impact of of any particular 
stressor depends to a considerable extent upon the degree to which it 
can be controlled -  that is, the extent to which the person on the recei
ving end has the power to alter, eliminate or escape from the stressor” 
(mina kursiveringar) (s. 142).

Ovanstående citat säger att någon påverkas av det som kommer från 
omvärlden. I sin argumentation för signifikansen i begreppet kontroll, 
refererar Martin (s. 142) till Kafkas Processen och genom att belysa vad 
avsaknaden av kontroll betyder, när K. “...the humble citizen tangle 
unsuccessfully with the dark, immovable forces of bureaucracy.”

Exemplet illustrerar att klassisk litteratur kan tolkas på olika nivåer och 
hur den ena nivån stöder en tes, medan en annan tolkningsnivå stöder en 
annan. Ingen behöver var “fel”. Innehållet i Processen handlar kanske 
inte så mycket om K:s relation till byråkratin. Fromm (183, s. 204-14) 
och Buber (184) går ett steg djupare i tolkningen av samma verk. Kafka 
skrev troligen om något mer tidlöst än byråkrati och individers vanmäk
tiga försök att hantera den. Hans huvudtema i litteraturen är människans 
problem med att komma tillrätta med sig som både skapare och kritiker 
av kulturella och sociala fenomen, t ex “byråkrati”, som en som ständigt 
försöker överskrida sin fangsla(n)de skapelse.

Kafka var nog mer existentialist än samhällskritiker. Hans arbeten av
handlar, menar jag, den specifikt mänskliga nivån eller modaliteten, 
nämligen människans förhållande till sig själv, fastän förmedlad i form 
av förhållanden på nivån individens relationer till existerande personer 
och institutioner. Tolkningen av Förvandlingen, Den sanningssökande 
hunden och t ex Slottet kan göras på samma sätt.

Föreställningen att människan är medveten om sig själv ger läkare stöd 
för att försöka nå kontakt med henne som en subjektivt skapad berät
telse (136), vars berättar-jag äger den insikt som krävs för att lösa upp 
det som ofta motiverar kontakten. Berättelsens innehåll visar i dessa fall 
hän, inte mot fakta, utan mot individens försök att bibehålla känslan av 
mening med hjälp av sin sjukdomsupplevelse. Dess grund kan då 
uppfattas både på nivån individens förhållande till symbolvärlden och på 
den kroppsligt biologiska nivån: det jag kan ta fasta på i berättelsen är 
det uppenbara (upplevelsen av fysiska fakta) och det icke-uppenbara 
(individens försök att skapa mening), en hållning i linje med den feno- 
menologiska attityden (118).

En israel med cirkulationsinsufficiens och som befinner sig i geografisk 
farozon hyser bilden av att något oerhört kan inträffa. Hans föreställ
ningen om fiendens ondska kan vara gränslös. Han erfar viss mening i 
situationen genom att samtala med andra som bekräftar uppfattningen
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om fiendens fullständiga hämningslöshet. Mannen kommer in i en ond 
cirkel: Behovet av mening genom bekräftelse på existerande ondska för
stärker i en ond cirkel bilden av fienden, som till slut blir så ond att 
kroppen som bas för kommunikationen inte längre klarar påfrestning
arna. När fienden avslöjar sin harmlöshet reverteras den ondskefulla bil
den och ianspråkstagandet av kroppen som meningsskapande medel 
kan reduceras.

Genusperspektiv
I mina arbeten är kvinnor i klar majoritet bland dem som “drabbas” av 
värk, trötthet, yrsel och andra biomedicinskt svårfångade tillstånd. Av de 
som fått diagnosen FM (185) är övervägande delen kvinnor. En fin
ländsk studie (186) visar 70 procent kvinnor och en dansk 100 procent 
(187).

I början av detta kapitel nämndes andra “sjukdomar” som också 
framstår som mindre distinkta i sin symtomatologi. Det verkar vara en 
övervikt av kvinnor också där. Jag menar inte att det med nödvändighet 
är så att statistiskt framtagna diagnostiska skillnader återspeglar verkliga 
förhållanden. Frågan kanske inte gäller varför patienter får sjukdomen 
fibromyalgi, utan varför de får diagnosen fibromyalgi (83). Öppnar nam
net på det presenterade problemet porten till läkarens åtgärdslager? Är 
det läkarens önskan att omsätta sin tillgängliga handlingsrepertoar som 
får honom att sätta ett lämpligt namn på det han möter?

Skillnader i sjuklighet kan bero på könsbetingade olikheter på hormo
nell nivå mm. Det finns mekanistiskt-biologiska förklaringar till belast
ningsskador hos kvinnor. Många arbetsplatser där kvinnor vistas är fort
farande avpassade för män. Medan män under sin arbetsdag tar 60 pro
cent av sin maximala muskelkapacitet i anspråk, kanske kvinnor kon
stant arbetar nära övre gränsen för sin. Detta kan leda till skador i kvin
nornas muskulatur och leder.

Kvinnans sociala villkor är annorlunda än mannens. Bara kvinnor kan 
föda barn. Bara kvinnor kan amma. Bara kvinnor kan gå in i det “pato
logiskt världsfrånvända tillstånd” (98) som det innebär att vara “good 
enough mother”. Dessutom gör kvinnan nu yrkeskarriär i en omfattning 
som inte var vanligt en generation tidigare. Kvinnan har kanske därför, 
relativt sett, oftare skäl att se sig på ett sätt som kan få henne att tvivla på 
att hon är den hon lärt sig vara. Kvinnor kan således tänkas ha mer 
problem än män att komma tillrätta med sådan existentiella frågor som 
är knutna till just kön. Med en existentiell person-orienterad tankemo
dell kan man bibehålla kunskapen om och respekten för kvinnans rela
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tivt stora faktiska ansvar utan att ty sig till enkla förklaringsmodeller.
Kvinnor är mer orienterade mot relationer än män, de talar mer om 

sina bekymmer, söker läkare oftare än män gör och får oftare mindre 
distinkta diagnoser. Det kan också vara så att kvinnor i vår tid försöker 
skapa mening i sin upplevt pressade tillvaro genom att söka sig till 
läkare och lita till förklaringsmodeller som kan avlasta henne ansvaret 
för känslan att inte förmå uppfylla sina krav på sig som karriärkvinna, 
evigt ung, barn, mor, hustru, och älskarinna. Det kan också vara så att 
läkare, för att undkomma sin känsla av otillräcklighet, tenderar att 
förklara svårbegripliga sjukdomsupplevelser med hjälp av det som kan 
tyckas tillfredsställa kvinnan, t ex en diagnos av ett slag som avlastar 
henne föreställningar som kan vara än tyngre att bära.

I medicinskt vetenskapliga artiklar tas det teoretiska perspektivet ofta 
för givet. Då är tankeramen vanligen biomedicinsk och människan upp
fattad som biologisk varelse. Ett sätt att få struktur på det som allmän
läkare ofta möter, t ex människors värk och yrsel, är att se patienternas 
problem ur ett feministiskt könsperspektiv, t ex (151, s 11-7,152, 153, s. 
17-26).
Människan är en biologisk, social, psykologisk, och/eller kvinnlig, 

manlig, homosexuell, gammal, ung, eller etniskt särskild varelse. I jäm
förelse med egenskapen att vara existentiell person (9) spelar dessa 
bestämningar underordnad roll. En möjlighet i både forskning och 
praktik är att enbart se det hos människan som gör henne mätbar (9). Då 
avhändar vi oss möjligheten att se henne som avsiktligt handlande 
varelse. För mig är symtomens intentionella aspekter de mest bety
delsefulla. Då är frågan vad som sägs hur det sägs och frågan om vem -  
vilken person -  som uttrycker sig intressantare än varför något sägs. De 
förra frågorna refererar till relationer mellan medvetanden och personers 
förhållande till sig själva.

Simone de Beauvoir slog fast att kvinnors underordning i samhället 
inte kan förklaras av biologiska skillnader. Hennes bevingande uttryck 
“Man föds inte till kvinna, man blir det”, citerat av Hamberg (152, s. 13), 
kan paraffaseras till “Man föds inte till person, man skapar sig.” Därmed 
är jag inne på det perspektiv som blivit allt mer aktuellt under arbetet 
med avhandlingen, det fenomenologiskt-existentiella (9, 104, 142-145, 
188).
Sammanfattningsvis kan läkare vara uppmärksamma på den egna ten

densen att i möten med patienter för tidigt söka förklaringar, undvika 
förhastade slutsatser. I mötet med fru A kan läkarens föreställning om att 
hennes krämpa kan förklaras av att hon som kvinna är utsatt för yttre 
krafter, missgynna hennes möjlighet att bli förstådd  som existentiell
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person. Först när hennes berättelse värderats mot dess egen kontext, bör 
läkaren söka möjliga förklaringar.

T illbakablick
Avhandlingsarbetet har pågått i många år, under vilken tid jag förhopp
ningsvis utvidgat min syn på uppmärksammade frågor. De begrepp som 
jag avslutningsvis vill förtydliga är bl a holism (som förekommer i t ex 
sammansättningen medicin, hälsa), människans existentiella villkor, 
sjukdomsupplevelse (illness) och sjukdom (disease), hälsobefrämjande 
och sjukdomsförebyggande verksamhet.

Holism
I arbete I förekommer begreppet holism, ungefär helhetssyn. Det har 
blivit “urvattnat” under årens lopp och används nu i en mängd olika 
sammanhang. Begreppen helhet och hälsa har båda en etiskt positiv 
konnotation. Därför utnyttjas de i alla möjliga sammanhang. “I vårt 
parti har vi tagit tag i helhetsbiten” (lokalpolitiker i Dalarna). Termerna 
förekommer i sammansättningar som “holistisk medicin”, primärvår
dens helhetsperspektiv, hälsoresor, hälsomat, hälsokliniker, hälsopolitik 
(som handlar om sjukvård) osv. “Hela människan” kan stå för allt 
möjligt. Den ursprungliga betydelsen av holism är ett synsätt inom olika 
vetenskaper enligt vilket delarnas egenskaper inte kan förklara hel
hetens. Delarna är mer aspekter av än komponenter i helheten (97, s. 
216).

I min första artikel säger jag följande “The concept of health used in 
this paper is holistic in the sence that it relates to the existential concerns 
of a person”. När det arbetet skrevs, var jag missnöjd med den meka
nistiska bilden av hälsa, där helheten ses som summan av ingående de
lar. Med min formulering ville jag fånga något utöver de biomedicinska 
aspekterna i mötet, ett försök till ett kvalitativt språng från förhållandet 
mellan person och värld till personens förhållande till sig själv.

Eftersom “holism” fått en intetsägande, nästan negativ klang (“Vem 
har inte helhetssyn?”), har jag undvikit termen i mina fortsatta arbeten. 
Jag har arbetat efter principen att patienter i många fall kan ha problem 
med att finna sig tillrätta i livet och att denna svårighet eller vilsenhet kan 
ta sig uttryck i symtom.
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Existentiella villkor
För att ge klarhet åt flera av mina andra begrepp i både delarbeten och 
ramberättelse är det nödvändigt att säga något om människan som 
existentiell varelse. Utrymmet här tillåter inga djupdykningar i den exi- 
stentialistiska filosofin.

I boken “Den omätbara människan” sammanfattar Rollo May (9) i ett 
antal punkter hur ett existentiellt perspektiv kan hjälpa läkare både att 
identifiera på vilken nivå patientens problem bäst möts och att bidra till 
att lösa upp den föreställning som tar sig uttryck i upplevelse av sjuk
dom, t ex kronisk smärta, yrsel eller annat “ont”. Det May säger är rele
vant också för allmänmedicinsk praktik. Han menar att terapeutens 
“...främsta uppgift och ansvar består i att försöka förstå patienten som en 
varelse, en varelse i sin värld” (s.141) och att alla tekniska frågor bör vara 
underordnade denna förståelse. Inte minst i forskningssammanhang är 
det viktigt att se den individ vi intervjuar som existentiell person. Då 
ökar möjligheten att få ta del i de upplevelser som är knutna till ett foku
serat fenomen eller enegenskap. Mays föreslagna hållning till patienter 
är också användbar som en anvisning för hur en intervjuperson ska 
inspireras att förmedla sina tankar om det vi undrar över. Vidare berörs 
begrepp som vara, överföring, motstånd, bortträngning, närvaro.

För att ge substans åt de formuleringar som inte omedelbart ger sig för 
den läsare som inte är insatt i existentiella frågor, belyser jag dem med 
exempel från mötena med framför allt Victor (arbete IV) och Paula 
(arbetet VII). Sidanvisningama i texten hänvisar till May (9).

1. Den existerande personen, “den person som är där” (s.25), som 
träder fram, är centrerad i sig själv. Ett upplevt hot mot personens cen
trum är riktat också mot existensen. Det som kan uppfattas som symtom 
kan vara uttryck för strävan att försvara själva “varat”. Den som öppnar 
sig och börjar tala -  om annat än det “onda” (Victor, Paula) -  kan för
lora sitt återstående lilla livsrum (s.26). “Varat” ska förstås som den till
varo genom vilken vi blir till. (Jfr Tage Danielssons parafras på Descar
tes sats Cogito ergo sum (Jag tänker, alltså är jag), hans djupsinnighet -  
och humor: “Jag tänker -  alltså gör jag mig till).

2. Varje existerande person kännetecknas av vilja till självbekräftelse 
och behov av att bevara sitt centrum (s.26). Utan mod förlorar man sitt 
vara, menar Paul Tillich i boken “Modet att vara” (189). När Paula i 
mötet mobiliserade mod att närma sig sitt verkliga dilemma, när hon 
satte sitt vara på spel, kunde hon ägna sin kraft åt mer konstruktiva mål 
än att hindra tomheten att göra sig påmind.
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3. En existerande person har behov och möjlighet att gå ut ur sig själv 
och ingå gemenskap med andra, vilket också innebär risker (s.27). Kan
ske var t ex Victor så rädd för att förlora sitt centrum att han tvang sig att 
leva isolerad i en allt mer förkrympt tillvaro. Att skaffa sig något “ont” 
kan också skapa gemenskap (i t ex den lokala fibromyalgi-föreningen). 
Medlemskap är ibland smärtsamt.

4. Den subjektiva sidan av att människan har ett centrum är 
medvetande. Djurens vaksamhet är den primitiva motsvarigheten till det 
hos människan som blir ångest (s.28). Paula avledde sin ångest inför 
medvetenheten om sin frihet att sätta sig i skuld till sig själv. Det gjorde 
hon genom att växla nivå från förhållandet till sig själv till sitt förhål
landet till kroppen. Ångesten blev till vaksamhet på förnimmelser från 
kroppen.

5. Den form av medvetande som utmärker människan är självmed
vetande (s.28), en egenskap som gör det möjligt att veta att det är just 
jag som är utsatt för något. “Det är terapeutens uppgift att förvandla 
medvetande till självmedvetande” (s.30). Paulas förvirring bottnade 
kanske i att hon drevs att hålla något borta som hon inte förstod. I själva 
verket var hon utsatt för något som hon själv bidrog med, i så måtto att 
hon riskerade att bryta med ett av sina högst prioriterade värden. Hon 
stod i färd med att svika sitt eget barn. Tanken fick på inga villkor nå 
medvetandet. Sjukdom var hennes “lösning”.

6. Ångesten är människans tillstånd i kampen mot det som skulle 
kunna förgöra hennes vara (s.32). När Paula bönade och bad om ångest
lösande och rogivande psykofarmaka, gav hon uttryck för sitt svåra di
lemma. Jag var många gånger nära att ge efter. Hon stod inför “avgö
randet om och i vilken utsträckning hon (skulle) sträva emot sitt eget 
vara, sina egna möjligheter” (s.32), (att bli till).

7. Det finns många sätt att förhålla sig för att nå fram till patienten som 
existerande person. Det centrala är låta hållningen vägledas av patien
tens kontext. Frågor som vägleder är: Hur kan jag bäst klarlägga just 
denna patients existens i detta ögonblick av hans historia? Vad kan bäst 
belysa hennes vara i världen? (s.143).

8. Den psykologiska dynamiken får sin mening i den existentiella 
situation där patienten lever sitt omedelbara liv (s.143). Paula överförde 
kanske ingenting i mötet med mig, hennes dilemma drev henne kanske
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att retirera till en nivå i förhållande till omvärlden, där hon “verkligen” 
såg mig som en fadersgestalt, en aspekt av hennes “reducerade” livsmo- 
dalitet. Att tränga bort innebär att man gör sig omedveten om friheten 
(att t ex välja), vilket förutsätter friheten som en möjlighet.

9 .1 den existentialistiska terapin betonas närvaron, vilket betyder att 
förhållandet mellan terapeut och patient betraktas som verkligt. Närvaro 
får inte förväxlas med ett slags sentimental attityd. Läkaren kan bara stå i 
relation till patienten genom att vara där, i betydelsen där som existe
rande person -  Bist Du da? Do you follow me? Är du med? (190) -  hel 
och hållen. För att vara närvarande i ett verkligt möte med Paula, kunde 
jag inte vara upptagen tankemässigt av teorier och diagnoser av olika 
slag. “Terapeuten förutsätts vara expert. Men om han inte först och 
främst är människa, kommer hans expertis att bli irrelevant, ja kanske 
skadlig” (9, S.149).

10. Som existentiell person frestas också terapeuten att undkomma den 
ångest och det obehag som en konfrontation med patientens dilemma 
kan medföra. Den tekniska synen på patienten är kanske terapeutens 
bekvämaste ångestreducerande medel (s.151). Till en början såg jag en 
utväg i att remittera Paula till andra, men kunde inte med gott samvete 
formulera remisser som dolde det faktum att jag saknade frågeställning. 
Vi förhandlade oss också först fram till en “hygglig kompromiss”: Paula 
var utsatt för “stress” i arbetet! Denna utväg “gagnade” oss ömsesidigt i 
våra försök att undvika ångest.

11. Beslut som rör framtiden är kopplad till förmågan och beredskapen 
att erinra sig vad som varit väsentligt och betydelsefullt i det förflutna. 
Hur vi i nuet engagerar oss i existensen bestämmer också det förgångna. 
(I arbete VI antyds att fibromyalgipatienter ogärna påminner sig närva
ron av framtiden). När vi har planer som engagerar oss, ser vi ljust på 
vårt förflutna. Om vi söker förklaringar till varför vi inte är de vi vill vara, 
lyfter vi gärna fram sådana episoder i det förflutna som avlastar oss vårt 
ansvar för oförmågan att vara de som vi ämnade bli till som den vi vill 
vara och som gör att vi har skäl att hålla ögonen på annat än vår framtid.

Hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet
Mitt teoretiska intresse för förebyggande arbete började, när jag kom i 
kontakt med det holistiska hälsobegreppet. Intresset utvecklades i takt 
med att jag som praktiskt arbetande allmänläkare förvändades bedriva
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hälsobefrämjande verksamhet fastän det sätt som det skulle utföras på 
egentligen var sjukdomsförebyggande arbete. Få tjänstemän och hälso- 
politiker var insatta i att hälsa kan betraktats som något annat än frånva
ro av sjukdom. Jag vände mig emot att lägga ner mina tidsresurser på 
kollektivt riktad, opersonlig, prevention. Vi borde istället ha fått ökat 
utrymme att i vardagsmötena, tillsammans med patienter, försöka, förstå 
ohälsans sammanhang, inte försöka förmå patienter att ändra livsstil. 
Folk skulle kunna inspireras att se över sitt sätt att hantera sin egna 
möjligheter i subjekt-subjektdialog, menade jag.

Huvudlinjen i mitt forskningsarbete har varit ett sökande i möjliga 
riktningar, där mening och dialog varit det centrala. Mitt intresse för 
hälsobefrämjande arbete som fenomen gav mig en del ny kunskap och 
erfarenhet. Ett genomgående tema i arbete I och II är svårigheterna att 
förändra ett invant sätt att se på tillvaron både hos läkare, patienter och i 
sociala system. Människan förändrar sig ogärna (160), hon hyser ett 
inbyggt motstånd mot förändring. I den sjukdomsförebyggande verk
samhet som allmänläkare antogs bedriva på 11980-talet, antogs det at 
människor, bara de blev upplysta om vådorna av viss livsföring, auto
matiskt skulle ändra sig.
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12. AVSLUTANDE DISKUSSION
Ett genomgående fråga under avhandlingsarbetet har varit att avgränsa 
forskningsfältet. Under analysens gång har nya begrepp av upplevd 
relevans kommit till. En del har lett till vidare sökande i litteraturen, 
innan jag lämnat dem. Hit hör begreppet linguistic system theory, berört 
i arbete E. En del artiklar i tidskriften Family Process fick mig att tänka i 
termer av språk, när jag försökte förstå modems förhållande till sitt barn 
som använder kroppen för att förmedla det som ord saknas för. I Ap
pendix, sid 112 redogör jag utförligare för ett sådant förhållande, i syfte 
att peka på läkarens möjlighet att se symtom som språk.
Det har inte alltid varit lätt att finna åklinjen förbi alla portar och bland 

fängslande, alternativa valmöjligheter. Skönlittertur har givit impulser till 
förändrad klinisk hållning. Begreppet psykosomatik har jag lämnat 
liksom body-mindproblematiken. Inte heller har jag fördjupat den 
filosofiska analysen av begreppet mening.

I stället för att famna stora områden på ett ytligt sätt, har jag försökt be
gränsa mig till det som har praktisk relevans för i första hand allmänlä
kare och speciellt förhållandet mellan läkare och patient i praktiken. De 
filosofiska nedslagen i avhandlingen härrör från mitt samarbete med In
stitutionen för hälsa och samhälle i Linköping och från litteraturstudier.

Förändring och öppenhet för möjligheter har varit en dominerande 
ambition. Jag har själv förändrats under resans gång. I en uppsats från 
1985 (156) har jag en annan syn på patienten som symbolvarelse än 
1999, även om jag också tidigt tycks ha insett den avgörande skillnaden 
mellan att möta och behandla patienter. Jag insåg emellertid inte det 
avgörande förhållandet mellan form (mening) och innehåll (fakta) i pati
entens presenterade sjukdomsupplevelse.

Punkt 9 i arbetet VE, den om hur orienteringen mot dialog ökar käns
ligheten också i diagnostiken, är ett exempel på hur kunskapssökande 
inom ett fält, det humanistiska, kan bidra till att öka insikten om värdet 
av ett annat, det tekniska, i läkar-patientkontakten.

Den underliggande stora frågan under forskningsarbetet har varit i vad 
mån en dialogmedicinsk hållning kan bidra till att öka allmänläkares 
kompetens att dels ge patienter direkt hjälp och dels förse andra spe
cialister med sådana uppgifter som de har specifik kompetens och läm
pade resurser att möta.

I min ambition att vilja förmedla tankar om det jag funnit i min egen 
praktik, kan en del passager i både artiklar och ramberättelse bära spår 
av en vilja att övertyga och att betona en privat uppfattning. Ibland har 
jag kanske haft en alltför stark önskan att exponera upplevt signifikanta,
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men fortfarande omogna erfarenheter av möten med patienter. Det kan i 
så fall hänga samman med att jag haft få tillfällen till dialog med 
forskarkollegor på nära håll. Mitt handlandet kan troligen förstås utifrån 
ett eget behov av att exponera emotionellt angelägna uppfattningar i 
syfte att få dem värderade och “omförhandlade” i dialog.

Kunskapssyn
För att kunna lyfta fram värdet av den kunskap som jag menar är 
användbar för i synnerhet allmänläkare, skiljer jag grovt mellan person
lig förtrogenhetskunskap (191) och allmän (opersonlig) medicinsk fakta
kunskap. Faktakunskap är neutral och opersonlig. Den anses vara obe
roende av både producent och konsument. Fastän av “stor vikt” är kun
skap “inte tung att bära” och “man kan aldrig ha för mycket av den”. 
Genom att kunskap uppfattas kunna hanteras som en vara har det också 
vuxit upp en “produktionsapparat” med forskare och lärare, som produ
cerar och överför kunskapen till konsumenterna, läkarna. Ar kunskapen 
regelrätt producerad, så är den också garanterat trovärdig och använd
bar. Den allmänna medicinska kunskapens natur är i princip som vilken 
som helst annan varas på marknaden. Faktainnehållet påverkas inte av 
den person som skapar och använder kunskapen.

Personlig kunskap är annorlunda till sin natur. Människan integrerar 
nya erfarenheter i sig, omformar sig själv och bygger vidare på sin per
sonlighet. Integreringen av det nya underlättas om dess form harmoni
erar någorlunda väl med redan befintlig kunskap. I annat fall “löser” 
individen detta genom att prioritera sådana erfarenheter som ger mening 
och som redan genomsyrar hans kunskap och handlingar.

Patienten, som gärna vill bli förstådd, presenterar sin sjukdomsupp- 
levelse i sådan form att läkaren på ett förväntat sätt ska bekräfta patien
tens mening. Enligt samma logik får en läkare bara veta något nytt i 
mötet med en patient om han är beredd att inte genast tillskriva det som 
kan visa sig den mening som han omedelbart har till hands.

Blickar framåt
Kvalitativ -  och inte minst -  fenomenologisk forskning kring människan 
som upplevande, planerande och självreflekterande varelse bör får större 
utrymme inom allmänmedicinen. Det faktum att dessa aspekter hos 
människan som patient uppträder i alltför liten omfattning vid t ex ut
formning av vårdprogram kan och bör ändras på.

Patienter söker i stor utsträckning först primärvården. Därför behöver 
allmänläkare, utöver sin allmänna kompetens, särskild förmåga att möta
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människor och att tillsammans med patienter söka sig fram till en förstå
else av deras upplevelser av att vara sjuka, deras sjukvaro. Det räcker 
inte med att kunna lite av allt. Vi behöver utveckla en aspekt djupare än 
andra specialister för att kunna hävda vår särart. Denna aspekt illustreras 
av det som hände mellan Paulo Freire och hans familjeläkare i Genève 
(15, s. 29-33). Freire levde i politisk exil sedan 16 år i Genève och 
planerade att åka på en föreläsningstumé till bl a Australien, när han 
blev sjuk och sökte läkare. Freire själv berättar:

Doktor Dubois undersökte mig och kände på magen, tittade i halsen, 
lyssnade på hjärtat, tog blodtrycket. Hela tiden frågade han mig om allt möj
ligt, vad jag gjorde, hur jag såg på min förestående resa, hur jag trivdes i 
Genève, vad min familj gjorde, mina barn, min hustru Elza. Han satte sig, 
lade sin hand på min axel och sade att han inte kunde förstå vad det var för 
fel på mig. Dr Dubois undrade om jag inte längtade hem till Brasilien. Jag 
menade att det knappast kunde ha med mina aktuella magbesvär att göra, 
eftersom jag längtat hem under många år.

Var det något särskilt som tryckte mig? Jag kunde inte komma på något till 
en början, men insåg så småningom att jag var upptagen av det som hade 
hänt i Chile några veckor tidigare. Jag hade arbetat där ett år med lantbruks- 
utbildning och hade många vänner bland demokraterna, bland dem Salvador 
Allende. Nu var många döda, torterade. Visst hade statskuppen berört mig. 
Det var ju fruktansvärt. Jag berättade för min läkare om mina vänner, de 
som levde och nu var fängslade, om den hoppfullhet och demokratiska möj
lighet som slagits i spillror över en natt.

Efter lång tystnad sade Dr Dubois: Hör här Paulo, din sjukdom är Chile! 
Jag fick veta att jag utan vidare kunde resa på min planerade föreläs
ningstumé, att jag inte behövde några mediciner och att besvären snart skul
le försvinna.

En tolkning
I sina försök att formulera dialogens väsen (95, s. 19-20) skriver Buber: 
“Genom begrepp kan det som saken gäller inte förmedlas till läsaren. 
Men det kan skildras genom exempel. Och när det gäller så viktiga ting 
får man inte dra sig för att hämta dessa exempel från det personliga livets 
innersta kammare. Ty var annars skulle dess like vara att finna?”

Freires läkare insåg i mötet att upplevelsen av sjukdom stod för något 
som hans patient inte kunde sätta ord på, men som ändå måste läggas till 
grund för samtal. Han såg meningslösheten i Freires ögon och gav 
honom tillfälle att berätta om det mest angelägna, varefter de kunde se 
vad symtomen stod för. Många av Freires vänner hade nyligen torterats 
och mördats under statskuppen i Chile, där han hade verkat ett år. Vad
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är det för mening i att engagera sitt liv i något som så lätt trampas till 
marken?

Freires berättelse innehåller mycket av medicinskt intresse. Den ger 
oss en vink om värdet av enstaka fallbeskrivningar för att utveckla medi
cinen både som praktik och vetenskap. Det som krävs är en tolknings- 
modell som knyter så många aspekter som möjligt av händelsen till 
samma begreppssammanhang. Vi kan använda fallet Freire för att belysa 
det perspektiv som praktiseras i dialogen:

1. Biomedicinsk kunskap bygger på grundidén att läkare kan värdera 
patienters problem utifrån generaliserbar kunskap om typfall. Mötet mel
lan Freire och Dr Dubois visar att orientering mot det unika hos pati
enten som person är det mest avgörande för framgången.

2. Medan läkaren som diagnostiker har tecken på sjukdom eller frånvaro 
av sjukdom i tankarna, eventuellt kompletterat med hypoteser om psy
kiska orsaker, har Freires läkare sin patient som person i blickfånget, vil
ket kräver en humanistiskt orienterad grundhållning. Dr Dubois öppna, 
sökande hållning fick Freire att benämna det som han omedvetet höll 
otillgängligt “med hjälp av” sina bukbesvär.

3. Biomedicinsk teori har inga program för hur man möter patientens 
försök att hantera sin sjukdomsupplevelse. Freires besvär bottnade i en 
händelse som han inte kunde (vågade, orkade) sätta ord på. Den var helt 
enkelt inte tänkbar, dvs kognitivt tillgänglig. Ändå levde den sitt liv i 
honom. Trots sin djupa personliga kunskap om medvetandegörande (2- 
6) verksamhet och ordens avgörande roll i all mänsklig gemenskap, lät 
Freire hotet mot känslan av sammanhang och mening ta sig kroppsligt 
uttryck. Varför -  eller för vad, dvs i vilket syfte? Är det ångesten inför 
tanken på frånvaron av mening som får individen att ty sig till kroppen?

4. Få lösningar på Freires dilemma var kortsiktigt mer framgångsrika än 
en upplevd sjukdom. Nu kunde han tänka: ‘Vad kan det vara med 
magen? Ska den hindra mig från att att resa? Det var synd, jag som 
eljest skulle ha kunnat fortsätta mitt arbete. Hade jag inte blivit sjuk så 
skulle jag ha...’ Freire var handlingsförlamad av det som hade hänt i 
Chile. Hur skulle en person som med sitt engagemang drivit sig och sin 
familj ut ur Brasilien orka att ta till sig att hans livsuppgift varit förfelad 
och -  därmed -  att livet var meningslöst?
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Dr Dubois kunde möta det till synes ändamålsenliga i Freires möjlighet 
att “bli sjuk”. Han kände och förstod att Freires problem inte var 
primärt kroppsligt. I linje med Kierkegaards berömda sats, närmade han 
sig ändå först det kroppsliga för att gradvis nå fram till Freire och hans 
förhållande till symbolvärlden. Freire kände sig förstådd som person och 
vågade därför sätta ord på sitt verkliga dilemma, känslan av samman
hangslöshet, oförmåga, obegriplighet, meningslöshet, hopplöshet, tom
het, kaos.

Från sin huvudsakliga verksamhet som alfabetiseringsorganisatör i 
Latinamerika visste Freire att medvetenhet knyter samman människan 
och den symbolsatta (om)världen. Han visste också att det mest väsent
liga draget hos människan är hennes ständiga behov av att kunna förstå 
och göra sig förstådd. För den skull måste (om)världen också vara 
möjlig att se och uthärda. Det som hade hänt i Chile var emellertid så 
känslomässigt laddat att inte ens Freire förstod att han själv höll det ur 
världen genom att avstå från medvetenhet om hela dess kontext. Hur 
skulle han kunna avstå isolerat från enbart det som han inte orkade se? 
Eftersom det icke-urskiljbara inte kan “dubbelklickas och raderas” 
måste han exkludera (esc) hela (om)världen. Kvar fanns kroppen.

Undervisning
Ett sätt att få med kunskapen om människan som existentiell person (9) i 
utbildningen vore att byta ut en del moment i den kroppsorienterade 
undervisningen mot inriktning på vad en människa är och vilka konse
kvenser det kan få för läkares sätt att möta patienter.

Någon av de allra första dagarna under utbildningen i Uppsala fick jag 
ut en gråspräcklig resväska med människans alla ben i. Vad jag inte fick 
var uppgiften att formulera en berättelse om den person som dessa ben 
givit stöd åt. Hur levde hon (han)? Vad ändade hennes liv? Vilka läkare 
mötte hon? Kunde man ha gjort mer för henne på arbetsplatsen? Hade 
hon älskat? Hur mötte hon svårigheter i livet? Vilka visioner hade hon?

Jag vet att läkarutbildningen har utvecklats betydligt i “rätt” riktning, 
sedan 1965. Den unge studenten skulle emellertid kunna få mer hjälp 
att, tidigt och naturligt, mitt i bruset av alla nödvändiga biomedicinska 
kunskaper, bibehålla sin grundläggande mänskliga beredskap att först 
och främst se människan och först därefter hennes kropp. En möjlighet 
är att träna sig att tidigt skriva uppsatser om vardagliga möten. Filosofer 
(192), teologer och skådespelare kan bidra med kunskap. Skönlitteratur 
behövs i läkarutbildningen (193). Vem vet mer om människor än de som 
kan gestalta deras liv så att vi, när vi läser, rörs till tårar av glädje, älskar 
huvudpersonerna som vänner -  eller avskyr dem?
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Visioner
Arbetet med avhandlingen har stärkt mig i uppfattningen att allmän
medicinen kan utvecklas till en väl definierad specialitet. Få läkare har 
som vi allmänläkare så goda möjligheter att beskriva dess innehåll. Vi 
ska för det första kunna förhålla oss så att patienter som har sjukdomar 
och skador får snabb och adekvat hjälp, för det andra så att patienter 
som upplever sig sjuka utan att ha någon sjukdom eller skada får hjälp 
att avveckla sina föreställningar och, för det tredje, så att rätt patient i rätt 
tid får tillgång till andra specialisters kunskap.
Nyckeln till en sådan kompetens är i första hand kunskap om män

niskan som existentiell person, som visserligen delar en rad egenskaper 
med djuren, men som skiljer sig från dem i så måtto att hon kan förhålla 
sig till sig själv. En av hennes möjligheter, när hon befarar att hon inte 
kommer att kunna fullfölja sin kallelse att bli den hon är, är att se sig 
som en som drabbats av sjukdom. I sådana situationer måste läkare kun
na urskilja vad som är kroppsligt i presenterade symtom och vad som är 
betingat av försöken att hantera det som inte kan nämnas. Det görs bäst 
genom att sträva mot en sådan relation att mötet blir till dialog mellan 
två närvarande personer; patienten som ses som någon som kan omsätta 
sina tillbakahållna möjligheter och läkaren som håller sin teoretiska 
kunskap vilande och ägnar sig åt att se patienten som den unika person 
han eller hon är.

I den relationen kan det visa sig att patientens besvär är kroppsligt. 
Möjligheten att upptäcka dessa tekniska brister reduceras inte genom att 
patienten ses som person. Det omvända gäller dock inte. Om läkaren 
distanserar sig, är objektiv och gör patienten till föremål för sin veten
skapliga kunskapsutövning, kan han inte samtidigt nå patienten som 
existentiell person. De symtom patienten behöver för att inte gå under 
som person kan då bekräftas av läkaren som verkliga, vilket kan leda till 
manifest sjukdom.
De begrepp som utgör stommen i mitt avhandlingsarbete, möte, 

mening, dialog, bekräftelse, narrative, holistisk hälsa, fenomenologi och 
existentiell person knyter alla an till människan som symbolvarelse. Jag 
ser fram emot en rikt utvecklad forskning av i synnerhet EPP-metodo- 
logiskt slag. Det skulle vara bra att veta vilken mening människor lägger 
i att vara sjuka, att ha diabetes, epilepsi, reumatoid artrit, cancer. Sådana 
studier finns redan, t ex vad det är att leva med dysfagi (103), fibromyalgi 
(194, 195), astma (196).Vi skulle också ha glädje av att veta vad folk 
lägger i begreppet hälsa, sjukskrivning, pappaledighet osv. Det finns 
ingen gräns för utvecklingen av specifikt allmänmedicinsk fenomeno- 
logisk forskning:
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Vad är ett möte fenomenologiskt sett? Vad innebär det att bli sedd hos 
läkare? Hur tas alkoholister emot på Försäkringskassan? Vad är alko
holism? Är det en etikett som genom sin status av sjukdom avlastar 
människor med alkoholbesvär från det personliga ansvaret för sitt miss
bruk? Är alkoholism en ärftlig sjukdom? Och så vidare.
Mina studier har fått mig att förstå att humanmedicin på allmänläkar- 

nivå bör utgå ifrån att de besvär som patienten formulerar kan signalera 
problem på specifikt mänsklig nivå. Om det sedan i mötet visar sig att 
detta inte är fallet, är ingen skada skedd. Det är inte ogjort arbete att 
alltid undra om det kan finnas ett dolt budskap i det kroppsliga symtom 
som patienten presenterar, något som kan hänvisa till problem på nivån 
människans förhållande till sig själv. När -  som jämförelse -  piloten går 
igenom sin checklista före start är han bara glad att inga tekniska fel 
uppdagas.

Allmänläkares hälsa
Under de första 15-20 åren som läkare var jag ofta missnöjd med min 
arbetsinsats. I alltför många möten kände jag att jag var till liten nytta 
och jag reducerade ofta min ambition till kunna att avsluta kontakten 
utan att tappa ansiktet. Med uppdragna axlar och med tid i blicken 
hindrade jag i praktiken patienter att komma till tals. Det var säkrare att 
ta kommandot och lotsa problemet i en känd riktning. Jag lärde mig 
vissa ritualer som hjälpte mig att behålla kontrollen. Det fanns inga 
gränser för vad jag trodde att jag måste kunna.
Med vissa undantag och beroende på dagsform, ser jag numer många 

möten som spännande och utmanande möjligheter. En patient med en 
till synes banal krämpa kan visa sig behöva hjälp med något som kräver 
ett intensivt engagemang. Emotionellt starka livsöden kan uppdagas 
utan jag nu känner ångest, även om ingenting är givet på förhand i 
mötena. I det oförutsägbara ser jag inte längre skrämmande påminnelser 
om oförmåga och fåfänga försök att sortera subjektiva budskap i biome
dicinska begreppskategorier. Min säkerhet nu kan bestå i ökad förmåga 
att se det personliga i symtompresentationen, i upplevelser, känslor, 
sökande, tysta blickar, i det subjektiva.

Allmänläkare mår dåligt, läser vi i tidningarna. Är det arbetsbördan? 
Stressen? Låt mig avsluta med ett exempel som visar vad utbildning av 
allmänläkare kan leda till.
Psykiatern Wolfgang Rutz (197) genomförde i början på 1980-talet en 

utbildning för allmänläkare på Gotland, där självmordffekvensen då var
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relativt hög. Målsättningen med utbildningen var att lära allmänläkarna 
diagnostik och att kunna avgöra om och när sökande patienter drabbats 
av depressivt tillstånd samt att kunna hantera antidepressiva medel. 
Studien visar positiva samband mellan å ena sidan utbildningsinsatser 
och å andra sidan ökad kompetens och stringens vid behandling av 
depressiva störningar, reducerad konsumtion av sluten psykiatrisk vård, 
sänkt sjukfrånvaro pga depression, reducerat antal självmord, ändrad 
psykofarmakaförskrivning i önskvärd riktning och avsevärt reducerade 
kostnader för samhället (197).

Studien kan tolkas på följande sätt: När utbildningen påbörjdes var 
kanske allmänläkarna på Gotland relativt osäkra i mötena med nedstäm
da patienter. Därför kan de ha dragit sig undan personliga möten och 
givit patienterna ospecifikt verkande mediciner, exempelvis hypnotika 
och sedativa (197). Förskrivningen av SSRI-preparat var också låg på 
Gotland jämfört med landet i övrigt.
Efter att ha genomgått ett utbildningsprogram kunde läkarna närma sig 

och lyssna till sina patienter. När desssa berättade om sina lidanden var 
läkarna trygga med de program som de fått ta del av. Kanske också 
patienterna kände sig mer sedda och hörda än tidigare. Samtalen gav 
båda parter ökad direkt känsla av mening. Patienterna fick tillfälle att ge 
röst åt sina personliga berättelser, vilket gav dem hopp, känsla av 
mening och sammanhang. Självmordsfrekvensen sjönk.
Cullberg (198) gör en snarlik tolkning av gotlandsstudien. Kanske var 

det så att allmänläkarna genom utbildningen kände sig tryggare i möte
na med deprimerade patienter. Patienterna insåg kanske inte helt att 
läkarna var orienterade mot i synnerhet diagnos och behandling; de 
tyckte sig känna att de var sedda som personer, drabbade av något som 
kunde rättas till kemiskt-farmakologiskt.

När utbildningsprogrammet avbröts, tunnades troligen läkarnas 
kunskap gradvis ut medan självmordsfrekvensen ökade -  utan att an
vändningen av antidepressiva återgick till den ursprungliga, låga ni
vån. Läkarna fortsatte att förskriva antidepressiva, men utan den biome
dicinskt förankrade trygghet i mötet som hade gjort deras depressions- 
utbildade kollegor i stånd att också föra samtal med sina patienter. Den 
psykologiska effekten i medicinförskrivningen knuten till relativ närhet i 
mötena, avtog och därmed också patienternas känsla av att vara sedda 
och hörda.
I en replik på Rutz (199) argument för samband mellan professionell 

diagnostik med farmakoterapeutisk behandling och sänkt självmords
frekvens menar Cullberg (200): “(Jag) har mött alltför många patienter 
som upplevt en rutinmässig läkemedelsförskrivning, utan såväl empatiskt
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samtal som adekvat uppföljning, som bristande respekt för (...) person 
och problem”.

Gotlandsstudien är kanske ett argument för värdet av att möta nedstäm
da patienter som om de vill säga något mer än det som kan tolkas som 
sjukdom och avvikelser. Studien och de tankar den givit upphov till in
nehåller också argument för att patienter bör mötas som förmedlare av 
berättelser (136) och som personer som själva kan återfinna handlingen i 
sina liv. Allmänläkare behöver kompetens att se det personligt betydel
sefulla i patienternas sjukdomsupplevelser.
Läkares förmåga att möta patienter kan höjas genom mer forskning 

och utbildning med inriktning mot det subjektiva, dvs den personliga 
meningen i det patienter visar fram både som själslig disharmoni och 
som till synes obetydliga kroppsliga problem. Detta är viktigt av minst 
två skäl. Oförmåga att samtala kan skada patienten. För det andra kan 
den allmänläkare som får veta att han missbedömt en patients symtom 
själv må dåligt. I stället för att öka kontrollen över patienten och hans 
subjektiva berättelse, i syfte att undvika fler misstag, kan läkare få hjälp 
utveckla sin förmåga att närma sig patienten och lära sig förstå hans 
symtom uppfattade som meningssökande språk. En ökad orientering 
mot humanvetenskapliga frågor både i utbildning, forskning och praktik 
kan således leda till bättre hälsa för både patienter och läkare.
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13. SAMMANFATTNING
Allmänmedicinen har som verksamhet en lång historia, men är ung som 
vetenskap. En av disciplinens kännetecken är en “förstakontaktfunk- 
tion”, varför det är särskilt viktigt att allmänläkare har kompetens att -  
tillsammans med patienten -  finna vari problemen består. Är problemet 
ett strikt medicinskt spörsmål eller gömmer det djupare mänskliga 
frågor? Att läkare och patient tidigt finner rätt problemnivå kan ge både 
mänskliga fördelar och resursmässiga vinster. Frågor om symtomför
ståelse är centrala i avhandlingen.

Utgångspunkten för arbetena är antagandet att symtom ibland kan vara 
uttryck för patientens sökande efter mening genom att uppleva sig 
drabbad av sjukdom. Det övergripande syftet är att utifrån läkar-patient- 
relationen särskilt studera begreppen mening och dialog samt att beskri
va en modell för att möta patienter som personer.

I en ramberättelse ges bakgrunden till avhandlingsprojektet. Där pre
senteras och diskuteras begrepp som hämtats ur litteraturen, t ex dialog, 
bekräftelse, mening, läkar-patientrelationen, narrativ medicin, hälsa, 
sjukdom och sjukdomsupplevelse. De metoder som valts och vilka över
väganden som skett under arbetets gång beskrivs och kommenteras, lik
som resultat och erfarenheter.

Avhandlingen innehåller sju delarbeten, tre teoretiska och fyra empiris
ka. Först belyses den allmänmedicinska praktiken utifrån ett holistiskt 
perspektiv och genom jämförande analys av autentiska möten. Därefter 
ställs centrala begrepp som “health, sickness, illness, and disease” i fo
kus för reflektion liksom de hinder som finns för personlig förändring 
och förändring av verksamheten. Begreppen sjukdomsförebyggande 
och hälsoffämjande verksamhet belyses, samt hur patienten ser på sjuk
dom och vad läkares syn på patienten och hans sjukdom eller sjuk
domsupplevelse betyder för patientens hälsa.

En gammal mans berättelse av sina erfarenheter av läkarkontakter ana
lyseras. I två studier står fibromyalgi i fokus, dels läkares syn på fibro- 
myalgi och dels fibromyalgipatienters upplevelser av att leva med sitt 
tillstånd. I båda studierna används fenomenologisk metod. Avslutnings
vis beskrivs ett kliniskt förhållningssätt för (allmän)läkare, kallat dia
logmedicin.

Mening och dialog framhålls som två viktiga begrepp för förståelsen av 
och attityden till sjukdomsupplevelse. Samma begrepp är betydelsefulla 
för både läkare och patient i samarbetet med att skapa förutsättningar för 
att vinna insikt och återvinna hälsa. Autentiska kliniska erfarenheter 
utnyttjas i syfte att belysa teoretiska sammanhang.
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Sammanfattande reflektioner, resultat och tolkningar
I. Reflektionen kring holistisk syn på hälsa utmynnar i slutsatsen att 
verksamheten vinner på att vi ser patientens upplevda sjukdom som 
något att både förstå innebörden i och som något att förklara, diagnos
tisera och åtgärda. Hälsa uppfattas som något utöver resultatet av empi
riskt bestämbara faktorer som gynnsamt påverkar människors kropp och 
själ. Allmänmedicinsk praktik handlar om mer än patologi. Den bio
medicinska modellen är otillräcklig många möten i den allmänmedicins
ka praktiken. Patienter framför ibland ett personligt, meningsfyllt bud
skap som läkare med fördel kan möta genom att hålla sitt biomedicinska 
perspektivet i tyst beredskap. Ett sådant möte kan skapa utrymme för 
patienten att finna mening och sammanhang. Underförstått finns hypo
tesen att sjukdom -  även med organiska manifestationer -  kan uppstå 
när känsla av meningslöshet hotar. Samförstånd i mötet kan sannolikt 
bidra till att initiera en process genom vilken patientens förmåga att åter
vinna hälsan underlättas.

II. Undersökning av begreppen hälsa och sjukdom och personers och 
institutioners förändringsberedskap antyder att läkare kan dra nytta av se 
över sin benägenhet att hålla fast vid egna föreställningar. Sjukdomsupp- 
levelser kan ibland uttrycka känsla av svårighet att fullfölja och utveckla 
en skapad livsplan. Denna möjliga förklaring till sjukdomsupplevelsen 
ställer särskilda krav på hälsoffämjande arbete (health promotion). Pati
enten behöver hjälp att utveckla en mer konstruktiv lösning än ‘sjuk
dom’, när tillvaron är svår att tackla.

Med ett fall illustreras hur läkare kan hjälpa patienten att utveckla 
insikten att sjukdomsupplevelsen också kan stå för försöken att hantera 
en existentiell svårighet. Vidare belyses med en teoretisk modell hur 
patienter som ”väljer” sjukrollen för att undkomma ett personligt dilem
ma, kan få stöd av läkaren för att avveckla sitt “val”. Med hjälp av en 
samhällsvetenskaplig modell diskuteras människans beredskap att för
svara status quo i sin grupp och hur den kan handla som vill åstadkom
ma förändring. Också i patientmöten kan förändring underlättas om 
läkaren kan presentera sitt alternativa budskap så varligt och lyhört att 
patienten finner det hoppfullt att avstå från att antingen definiera ut 
budskapet som orealistiskt eller indefiniera (beteckna) det som ointres
sant.

IQ. Sjukdomarna multipel skleros (MS) och fibromyalgi (FM) jämförs. 
Motsvarigheterna i den fysiska verkligheten till de två sjukdomstillstån
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den är av olika slag. Symtomen vid MS är orsaksmässigt knutna till 
organiska avvikelser, medan FM uppfattas som ett tillstånd där sjuk- 
domsupplevelsen är mer framträdande än eventuella organiska avvikel
ser.

Frågan om hur diagnoser skapas diskuteras. Evolutionen av diagnosen 
MS jämförs med en vetenskaplig upptäckt, medan skapandet av diagno
sen FM liknas vid hur en juridisk lag uppstår. MS är något som “finns”, 
medan FM skapas av medicinen för att få en enhetlig begreppsstruktur i 
verksamheten också för det som är svårt att hantera. Dessa tillstånd 
kräver olika slag av förebyggande och hälsoffämjande arbete. En sådan 
insikt uppfordrar också till ett sätt att förhålla sig kriteriediagnoser. Den 
som har en sjukdom och som mår bra genom sin förmåga att anpassa 
sig till handikappet, kan må sämre av traditionell prevention. När 
individen påminns om sitt livsnödvändiga beroende av en fysiskt skadad 
kropp tiger inte längre hälsan still.

IV. I en fallanalys redovisas en mans långvariga erfarenhet av vård. 
Tolkningen av berättelsen kan bidra till en modell för allmänläkarens 
möten med patienter som hanterar sitt utanförskap genom att omedvetet 
överbetona upplevelsen av sjukdom. Mannens upptagenhet av att få ge
hör för att vara drabbad av en smittsam sjukdom mildrar hans personliga 
ansvar för livets gestaltning. Först uppfattas han som psykiskt sjuk. 
Senare sätts diagnosen kronisk svaghet utan specifik grund. I studien 
syntetiseras patientens och hans läkares berättelser till en enda. De två 
berättelsernas “plot” har likartad grammatik. Läkarna använder möjlig
heten att sätta diagnos och kan därigenom undkomma känslan av osä
kerhet och oklarhet. Patienten är upptagen av en föreställning som, ge
nom att den är en nödlösning, hela tiden måste skyddas allt starkare från 
att bli avslöjad. Båda parter håller lösningar ifrån sig som kräver om
prövning av egen hållning. Fallanalysen väcker frågan: hade läkarna 
kunnat hjälpa patienten bättre om de tonat ner sin bild av honom -  den 
föreställning som gav dem mening och sammanhang -  och istället 
försökt möta en närvarande person?

V. I en fenomenologisk undersökning belyses hur läkare strukturerar 
sina föreställningar om fenomenet fibromyalgi. Vid tolkning av data från 
20 intervjuer med reumatologer och allmänläkare och deras upplevelser 
av möten med fibromyalgipatienter framkommer fem huvudteman. Lä
karna tycks ha mer problem att möta fibromyalgipatienter än många 
andra patienter. Läkarna 1) intar en distanserad och objektiv hållning tül 
kliniskt relativt osäkra situationer och tyr sig till trygga och kända
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handlingsmönster; 2) håller fast vid sitt biomedicinska paradigm; 3) 
prioriterar diagnostik för att göra vad som förväntas av dem och inte 
riskera felbehandling; 4) skapar en instrumenteil patientrelation; och, 5) 
undviker att se fibromyalgi som en möjlig biomedicinsk anomali.

Läkarnas hållning till fibromyalgi varierar från känslan av att inte alls 
veta vad slags tillstånd man har att göra med, till visshet om att dess 
etiologi kommer att kunna förklaras biomedicinskt. Allmänläkarna intog 
en friare hållning än reumatologerna till frågan om vikten av t ex 
diagnostik.

VI. Patienters upplevelser av hur det är att leva med fibromyalgi under
söks fenomenologiskt. Analysen av texter från tio intervjuer med fibro- 
myalgipatienters sjukdomsupplevelser ger upphov till sju teman. De 
mest centrala av dessa är 1) symtomdebut, som upplevs tidsmässigt väl 
definierad och knyts till biomedicinskt lättbegripliga och oförutsägbara 
livshändelser; 2) oförutsägbara, osynliga och kraftnedsättande symtom; 
3) strävan att bli bekräftad som sjuk; 4) att söka orsaker och förklaringar 
till lidandet; 5) tyngande självupplevda krav, som mildras av upplevelsen 
av att vara drabbad; 6) hantering av hotande misslyckande; och, 7) 
bortträngning av tankar på framtiden.

Studien visar hän mot ett samband mellan medicinsk diagnostik och 
fibromyalgipatienters tendens att tillskriva kroppsyttringar biomedicinsk 
mening. Att vara drabbad kan bidra till att förklara, ge legitimitet åt och 
mildra känslan av att inte vara den man önskar vara.

VDLI en retrospektiv fallanalys undersöks en långvarig erfarenhet av en 
patient, som upplever att hon fått cancer och har smärta som sina huvud
problem. Dessa visar sig sedan vara av grundläggande mänsklig, exi
stentiell natur. Ett 25-tal läkarkontakter med kvinnan analyseras och ger 
upphov till nio teser med avseende på dialogen i mötet. Dessa är också 
resultat av litteraturstudier och de sammanfattar kärnan i en klinisk håll
ning kallad dialogmedicin. Dialogen utgör och/eller skapar grund för: 1) 
ömsesidig personlig utveckling; 2) att se patienten som en berättelse; 3) 
att lyssna, vara och se i mötet; 4) att se meningen i patientens presen
terade symtom; 5) se patienten som subjekt; 6) symmetrisk dialog och 
ömsesidig förståelse; 7) att låta dialogen näras av och befrämja ömse
sidig tilltro; 8) psykologisk närhet; samt 9) att stärka möjligheterna att 
upptäcka och hantera kroppsliga missförhållanden.

En klinisk hållning, kallad dialogmedicin, gestaltas i syfte att kombi
nera förutsättningarna för att förstå symtom både som personliga uttryck
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och som tecken på felfunktioner. Kvinnan kan gradvis överge sitt ur
sprungliga, omedvetet sjukdomskrävande sätt att visa sig. Hon lämnar 
den bildsom fängslat henne och kan återvinna modet att förhålla sig till 
sin livssituation som den är.

14. SUMMARY IN ENGLISH

Though family medicine has a long history as a practice, it has only a 
short history as a science. One of the distinctive features of the discipline 
is a “first-contact function”, for which reason it is of particular impor
tance that the GP shall possess the skill to ascertain — together with the 
patient — what constitutes the problem. Is it a strictly medical question, 
or are there deeper human questions hidden beneath the surface? If 
doctor and patient can at an early stage ascertain at what level the 
problem lies, there is gain both in human terms and in terms of resour
ces. Questions concerning the understanding of symptoms are central to 
the dissertation.

The point of departure is the assumption that symptoms are sometimes 
the expression of the patient’s search for meaning, this meaning being 
grasped at through the sense of being afflicted with a disease. The over
all purpose is to study the concepts of meaning and dialogue in the light 
of the doctor-patient relation and to delineate a model for encountering 
patients as persons.

The background of the dissertation project is given in a frame narrative 
where there is a presentation and discussion of such concepts from the 
literature as dialogue, confirmation, meaning, doctor-patient relation, 
narrative medicine, health, illness and the experience of oneself as ill. 
The methods chosen and the deliberations made during the course of the 
work are described and commented on, as also are the results and the 
experience gained.

The dissertation contains seven component studies, three of them 
theoretical and four empirical. First there is an elucidation of general 
medical practice from a holistic perspective, involving comparative ana
lysis of real-life encounters. Thereafter such central concepts as health, 
sickness, illness and disease are the focus of reflection, together with 
what obstacles there are to personal change and to change in medical 
practice. The concepts of disease prevention and health promotion are 
elucidated, as also are both the patient’s view of illness and the signi
ficance, with regard to the patient’s health, of how doctors view the 
patient and the latter’s illness or experience of himself/herself as being 
ill.

There is an analysis of an old man’s account of his contact with doc

107



tors. Two studies are devoted to fibromyalgia, covering how doctors 
view it and how patients experience it. In each study the method is 
phenomenological. In conclusion there is a description of a clinical 
mode for (general) practitioners, called dialogue medicine.

Throughout, meaning and dialogue are given prominence as concepts 
of great importance regarding the understanding of, and the attitude to, 
the experience of being ill. The same concepts are of importance for 
both doctor and patient in the collaborative task of preparing the ground 
for the gaining of insight and regaining of health. Authentic clinical 
experience is used for the elucidation of theoretical questions.

Summary of reflections, results and interpretations
I. From reflection grounded in a holistic view of health emerges the 
conclusion that there is benefit in seeing the patient’s experience of 
being ill not only as calling for explanation, diagnosis and action but 
also as possessing a meaning which requires to be understood. Health is 
regarded as being more than a question of empirically determinable 
factors which favourably affect body and mind. General practice is not 
just about pathology -  the biomedical model is often inadequate. Some
times the patient offers a personal, meaningful message which the doctor 
can best apprehend and respond to if the biomedical perspective is kept 
quietly waiting in the wings. Such an encounter can give the patient 
scope for finding meaning and coherence. Implicit is the hypothesis that 
illness -  including illness with organic manifestations -  can arise when 
there is the threat of loss of meaning. Mutual understanding in the 
doctor-patient encounter is likely to facilitate the patient’s return to 
health.

ü. From the investigation of the concepts “health” and “illness” and of 
readiness to change on the part both of persons and of institutions, it 
would appear that doctors can benefit from taking a close look at their 
disposition to cling firmly to a certain set of ideas. The experience of 
oneself as ill can sometimes be an expression of a sense of difficulty 
regarding the fulfilment of a life-plan. This puts particular demands on 
health promotion. The patient needs help to find a more constructive 
solution than “illness” to the difficulties of existence.
A particular case is adduced to illustrate how the doctor can help the 

patient to grasp that the experience of oneself as ill can derive from the 
endeavour to handle a personal dilemma. Further, a theoretical model is 
employed to show how a patient who has “chosen” the sick role to
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escape such a dilemma can be helped by the doctor to rescind this 
“choice”. Against the background of a social-scientific model there is a 
discussion of the human tendency to defend the status quo in one’s 
group, and of what can be done by the person seeking to bring about 
change. In the doctor-patient encounter change will be facilitated if the 
doctor presents the alternative message with such tact and sensitivity that 
the patient sees it as a source of hope and does not, accordingly, dismiss 
it as unrealistic or irrelevant.

III. The diseases multiple sclerosis (MS) and fibromyalgia (FM) are 
compared. A sharp difference between them is that whilst the symptoms 
of MS are causally related to organic abnormalities, FM is regarded as a 
condition where the experience of oneself as ill is more prominent than 
any such abnormalities.
There is discussion of how diagnoses are formed. The forming of the 

MS diagnosis is likened to the making of a scientific discovery, whilst 
the forming of the FM diagnosis is likened to the making of a law. MS 
“is there”, whilst FM is created by the discipline of medicine in order 
that nothing within its sphere -  however difficult to grasp -  shall lack an 
integrated conceptual structure. The two conditions call for different 
sorts of sickness prevention and health promotion. Further, a particular 
attitude needs to be adopted to criteria diagnoses. A person who has an 
illness but feels well because he or she has the ability to adapt to it, will 
perhaps be made to feel less well by traditional prevention. When the 
person is reminded of his or her vital dependence on a damaged body, 
the question of health ceases to lie dormant.

IV. In a case analysis an account is offered of a man’s long experience 
of care. On the basis of the interpretation of his narrative is established a 
model for the GP’s encounter with patients who handle their sense of 
being outsiders by unconsciously over-emphasising their experience of 
themselves as ill. The man’s preoccupation with being acknowledged as 
a person afflicted with a contagious disease releases him from respon
sibility for the form taken by his life. First he is perceived as being 
mentally ill, later he is diagnosed as suffering from weakness without 
specific cause. In the study the patient’s narrative and his doctors’ are 
synthesised into one. The two “plots” have similar grammar. The doc
tors use the possibility of making diagnoses and are thereby able to 
escape the sense of uncertainty and lack of clarity. The patient is 
preoccupied with a notion which, in that it is an emergency solution, 
must be increasingly protected from being unmasked. On neither side is
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there a readiness to consider a solution calling for a reappraisal of one’s 
own position. The case analysis raises the question: could the doctors 
have given the patient more help if they had toned down their image of 
him -  the notion, that is, from which they derived meaning and 
coherence -  and instead attempted to encounter the particular human 
being who was before them?

V. In a phenomenological investigation it is elucidated how doctors 
structure their ideas concerning fibromyalgia. From the interpretation of 
data from 20 interviews with rheumatologists and GPs on the subject of 
their experience of encountering FM patients, five main themes emerge. 
The doctors appear to have more difficulty in encountering FM patients 
than many other patients. They (1) adopt a distanced and objective 
attitude to situations which in clinical terms are somewhat uncertain, and 
cling to safe and familiar patterns of action; (2) cling to their biomedical 
paradigm; (3) give priority to diagnostics so as to do what is expected of 
them and not risk giving wrong treatment; (4) build up an instrumental 
relation to the patient; and (5) avoid regarding fibromyalgia as a possible 
biomedical anomaly.

The attitude of the doctors to fibromyalgia ranges from a sense of total 
bafflement to a certainty that its aetiology will one day be explained in 
biomedical terms. The GPs were more open than the rheumatologists 
with regard to such questions as the importance to be attached to dia
gnostics.

VI. How patients feel about having to live with fibromyalgia is 
investigated phenomenologically. From the analysis of the transcript of 
ten interviews with FM patients, seven central themes emerge: (1) 
symptom onset, which is experienced as having a sharp temporal defi
nition and is associated with life-events biomedically easy to understand 
and unpredictable; (2) unpredictable, invisible and enfeebling symptoms; 
(3) the endeavour to be confirmed as being ill; (4) the search for causes 
and explanations of the suffering; (5) what are felt to be oppressive 
demands, the burden of which is lightened by the experience of oneself 
as being afflicted with a disease; (6) coping with the threat of failure; and
(7) the repression of thoughts about the future.
The study points to a relation between medical diagnostics and the 

tendency of FM patients to attribute biomedical meaning to bodily ma
nifestations. Feeling afflicted can help to explain, legitimise and soften 
the sense that one is not what one would like to be.
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VII. In a retrospective case analysis an investigation is made of a 
patient’s protracted experience of herself as having cancer and whose 
main problem is pain. It turns out that her problem is in fact of a 
fundamental human, existential nature. Some 25 contacts between the 
woman and doctors are analysed, and from this analysis there emerge 
nine theses concerning the dialogue of an encounter. The same theses 
emerge from literature studies too, and they represent the essence of a 
clinical mode called dialogue medicine. The dialogue creates a basis for, 
and/or constitutes: (1) mutual personal development; (2) seeing the 
patient as a narrative; (3) listening, being and seeing in the encounter; (4) 
seeing the meaning in the patient’s presented symptoms; (5) seeing the 
patient as a subject; (6) symmetrical dialogue and mutual understanding;
(7) allowing the dialogue to be nourished by, and to foster, mutual trust;
(8) psychological closeness; and (9) enhancement of the possibilities of 
discovering and handling physical irregularities.

Dialogue medicine offers a basis for understanding symptoms both as 
indications of dysfunction and as forms of personal expression. The 
woman can gradually abandon her original, unconsciously “illness- 
requiring” way of presenting herself. Through the dialogue she receives 
assistance in unmasking the notion which has held her captive, and can 
regain the courage to relate to her life-situation as it truly is.
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15. TACK
Det är många jag vill tacka för intresse, stöd och tålamod under arbetet 
med avhandlingen.

Duktiga och tillmötesgående sekreterare i Gagnef, Barbro, Birgitta, 
Mona, Karin och Mari skrev ut mina “tänka högt-monologer”, min till
gång till “diskussion” på den tiden. Dessa anteckningar ligger till grund 
för min första bok och senare reflektioner kring t ex “Sara”, “Paula”, 
“Jasmin”. Andra vänner på Vårdcentralen i Gagnef, bland dem Anita, 
Astrid, Gerd , Gun, Ulla-Britt och Anna, undersköterskor och sköter
skor på mottagningen har också betytt mycket för mitt beslut att försöka 
förstå det som händer i möten. Tack också till Ingrid och Peder, mina 
grannar, för tålamodsprövande försök att i tid och otid förstå.

Stort tack till vårdcentralchef Annika Braman Eriksson på vår välorga
niserade arbetsplats. Tack också till andra inspirerande kollegor och 
övriga fina medarbetare i Vansbro, där jag fått utrymme att studera och 
utveckla läkar-patientmötet, fastän datorisering, vårdprogram, och aq^ra 
tekniskt-praktiska frågor har tagit både tid och energi i anspråk.

Tack till alla patienter framför allt i Gagnef och Vansbro, som inspirerat 
mig allra mest. Varmt tack också till de läkare och patienter som ställde 
upp på intervjuer i samband med fibromyalgistudiema.

Utom från Vårdcentralen i Vansbro har jag fått ekonomiskt bidrag från 
Dalamas Landsting och -  framför allt -  Dalamas Forskningsråd. Att få 
en ansökan om forskningsanslag beviljad visar ju att det man strävar 
med är värt något också på Marknaden. Ett varmt tack.

Av alla forskare som jag kommit i kontakt med under årens lopp har 
några betytt mer än andra. Till en böljan behövde jag träffa tänkare och 
forskare som var beredda att ta mina idéer på allvar. Tack professor Len
nart Nordenfelt och övriga vänner i Linköping, ni som lyssnade och fick 
mig att känna att mina frågor var rimliga att ställa.

I Linköping lärde jag känna filosofidoktorand Jennifer Bullington och 
i Stockholm psykolog Gunnar Karlsson, bägge medförfattare i två av 
mina delarbeten. I diskussionerna kring dessa studier betydde deras erfa
renhet, skarpa intellekt och engagemang mycket, liksom fackkunskap 
och förmåga att lotsa sökandet i rätt riktning.

På hemmaplan i Gagnef har jag ofta kunnat ringa eller gå över till Per 
Lindqvist, medförfattare och biträdande handledare. Jag hade aldrig kun
nat genomföra mitt avhandlingsarbete utan Per. Det är i vaije fall mycket 
svårt att tänka hur det skulle ha gått till.

En annan god vän, betydelsefull kritiker och samtalspartner är Hans
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Hallberg, distriktsläkare i Falun och knuten till Dalarnas Forskningsråd. 
Hans har själv visat att det går att förena forskning och allmänmedicinsk 
praktik och att det är bra att upprätthålla närheten till den verklighet man 
vill förstå. Det känns också skönt att ha vänner som står upp för huma
nistiska värden.

Det är alltid spännande att lära känna okonventionella och oförut
sägbara personer. Jag uppskattar mycket professor Olle Bygrens spon
tana, välkomnande och självklara attityd till min önskan att disputera vid 
hans institution. Tack också till sekreterare Barbro Skog och till Marian
ne Wikman, Ingvar Johansson, Gunnar Kaati, och deltagare från Insti
tutionen för Allmänmedicin för välgörande kritik vid seminarier i Umeå, 
samt professor Astrid Norberg, Umeå för stöd och vägledning i tidigt 
skede.

När jag kommer till min huvudhandledare Bengt Mattsson så blir 
orden så trubbiga på något sätt. Låt mig bara säga att allt slit, alla umbä
randen, allt arbete vid datorn, allt detta har varit värt priset att få lära 
känna Bengt. Tala om engagemang och tålamod! Jag kommer att sakna 
våra samtal, våra intensiva resonemang och gemensamma försök att reda 
ut det jag bara känt någonstans i magen och sedan försökt forma i ord. 
Genuin dialog i praktiken -  det är vad det har varit!

Och Monica, Bengts hustru. Tack för all gästvänlighet, givande diskus
sioner, engagemang och textkritik -  och för att jag fått låna Bengt.

Ett varmt tack till högskolelektor Lars Göran Molander, Östersund för 
välgörande kritik och till Mr Malcolm Forbes, Örebro för inspirerande 
tolkningar av både min svenska och engelska. Stora delar av avhand
lingen har granskats av Ami Lönnroth. Detta har bidragit mycket till 
textens både språkliga och innhållsmässiga kvalitet. Tack Ami!

Christina Hellmo, Hellmo Information AB, Vansbro ställde upp som 
en räddande ängel i det absoluta slutskedet. Stort tack.

Det har funnits många tillfällen under årens lopp då min familj och 
framför allt Margareta, haft skäl att fråga vad jag hållit på med. Att för
söka sätta ord på det som mitt forskningsintresse inneburit är ogörligt. 
Inte bara all frånvaro, Du har ofta utsatts för mina första trevande försök 
att sätta ord på det jag saknat begrepp för. Tack Margareta, Patrik, 
Andreas, David och Lisa för att Ni generöst accepterat att jag inte 
kunnat avstå att försöka förstå vad det är att möta dem jag åtagit mig att 
försöka hjälpa.

Nu, Maggan, går jag ur “Macken” och kommer in till er andra. Vad
då? Är dom vuxna?
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16. Appendix
Mor-barn, en analogi till läkar-patientrelationen
Bildspråk och lättbegripliga erfarenheter kan vara framgångsrika att använda 
för att belysa det som kan vara svårt att göra gripbart på annat sätt. Alla för
äldrar vet att bam kan bete sig överraskande, när något händer i familjen. Jag 
kommer här att använda mig av en analogi, förhållandet mellan en mor och 
hennes barn, en son, som åter igen börjar göra på sig i tidssamband med att ett 
syskon föds. Analogin ligger lite utanför avhandlingens huvudsyfte. Den avser 
belysa meningens och dialogens betydelse i möten mellan människor.

Analogin mellan modem och läkaren kan ge perspektiv på “det mellan- 
mänskliga” (178) och den är publicerad tidigare i annan form (155). Sättet att 
se på mor-bamförhållandet är inspirerat av ett familjeterapeutiskt synsätt som 
gör att familj och terapeut tillsammans utvecklar nya berättelser, en ny för
ståelse och verklighet (201). Först följer en kort återgivning av ett paradigm- 
fall.

Peter är nästan fem år när han får en syster. Nu är modem inte längre som 
Peter vant sig att se henne. För att kunna fullfölja planen att skapa sin värld, 
försöker han upprätthålla sin invanda relation till modem. Hon har under 
Peters hela liv givit hans rörelser mening och förvandlat dem till 
handlingar. Alla hans ord och skapade begrepp har på detta sätt sina rötter i 
kroppen. Han skapar sig som person genom modems bekräftelser på hans 
handlingar.

Mor-sonrelationen är särskilt aktuell i de möten mellan läkare och patient där 
patienten avväljer hotet mot känslan av mening genom att ty sig till kroppen. 
Patienter antas kunna förmedla symtom, inte enbart för att göra sig av med sin 
sjukdomsupplevelse, utan också för att skapa (ny) mening i sin livssituation. 
Exponeringen av kroppsupplevelsen i ett socialt sammanhang inbegriper en 
möjlighet för patienten att tillsammans med läkaren finna en väg ut ur upp
levelsen av att vara sjuk.

Då och då har patienter under årens lopp sagt eller visat något som fått mig 
att se över mina föreställningar. På så sätt har teorin av mötet med patienten 
utvecklats vidare. Här sammanfattas de mest grundläggande dragen i analogin. 
Tanken är givetvis att mor och pojke är möjliga att byta mot läkare respektive 
patient. Vuxna gör inte på sig, de “gör sig” på annat sätt.

1. Peter försöker lösa sin existentiella svårighet -  en kaotisk värld och mo
dems, oigenkännlighet -  genom att krympa “världen” till att omfatta den egna 
kroppen (9). När meningsmönstren i ord och handlingar inte längre framkallar 
de gensvar som Peter känner igen, drar han sig bort från meningen (formen) i 
sina handlingar mot innehållet (materian) (94). Peter gör på sig. Det nygamla 
handlandet, den bas utifrån vilken han återigen kan utvidga sitt språkliga hand
lande, kan vara framgångsrikt, om modem ser “symtomen” som just språk.
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2. Modem möter sin son där han är, vilket (enligt Kierkegaard) är en av 
grundförutsättningarna för att kunna föra honom till en ny position. Hon “vet” 
att sonens kroppsuttryck hänvisar till hans egen föreställning om världen, den 
bild som han är i färd med att bygga upp genom att handla, pröva gränserna 
för och sedan se hur hon svarar. Om modem är trygg i sin naturliga hållning 
(98) och inte litar till opersonliga förklaringsmodeller av det som verkar ha 
stört pojkens kontinuerliga utvecklingsprocess, kan hon lotsa honom att 
använda andra uttryck.

3. Den nyfödda flickan är i nuet modems mest primära åtagande (98). Detta 
hindrar inte modem att känna att sonen är ur balans som person, inte enbart 
som kropp. Hon ser inte ett tillstånd, utan pojkens uttryck för sitt behov att 
bevara sin självbild. Han saknar ord för sitt dilemma och drivs att förmedla sin 
situation med erfarenhetsmässigt väl fungerande uttrycksmedel. Genom att mo
dem ser pojkens kroppsuttryck (symtom) som språk, inte som tecken på 
felfunktion, kan deras relation bli till dialog. Pojken kommer till tals (82) som 
en som har något att säga; han uppfattas inte av modem som utsatt för yttre 
krafter.

4. Modem ser pojkens uttryck som ordlöst budskap om störning i hans för
hållande till symbolvärlden. När hon ser pojkens oförmåga att reglera tarmen 
involveras hon som både deltagare och observatör, både som förhandlare och 
ansvarig för att pojken återfinner sin väg. Hon lägger instinktivt tonvikten vid 
den av rollerna som bäst gagnar sonen.

Om hon, alternativt, försöker undkomma eventuell känsla av otillräcklighet, 
kan hon välja att betona de aspekter i pojkens beteende som reducerar henne 
till observatör. Då kan hon pröva att avge en allmän förklaring till det som har 
hänt sonen i hans förhållandet till omvärlden i materiell mening (9). Inriktad 
på åtgärder söker hon i så fall en sjukdom (encopres), på vilken hon kan 
applicera sin faktakunskap.

Eftersom hon är engagerad och delaktig i sonens utveckling, beredd att se sitt 
ansvar, inser hon den djupa innebörden i att pojken är direkt beroende av att 
hon förhåller sig till honom som en som är på väg att bli en person. Därför 
skapar hon förutsättningar för och ger pojken möjlighet till en utveckling som 
ligger latent i honom som människa.

5. Genom modems sätt att vara lär sig pojken att han kan överge sina 
kroppsliga uttryck till förmån för ord. Modem vet med sig att pojken kommer 
att justera sitt kroppsspråk, samtidigt som hans relation till henne återigen 
börjar bli sådan att en förändring är möjlig. Hon söker ingen diagnos, försöker 
inte bota pojkens avvikande tarmfunktion. Genom att hon möter hans 
kroppsliga beteende som symbol för något utöver rörelse, lär sig pojken att 
behärska upplevt svåra situationer genom att tala (202). Om modem väljer att
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se resultatet av okontrollerbar tarmrörelse som något att göra något åt på 
kroppsnivå, kan pojken drivas att befästa sitt kroppsspråk som ett permanent 
beteende, eftersom också kroppsliga tecken på felfunktion kan ge honom viss 
känsla av att vara med i ett sammanhang.

6. “Sviktande mening” uppfattar inte modem som orsak till avvikande 
organfunktion. Peter har biologiska förutsättningar att skapa mening och kan 
därför förhindra känslan av meningslöshet, dvs bevara sin tillvaro som han 
hittills upplevt den, genom att fylla ett hotande ingenting med kroppslig inne
börd. Han “blir sjuk”. Hotad av kaos söker han nya vägar genom att uttrycka 
sig på lägre diskursiv nivå än hans redan uppnådda.

May kallar denna möjlighet individens försök att bevara sitt lilla resterande 
Vara mot hotet från Icke-varat (9, s. 87-103). Pojkens avföring kan således 
tolkas som meningsfullt språk, som kan mötas av modem på olika sätt. Det 
som kallas encopres (203, s. 80-1), psykosomatisk sjukdom (204, s. 20) eller 
sekundärvinst (97, s. 480-1) i andra sammanhang, möter modem som 
mänskligt möjlig intentioneil handling.

7. Modem kan på ett naturligt sätt möta pojken som hel person. Hon ser 
kroppsspråket som en delaspekt av hans möjligheter att söka sin väg i en 
upplevt förvirrad värld. För att inte tappa fotfästet i det kaos som uppstått i 
och med att modem inte längre är som Peter lärt känna henne, måste han dels 
slå vakt om sina föreställningar och dels sätta dem på spel, dvs undersöka om 
de är rimliga också i aktuell situation (188, s. 221). Eftersom Peter ännu inte 
har ord för att justera sitt handlande inom ramen för sin existentiella tillvaro, 
drivs han att ta till de kroppsrörelser som är gångbara i hans tillvaro som 
biologisk varelse (9). Han demonstrerar sin förvirring genom en ambivalent 
uttryckt handling. Modem vägleds av det sammanhang hon är delaktig i som 
person -  hon är interaktioneilt orienterad, inte instrumenteilt (205).

8. Modem har en naturlig förmåga att förstå sin son. Hon “känner på sig”, när 
sonens ordlösa uttryck står för svårigheter att fullfölja livsplanen och när hans 
beteende står för kroppsliga felfunktioner. (Kvinnor i kulturer där spädbarn 
bärs hud mot hud, känner också ordlöst igen de rörelser som betyder att barnet 
har behov av att tömma urinblåsa eller tarm). Modem möter pojken som om 
hans “mind” är ett med hans “body”; deras möte är holistiskt; pojken är både 
mening och materia, både form och innehåll, där form inte kan existera utan 
innehåll och vice versa. Med ett genuint psykosomatiskt möte menas att mo
dem möter sonens handling utan att se det psykiska och det somatiska var för 
sig, utan som en helhet i analogi med Bohms sätt att se sambandet mellan 
tingens form och innehåll (94). Som materia är avföringen registrerbar med 
alla sinnen, men kan bara uppfattas rätt om den ses i ljuset av pojkens 
meningsskapande, tidsmässigt framåtriktade, relation till modem.
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9. Modem är delaktig i sonens skapade berättelse, “narrative” (86, 136, 140), 
och kan därför på ett naturligt sätt se meningen i hans uttryck. Varje uttryck 
får mening i ljuset av pojkens livskontext och modem kan därför förhålla sig 
så att han återfinner sin livsplan och sin hälsa, sin helhet och sitt sammanhang 
som person på väg. Med sin följsamma hållning assisterar modem pojken att 
omforma sin relation till världen. Hon har inte en torr och ren pojke som mål, 
utan en son som i sig kan skapa sådan mening i sitt förhållande till henne och 
världen att han inte längre gör på sig.

10. Modem sätter sin teoretiska kunskap inom parentes i mötet med sin son. 
Hon vet att hon kan mycket om sin son, men är noggrann med att se denna 
kunskap i ljuset av själva mötet, den får inte styra det hon ser i nuet. 
“(U)pplevelsen av det omedelbara mötet med en annan person (...) sker på en 
helt annan nivå än den där vi vet saker och ting om honom” (9, s.87). Pojkens 
handlingar är del av en aktiv, personskapande process. En “good enough 
mother” (98) lägger inte ett färdigformat vårdprogram till grund för sin 
hållning och har inte heller “rätt” hälsobringande råd och åtgärder till hands. 
Dessa kräver att livsrörelsen reduceras till tillstånd. Hennes hållning i mötena 
med sonen är inte “mor-orienterad”, “son-orienterad” eller orienterad i någon 
annan riktning än den som är i harmoni med hennes lyhördhet, förutsätt- 
ningsmedvetenhet och närvaro. I dialogen är modem så att det som tagit sig 
svårförståeliga uttryck kan lösas upp i det sammanhang som givit upphov till 
det. Hennes hållning emanerar inte ur abstrakta teorier, den har uppstått ur 
reflekterad erfarenhet av relationen mellan henne och andra unika personer.

11. Modem ser pojkens förändrade handlande och ger det mening, inte genom 
att söka orsaker i förfluten tid, utan genom att sätta in det hon kan se i ett vida
re sammanhang i nuet och i ljuset av framtiden (9, s. 131). Att göra i byxoma 
är i sig utan mening. När pojkens kroppsrörelse tillskrivs mening, blir hans 
okontrollerbara tarmtömning till avsiktlig handling.

12. Modem vet att pojken formar sina handlingar, vägledd av en unik och gry
ende bild av världen, som hon under flera år hjälpt honom att skapa. För att 
kunna hjälpa honom nu, när han tvivlar, visar hon att hon vill och vågar förstå 
också det som ingen av dem kan se. Hon fortsätter att ge mening åt det han gör 
i sin strävan att återfinna sin väg, den väg som ger sig till känna då meningen 
återkommer, katalyserad av modems bekräftelse. Att låta gensvaren vägledas 
av opersonliga perspektiv är att skapa förvirring i pojkens sökande. Modems 
förmåga att hjälpa sin son är integrerad i henne som person och tar sig uttryck 
i hennes hållning, hennes sätt att vara. När pojken slutat att göra på sig, kan 
modern inte redogöra för vare sig vad hon gjort eller för metod och teori. 
Hennes relation till sonen präglas av förtrogenhetskunskap (191, s.43). Hon 
kan relatera lyhört, öppet och självkritiskt till andras strävan att i ord och 
handling pröva egna föreställningar om det som framträder i samtalet.
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