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I en tankeväckande artikel om tea-
termedicin i Läkartidningen nr 14/98
[1] har redaktionen lyft fram ett citat
som gjort mig förbryllad. Citatet lyder:
»Det finns idag en massiv kritik speglat
i såväl ansvarsärenden som intern kritik
i läkarkåren, av hur en del kolleger be-
driver super-sofistikerad veterinärme-
dicin.» Av artikeln framgår inte riktigt
om citatet och/eller den efterföljande
kommentaren kommer från en av refe-
renserna eller från artikelförfattarna.
Vad är det författarna/Läkartidningen
vill fr amhålla med detta citat? Jag tror
mig veta att kraven på professionalitet
och empati inte skiljer sig så mycket
mellan veterinärens och läkarens yrkes-
roller. Många gånger krävs det av en
god veterinär inte bara gedigna kunska-
per och en god klinisk blick i klass med
läkarens utan också empati med såväl
djur som djurägare. Eftersom citatet–
åtminstone av mig – uppfattats som in-
sinuant negativt mot veterinärmedici-
nen skulle jag uppskatta en klarläggan-

de kommentar från redaktion respektive
författare.

Kanske är det supersofistikerad eko-
nomism, elitism eller förakt för svaghet
som egentligen åsyftas? I så fall är ord-
valet och citatet (?) onödigt slarvigt och
respektlöst valt.

För övrigt har jag svårt att tänka mig
att empati kan »spelas» trovärdigt, där-
emot övas; och framför allt kan uttryck-
et och agerandet gentemot patienten

förbättras av tankeväckande kulturella
aktiviteter som de som nämns i artikeln.

Gunilla Bring
leg veterinär, leg läkare,
Umeå

Referens
1. Giesecke K, Järås B. Läkaren som skåde-

spelare– bra både för patient och doktor.
Läkartidningen 1998; 95: 1570-1.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  24  •  1998

SPONDENS KORRESPONDENS KORRE K

vilja att förbättra villkoren för AT. Cen-
trala insatser av detta slag utgör natur-
ligtvis ingen garanti, men låt oss ta till-
fället i akt och utnyttja den goda vilja
som trots allt tycks finnas, till att för-
bättra AT-läkarnas situation.

Mycket kan göras
Johan Fischers förslag att inrätta re-

gionala skyddsombud för AT-läkare
skulle kunna vara en väg att gå. En an-
nan väg är att stärka studierektorsorga-
nisationen. Studierektorerna har redan
visat att mycket kan göras lokalt för att
förbättra AT-läkarnas villkor. Program
för rekrytering och introduktion av AT-
läkare läggs upp, lokala utbildningspla-
ner och tjänstgöringsprogram tas fram
och handledarna stöttas i sin uppgift. På
Läkarförbundets initiativ håller nu ett
nätverk på att byggas upp med studirek-
torer från både slutenvården och pri-
märvården. Studierektorerna behöver
såväl resurser som stöd och draghjälp i
sitt viktiga arbete, och ett samarbete
med skyddsombuden borde vara själv-
klart.

Gunilla Hoffstedt
Sveriges läkarförbund
Utredningsavdelningen

Insinuant negativt citat mot veterinärmedicinen

Citatet är mitt försök att tolka arti-
kelförfattarna. I artikeln står följande:
»We do not put forward the idea cyni-
cally that there is an acting component
in the practice of medicine; on the con-
trary, it has been charged that ostensibly
uncaring and detached physicians prac-
tice a super-sophisticated veterinaria-
nism.»

Jag tror inte det var artikelförfattar-
nas (och verkligen inte min) mening att
förolämpa veterinärmedicinen, natur-
ligtvis krävs det empati såväl hos vete-
rinärer som hos doktorer.

Dock är det nog så att många anser
att man inte ska behandla sjuka männi-
skor som sjuka djur; vi kommunicerar,
visar empati, på olika sätt. Veterinärme-
dicin är veterinärmedicin – ämnat för
djur – och humanmedicin är humanme-
dicin, ämnat för människor. Uttrycket
att ha en »teknisk» inställning till sitt
medicinska utövande förekommer ock-

så i kritisk anda inom läkarkåren, och
jag tror inte att det förolämpar ingenjö-
rer, datafolk.

Ej meningen
att kr itisera
Artikeln vill belysa en felaktig pro-

fessionell hållning i detta sammanhang,
ej kritisera veterinärernas omhänderta-
gande av sina patienter. Ekonomi, eli-
tism eller förakt för den svage åsyftas ej
här.

Jag förstår inte hur empati kan övas
(trovärdigt) om det inte kan spelas (tro-
värdigt).

Uttrycket veterinärism i negativ
anda är dock olyckligt, jag ber om ur-
säkt för det och att just detta sårande ci-
tat lyfts fram, vilket jag också är ansva-
rig för.

Kajsa Giesecke
narkosläkare,
Huddinge sjukhus

Replik:

Vi visar empati på olika sätt

Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord – vilket motsvarar 2 800
tecken plus högst fem referenser), i två exemplar och med dubbelt rad-

avstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas intresse för tidningen vill vi
även fortsättningsvis värna om denna avdelning, som har högt läsvärde. Genom att

varje insändarskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och publicera
snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta inlägg. För att påskynda
publiceringen sänds normalt inget korrektur till författaren. Ange dock alltid titel,

adress och telefonnummer där vi kan nå skribenten. Kontakta redaktionen innan ma-
nus sänds med e-post.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!


