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Patient–läkarrelationen förändras
snabbt i vår tid, som en följd av
såväl en förändrad samhällsstruk-

tur som förbättrade möjligheter för pa-
tienter att själva söka information. Det
tycks därför ytterst angeläget att analy-
sera och försöka klarlägga den rela-
tionens utformning och villkor. Vad är
medicinsk vetenskap och vad är läke-
konst?

Relationen mellan läkare och patient
är mångfasetterad. Dels innehåller den
något tidlöst, som vi kan återfinna oav-
sett historiskt skede. Dels har den något
som är bundet till såväl tidsålder som
kulturell sfär. Att det är viktigt att re-
flektera runt patient–läkarrelationen vi-
sar inte minst det ökade missnöjet med
vården. Detta missnöje är väldokumen-
terat, exempelvis i den statliga maktut-
redningen samt genom ett ökat antal
anmälningar till Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd. Patienterna är
framför allt kritiska dels till det bemö-
tande de får i vården, dels till bristen på
information.

Medicinen
speglar samhället
Medicinen speglar samhället. Kan

man förutspå förändringar i patient–lä-
karrelationen när samhället i vår tid för-
ändras? Informationsteknologi, ett
mångkulturellt samhälle och ett ökande
ekonomiskt tänkande är viktiga föränd-
ringsdrivande faktorer, liksom en mins-
kad auktoritetstro.

Även ökande krav på medbestäm-
mande i sjukvården – från patienten
själv, liksom från anhöriga, samhället
och andra yrkeskategorier än läkare

kommer också att kunna förändra pati-
ent–läkarrelationen.

En vetenskap 
som praktiseras i sjukvården
Det tycks nu mer än någonsin vara

meningsfullt att klarlägga att medicinen
är en vetenskap som praktiseras i
sjukvården. Denna praktik består av två
likvärdiga delar, läkarvetenskap och lä-
kekonst. Dessa båda sammansmälter,
men innebär i grunden två olika synsätt.
Att lyckligt och harmoniskt kombinera
dessa utmärker den ideale praktiseran-
de läkaren. 

Människan låter sig inte fångas eller
beskrivas av ett enda synsätt. Ett enda
synsätt, ett paradigm eller en teori inne-
bär alltid en reduktion av det mänskliga.
Paradigmet må vara aldrig så logiskt
och terapeutiskt framgångsrikt – en
enda sanning förytligar förståelsen av
människans väsen. Konst och veten-
skap har olika kunskapsramar. 

Medicinens naturvetenskapliga pa-
radigm är lämpligt för läkarvetenska-
pen, men för läkekonsten måste man
förmodligen även använda humanve-
tenskapliga perspektiv. Detta behov har
blivit än mer tydligt när samhället blivit
mångkulturellt och sekulariserat. Det
mer heterogena och komplexa samhäl-
let med sin samtidiga strävan efter kost-
nadskontroll har medfört att läkarens
praxis och individualitet har beskurits.
Vårdprogram och vårdkedjetänkande
hotar den kliniska friheten. 

Kritisk granskning hotar 
den konstnärliga dimensionen
Under det senaste decenniet har be-

greppet medicinsk utvärdering blivit
fast etablerat. Detta innebär att den del
av läkarens praxis som är naturveten-
skaplig kritiskt granskas, oftast i form
av en teknologivärdering och mätning.
Den kliniska läkekonsten är dock mer
svårfångad, ja kanske rentav omöjlig att
beskriva inom den medicinska rationa-
lismens paradigm. Erfarna praktiker ute
i landet kan vittna om detta! 

Resursknapphet riskerar att leda till
att det strikt rationella och naturveten-
skapliga värderas och prioriteras på be-
kostnad av läkaryrkets konstnärliga di-
mension. Konst är inte alltid rationell,
men för den skull varken irrationell el-
ler ologisk, endast annorlunda! Detta
kan innebära en påtaglig förändring av
professionens innehåll och mentalitet –
på gott och ont. 

Detta måste vägas in när man reso-
nerar om en förändrad patient–läkarre-
lation: Vad är önskvärd utveckling? Vad
har man för möjligheter att förändra en
yrkeskårs praxis [1]? Det är många oli-
ka faktorer som styr förändringar i lä-
karnas praxis, och genomslagskraften
beror bl a på det rådande paradigmets
styrka [2].

Historisk axel
Det finns en historisk axel mellan

skolmedicin och alternativ medicin. Se-
dan det naturvetenskapliga perspektivet
etablerades vid mitten av 1800-talet,
och framför allt under vårt århundrade,
har alternativmedicinen tagit upp själva
läkekonsten, dvs konsten att empatiskt
och lyhört tröstande möta oroliga med-
människor. Min hypotes är att alterna-
tivmedicinens vetenskapliga kun-
skapsunderlag inte är den primära orsa-
ken till att människor söker sig dit: det
är deras skickligt utövade läkekonst. 

Patientens egna åsikter
I dagens och framtidens patient–lä-

karrelation beaktas mer än tidigare pati-
entens egna åsikter. Det är ett mer jäm-
likt förhållande nu i västerländsk medi-
cin än under åtskilliga århundraden tidi-
gare. Detta sammanhänger givetvis
med vår tids sekularisering, demokrati-
sering, minskade auktoritetstro och
större möjlighet till information och
kunskap. Idag kommer vissa patienter
till mötet med läkaren kanske utrustade
med omfattande mer eller mindre ve-
tenskaplig dokumentation, kanske
hämtad från Internet. Framtidens allt-
mer upplysta patienter kommer dess-
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utom troligen inte att nöja sig med en-
kelriktad information, utan kräva en
dialog. Av läkaren krävs då både själv-
kännedom och okänslighet för ett re-
virintrång. Det ökar också anledningen
till r eflektion över varför en patient sökt
denna djupa men ofta osystematiska
kunskap. Svaret är förmodligen vanli-
gen oron över situationen. 

Informationen till eller snarare kom-
munikationen med patienter kommer
vidare att kunna ske via flera medier än
tidigare. Snabbheten med provsvar via
e-post ställer ökade krav på vården.

Men inget nytt medium tycks kunna
överträffa den direkta muntliga dialo-
gen mellan två människor!

Samtidigt med att patient–läkarrela-
tionen är under förändring i riktning
mot alltmer upplysta och krävande pati-
enter måste man som läkare också vara
medveten om att det alltid kommer att
finnas patienter vars möjligheter till
detta kritiskt ifrågasättande är obefintli -
ga. Dessutom kan det förändrade (för-
kortade, försämrade?) anamnesuppta-
gandet i takt med högteknologins för-
bättrade diagnostiska möjligheter med-
föra att samtalet med patienten försum-
mas. Givetvis kan också de teknologis-
ka hjälpmedlen bidra till att frigöra tid
för ett mer förstående möte.

Redan idag är kontinuiteten i pati-
ent–läkarrelationen ofta bristfällig.
Många patienter söker flera doktorer,
och ordnar därigenom på egen hand en

»second opinion». Men även i framti-
den kommer pendlandet mellan ytter-
ligheterna självbestämmande (autono-
mi) och förmyndarskap (paternalism)
att vara aktuellt. Mer än tidigare i histo-
rien blir det dock patienten själv som
mer eller mindre medvetet bestämmer
graden av självbestämmande eller över-
låter besluten till läkaren. Även i vår
upplysta och auktoritetslösa tid finns
behov av att överlåta svåra beslut till nå-
gon man litar på såväl som människa
som expert.

Makt och vanmakt
I det aktuella delbetänkandet »Pati-

enten har rätt» [3] hävdas att de flesta
patienter värjer sig mot att själva ta det
fulla behandlingsansvaret. För en prak-
tiskt verksam läkare är detta självklart.
Information, samråd och respekt är de
tre nyckelord som skall prägla pati-
ent–läkarrelationen. Man konstaterar i
betänkandet att den medicinskt ansvari-
ge måste vara en läkare, och att det lig-
ger i vederbörandes yrkesansvar att till -
se att patienten har klart för sig allvaret
i sjukdomen eller skadan innan han/hon
avstår från föreslagen behandling. 

Patient–läkarrelationen kan beskri-
vas som ett spel runt motsatserna makt
och vanmakt, för såväl läkare som pati-
ent. Den vanskliga patient–läkarrelatio-
nen har nyligen beskrivits av Sven-Olof
Andersson [4]. Hur erkänner en läkare
känslan av vanmakt och misslyckande i

mötet med en patient? Vilka lärdomar
kan man dra från sådana erkännanden?

Kanske borde publicering av »miss-
lyckade kasuistiker» uppmuntras (ut-
över dem som Ansvarsnämnden redovi-
sar, där ju oftast läkaren i relationen inte
inser den bakomliggande orsaken till
anmälan). Mer lärorika är förmodligen
i stället berättelser där läkaren insett till-
kortakommandet och är beredd att reso-
nera om det och ta emot synpunkter från
andra som har liknande erfarenheter. 

Ömsesidig förståelse
De flesta patienters förväntan är att

läkaren ger sig tid, lyssnar, tar på allvar,
förklarar och berättar om diagnos och
behandling. Grunden för alla mellan-
mänskliga möten är ju den ömsesidiga
förståelsen och bekräftelsen. Patient–
läkarrelationen är inget undantag från
denna regel. Läkare måste mer än nå-
gonsin vara medvetna om att ett äkta
möte förändrar båda parter. 

Begreppet läkarroll kan leda tanken
mot en föreställning att yrkesutövning-
en är något som man »spelar». I den
goda patient–läkarrelationen bör en så-
dan tillgjordhet inte ha någon plats.
Ändå måste läkaren ställa om sig och
anpassa sig till de unika medmänniskor
han möter. Men det handlar då mer om
att använda och framhäva olika delar av
den personlighet man har, att spela på
olika tangenter i sin befintliga klaviatur.

Patient–läkarrelationen och dess ut-
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formning hänger samman med vilken
uppfattning läkaren har om sitt yrke.
Varför och för vem är han läkare? Vad
är syftet? Detta är frågor alla läkare
kontinuerligt måste ställa sig. Svaren
växlar från person till person och från
tid till annan. 

Patienten i fokus
Utredningen »Patienten har rätt»

fastslår att det är angeläget att skapa ut-
rymme för ett individualiserat omhän-
dertagande av patienten. Därvidlag an-
sluter den till en antik grekisk holistisk
uppfattning som jag tror att de flesta lä-
karpraktiker än idag sympatiserar med.
I utredningen framhålls särskilt att be-
mötande och information inte skall ges
slentrianmässigt utan skräddarsys efter
patientens behov. 

För att klara detta måste, som jag ser
det, läkaren ges utrymme att även utöva
sitt yrkes konstnärliga dimension. Det
ligger ett antytt motsatsförhållande
mellan kostnadseffektivt vårdprogram-
tänkande och ett individanpassat om-
händertagande. 

Värna de svaga grupperna
Utredningens ambition att sätta pati-

enten i fokus är inte att ta miste på. Pa-
tienten har rätt att välja vårdgivare samt
skall erbjudas information om diagnos,
terapi, alternativ terapi, olika vårdin-
rättningar och väntetider. 

Det finns dock en uppenbar risk för
att detta är något som endast de relativt
starka kan utnyttja sig av, och det blir i
så fall förmodligen på de svagares be-
kostnad. Sjukvården har alltför många
grupper av mycket svaga och mycket
utsatta som inte kan eller orkar ta till sig
all information. Det ingår i läkaruppgif -
tens etiska och humanistiska dimension
att argumentera för dessa svaga grup-
per.

Vården som lagarbete
Den traditionella patient–läkarrela-

tionen bygger på ett unikt och individu-
ellt förhållande. Detta betonades redan

i antik grekisk medicin. Men vården
som ett lagarbete är ett begrepp med
ökande aktualitet som bör ingå när man
siar om framtidens patient–läkarrela-
tion. Även ökande poliklinisering och
ökad individuell kvalitetskontroll av
enskilda läkare kommer att öka kraven
på kontinuerligt lärande. Detta måste få
ta tid, även om det blir synligt i form av
en minskning av antalet patienter en lä-
kare hinner med.

En trend är att patienten i takt med en
utökad informationsteknologi (exem-
pelvis telemedicin) i mindre omfattning
personligen behöver träffa läkaren.
Detta innebär att högspecialiserade lä-
kare kommer att tappa kompetens i tra-
ditionell läkekonst. Splittringen av lä-
karyrket, som under 1900-talet blivit
alltmer tydlig, kommer att fortsätta och
fördjupas. Allt fler läkare blir inte läng-
re patientansvariga, utan kommer i stäl-
let att anlitas som konsulter. Det är där-
för möjligt att det kommer att ske en
uppluckring av dagens sammanhållna
läkarprofession, vilket många finner
beklagligt, medan andra ser något
gynnsamt i en sådan utveckling. 

Det ökande lagarbetet i sjukvården
innebär att olika yrkesgruppers kompe-
tenser tas tillvara på ett mer effektivt
sätt. Själva tanken med vårdkedjor byg-
ger delvis på lagarbete. Men detta un-
derstryker vikten av att vårdarbetet leds
av någon, och där är doktorn med ett
ben i naturvetenskap och ett i humanve-
tenskap den mest lämpade. En läkare i
ledande ställning kan jämföras med en
dirigent för en orkester – inte alltid i
harmoni, men alltid med på noterna.

Stödja patientens 
förmåga till läk edom
I den goda patient–läkarrelationen

ligger att, som Sven-Olof Andersson ut-
trycker det, »stödja patientens egen för-
måga till läkedom». Denna strävan kan
spåras ända till antik grekisk medicin,
där läkaren i den koiska traditionen
främst såg sig som medhjälpare till na-
turens läkande kraft (vis medicatrix na-
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att patient–lä-
karrelationen

är under förändring i rikt-
ning mot alltmer upplysta
och krävande patienter
måste man som läkare
också vara medveten om
att det alltid kommer att
finnas patienter vars möj-
ligheter till detta kritiskt
ifrågasättande är obefint-
liga. Dessutom kan det
förändrade (förkortade,
försämrade?) anamnesup-
ptagandet i takt med hög-
teknologins förbättrade di-
agnostiska möjligheter
medföra att samtalet med
patienten försummas. Gi-
vetvis kan också de tekno-
logiska hjälpmedlen bidra
till att frigöra tid för ett
mer förstående möte.
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turae) i vilken naturligtvis också patien-
tens egna krafter ingick. 

Det antika hippokratiska läkaridea-
let var emellertid tydligt individfokuse-
rat. I dagens medicinskt ekonomiska
era har lämpligheten i detta ifrågasatts.
I stället behandlas grupper av patienter,
och man kan inte alltid urskilja indivi-
derna i grupperna [5]. Detta riskerar att
helt eliminera den individuella pati-
ent–läkarrelationen. 

En risk med ett 
ekonomiskt tänkande
Ekonomiskt tänkande, som via en

förändrad terminologi tränger in i den
praktiserande läkarens mentalitet, inne-
bär flera risker. I denna fråga krävs vak-
samma och lyhörda läkare som vågar
hävda och värdera den »omätbara» vår-
dens betydelse. 

Detsamma gäller den ökande datori-
seringen av sjukvården. Rätt använd in-
nebär den tveklöst stora fördelar genom
att tid kan frigöras för större med-
mänsklighet. Så har dock knappast
ännu blivit fallet, men det är möjligt att
vårddatoriseringen ännu dras med barn-
sjukdomar. Den för närvarande största
risken med datoriseringen ser jag i eli-
mineringen av vårdyrkenas »tysta kun-
skap», dvs den förtrogenhetskunskap
som är så central i yrket. Detta är redan
ett faktum på olika håll, där man infört
datoriserade sköterskerapporter. Den
muntliga överrapporteringen om pati-
enterna och deras situation har då er-
satts av ett passivt skärmläsande av en
inte sällan torftig text.

Forskningsområden
Dessa kanske inte alltid så muntra

framtidsprognoser motiverar att vi gör
den praktiserande läkarens villkor till
ett mer intensivt forskningsområde.
Stora fält ligger här orörda. 

Några exempel på lämpliga forsk-
ningsområden är: 

1. Hur läkaren kommunicerar sin in-
formation till patienten.

2. Hur tillit etableras.
3. Den misslyckade patient–läkarre-

lationen: hur en patient man tycker illa
om hanteras. 

4. Patient–läkarrelationen vid diffus,
multisymtomatisk, icke-organisk sjuk-
dom. Sjukdom som inte naturveten-
skapligt kan förklaras är ofta utmanan-
de och provocerande för den medicins-
ka vetenskapen. 

4. Studium av läkaryrkets praktiker-
kunnande, dvs den kunskapsdimension
som inte så enkelt kan uttalas – yrkets
»tysta kunskap».

5. Yrkesreflektionens historia, be-
tydelse, förutsättningar och utform-
ning.

Läkar ens personliget
ett arbetsinstrument
Läkarens personlighet måste vara ett

viktigt arbetsinstrument även i framti-
den. Detta innebär att standardiserade
vårdprogram och förutbestämda utred-
ningsscheman inte måste följas sla-
viskt, utan mer är att betrakta som un-
gefärliga riktlinjer. Precis som man all-
tid skall respektera varje patients unika
behov, så gör sjukvården klokt i att även
i framtiden inse att varje doktor också är
en unik individ. Läkarkåren är inget
konformistiskt kollektiv; i detta faktum
ligger en stor tillgång. 

Att det sedan behövs såväl vissa rikt-
linjer som klarläggande evidensbaserad
medicin behöver inte vara något motsä-
gelsefullt. Utrymmet för patient–läkar-
relationen måste värnas, bl a genom att
läkare deltar i debatten. Erfarna prakti-
ker måste i någon form skriva ner sina
insikter, även om det är svårt att formu-
lera förtrogenhetskunskap!

Att må br a
tr ots sjukdom
Helhetssyn och förståelse är den

goda patient–läkarrelationens grund.
För att utöva läkarens konst måste man
ödmjukt besinna det komplicerade filo-
sofiska och psykologiska fenomen som
en människa utgör. Läkaren för med sig

sjukdomsuppfattning och människosyn
in i patient–läkarrelationen. En uttalad
apparatfelsmodell i synen på sjukdom
och dess åtgärdande medför ofta att per-
sonen som helhet åsidosätts. En icke-
humanistisk människosyn riskerar på
samma sätt att reducera den unika indi-
videns människovärde [6].

Vi får aldrig glömma att resultatet av
mötet mellan patient och läkare kan
vara livsavgörande. Patient–läkarrela-
tionen är vidare inte en relation där två
jämbördiga parter frivilligt möts.
Egentligen vet vi oerhört lite om kraften
i detta möte. Det är en svårstuderad re-
lation. Kanske påverkar man dessutom
genom studium det man studerar?
Kanske reduceras mötet till något det
inte är? 

Det är många övergripande och
grundläggande frågor vi inte har svar på
när det gäller mötet mellan patient och
läkare. Kan patient–läkarrelationens
kvalitet påverka sjukdomars förlopp
och utgång? Vari ligger den eventuella
terapeutiska kraften?

Men även om denna kraft inte kan
påvisas handlar det goda patient–läkar-
mötet alltid om bekräftelse, och därmed
om välbefinnande: att må bra trots sjuk-
dom.
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