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Det blåser nya, friska vindar i da-
gens diskussioner om vården i
stort, och om läkare och läkares

arbete i synnerhet. 
Gamla, nötta ord som kvalitetssäk-

ring, kompetensutveckling, flexibilitet
har gjort sitt … utslitna, uttömda efter
att ha tuggats runt i många munnar un-
der senare år.

Nu står i stället »nygamla» ord i fo-

kus: praktisk visdom, yrkesskicklighet,
klinisk blick, känsla, sinnenas öppen-
het, reflektion … Det är här som vår-
dens och läkarnas (och i förlängningen
patienternas!) ljusnande framtid skym-
tar.

De orden – och deras innebörd – tor-
de vara mer slitstarka, seglivat rotade i
den klassiska humanistiska myllan som
de är: i idéhistorien, filosofin, skönlitte-
raturen.

Nej, det är inte riktigt så hon säger,
Ingela Josefson – professor i ar-

betslivsforskning vid Södertörns hög-
skola i Stockholm. 

Men det är det hon menar! Och hon
har en gedigen insikt i läkararbetet. Fast
själv är hon en »outsider» med ett aka-
demiskt förflutet inom humaniora och
en doktorsexamen i nordiska språk.

En språkvetare etablerad inom läka-
rarbetsforskningen? Jovisst, språkve-
tenskap är så mycket mer än ord, me-
ningar, texter. Språket i vid mening är
hela vårt register för att uttrycka oss och
förstå, bärare av våra tankar etc.

Ingela Josefsons position i läkarvärl-
den har också en mer distinkt förklar-
ing. I slutet av 1970-talet kom hon som
forskare till dåvarande Arbetslivs-
centrum (idag Arbetslivsinstitutet) rakt
in i ett projekt om hur datorisering på-
verkar de anställda. Det passade henne
bra, hon har alltid sökt den direkta
kopplingen mellan universitet och verk-
lighet, mellan teori och praktik.

Då började hon för första gången
fundera över den »tysta» kunskapen,
dvs den kunskap som inte är möjlig att
beskriva i ett exakt språk, den kunskap
som visar sig i handling. Det är funder-
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ingar som följt henne sedan dess. Idag
vet hon att en stor del av läkarens yr-
keskunnande är just »tyst», eller »för-
trogenhetskunskap» som hon nu kallar
det. 

Rätt snart, i början av 1980-talet,
hamnade hon nämligen i de diskus-

sioner kring artif iciell intelligens och sk
expertsystem som då var i livlig svang.

– Expertsystemen gick ju ut på att till
dels ersätta kvalificerade yrkesgrupper
med datorer. Den grupp man framför
allt intresserade sig för var läkare, vilket
förbryllade mig som lekman. Hur är det
möjligt att få en patient att acceptera att
möta en maskin istället för en männi-
ska? 

Detta blev upptakten till hennes sto-
ra intresse för läkares yrkeskunnande.
Hon frågade sig:

– Vad är det en erfaren läkare kan?
Vad är skillnaden mellan en »mekanisk
doktor», som man kallade det, och en
mänsklig. 

För att skapa en välfungerande »me-
kanisk doktor» måste en erfaren läkare
in i minsta detalj beskriva alla delar av
sitt yrkeskunnande så att kunskapen
kan överföras i regelns form till maski-
nen, poängterar Ingela Josefson. 

– Men hur långt är det möjligt? Sto-
ra delar av läkarens yrkeskunnande, dvs
de rena faktakunskaperna, går att sätta
precisa ord på. Men andra delar är
omöjliga att beskriva exakt.

Denna, den »tysta» kunskapen kan
aldrig formuleras i ett språk som datorn
förstår, understryker hon. För hur är det
t ex möjligt att precisera allt det som
sker i mötet mellan läkaren och patien-
ten, det möte som varje gång är unikt? 

– Alltihop det här föll ihop, idag är
det få som pratar om expertsystem. Men
då var det en viktig fråga, då fanns en
optimism om att vårdens problem kun-
de lösas genom att läkare ersattes med
maskiner. Det oroade mig, och det gav
mig drivkraften.

Drivkraften finns kvar. Idag handlar
den inte längre om teknik kontra

människa. Idag handlar den om att för-
söka förstå denna »tysta» kunskap och
hur den används i mötet med patienten
– och hur den bäst kan stöttas och ut-
vecklas.

Ingela Josefson talar om läkares »på-
ståendekunskap» (dvs den mecinska
vetenskapen, faktakunskaperna) och
»förtrogenhetskunskap». Och hon talar
mycket om betydelsen av tanke och
känsla i läkararbetet. När dessa storhe-
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”Läkarkunskap är läkekonst”

Nej, det är inget flum! Och det ligger i tiden
mer och mer. Ute är den natur vetenskapligt 
snäva läkaren, inne den fullödiga läkekonstnären
som förmår förena medicinsk vetenskap med
genuin humanism. Men det är inget nytt, r edan
de »gamla grekerna» insåg detta. 

Läkare behöver tid och utrymme för reflektion – liksom andra konstnärer

Tanke och känsla är
tillsammans basen för
läkarens yrkeskunnande,
säger arbetslivsforskaren
Ingela Josefson. När känslan
och tanken är i harmoni, då
finns förutsättningarna för
den sanna läkekonsten –
läkararbetet är till stor del just
ett konstnärligt jobb. Och
som andra konstnärer
behöver också läkare få
utrymme att reflektera,
känslan liksom tanken måste
ständigt få näring för att
växa. Och den riktigt goda
näringen, den finns i de
humanistiska källorna. Här i
skönlitteraturen, filosofin,
idéhistorien berörs ständigt
människolivets evigt svåra
frågor.



ter är i harmoni – när tanken balanserar
mot känslan, påståendekunskapen mot
förtrogenhetskunskapen – då finns
förutsättningarna för den gedigna läke-
konsten. 

Därför ska inte kunskapsutveckling
för läkare ses ensidigt som att det bara
är faktakunskaper som behövs, säger
hon. Känslan såväl som tanken behöver
näring för att växa. 

Mötetmellan tanken och känslan blir
till läkarens samlade yrkeskunskap.
Men läkare själva är vana vid att se kun-
skap som liktydigt med enbart tanke,
det poängterar Ingela Josefson också.

Och då tanken och känslan förenas,
då uppstår intuitionen. Ett ord som
språkvetaren Ingela Josefson dock
ogärna använder. 

Klinisk blick är ett bättre uttryck, el-
ler »förening av tanke och känsla».

– »Intuition» har en mycket negativt
laddad klang. Det för tankarna till något
mystiskt, kvinnligt, medfött väsen.

Och så är det icke alls, poängterar
hon och berättar om Hans Larsson
(1862–1944, professor i teoretisk filo-
sofi i Lund och ledamot av Svenska aka-
demien) och hans kunskapsteoretiska
resonemang kring intuition och intui-
tionens roll i vetenskapligt arbete: In-
tuition – tankens och känslans levande
förening – är intelligensens förädlade
form! Så menade han.

Träna känslan liksom tanken – då
växer yrkesskickligheten, då skärps den
kliniska blicken. Så menar Ingela Josef-
son.

Idag är hon en välkänd föreläsare i bl a
läkarkretsar. I början av 1990-talet

kom hennes bok »Kunskapens former»
där hon beskrev spänningen mellan te-
ori och praktik i sjuksköterskeutbild-
ningen. Till stora delar visade sig erfa-
renheterna möjliga att applicera på lä-
karyrket. 

Hon är just i färd med att skissa en
högskoleutbildning för undersköters-
kor – där blir humanism ett viktigt in-
slag i form av samtal kring livsfrågor. 

Hon är också sedan något år projekt-
ledare för en rullande seminarieserie för
överläkare/specialistläkare vid Hud-
dinge sjukhus, en form av ledarutveck-
ling, där humanistiska grundfrågor är
stommen.

– Det har varit ett lyft. De har ett
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»En vila för själen» som ger kraft åt läkaryrkets konstnärlighet och kreativitet. Så beskriver Ingela Josefson
det förtroliga samtal, den kloka dialog där läkare tillsammans får reflektera över svåra dilemman i yrket utifrån
humaniorans perspektiv. Hon leder bl a en seminarieserie för överläkare/specialister där stommen är just
humanistiska grundfrågor. Och nyligen har hon avslutat ett flerårigt projekt där hon lotsat läkargrupper genom
samtal för att söka känslans betydelse i läkararbetet – med stöd av humanistiska brukstexter.



enormt behov av att i lugn och ro få pra-
ta med varandra och under samlade for-
mer få föra en reflekterande dialog
kring svåra dilemman i yrket. De behö-
ver nya perspektiv, inte bara de medi-
cinska. Det ger en vila för själen. Och av
utvärderingarna att döma så är det fram-
för allt de humanistiska infallvinklarna
de har varit intresserade av. 

Och så, nu under hösten, kommer
hon med en ny bok »Läkarens yr-

keskunnande» (Studentlitteratur) som
baserar sig på ett flerårigt arbete till-
sammans med tre läkargrupper i Stock-
holm, Luleå respektive Lund. 

De åtta läkarna i varje grupp har träf-
fats kontinuerligt för reflekterande
samtal kring konkreta patientfall –
speglade i humanistiska texter. Dvs, ett
projekt som praktiskt
prövat att låta medi-
cinsk vetenskap möta
humanism.

Här har gamla frå-
gor fått nya, bredare,
djupare perspektiv.
Och ett nytt språk har
erövrats – det blev vik-
tigt att diskutera kring
ords innebörd! betonar
Ingela Josefson. Var-
för gömmer sig läkare
t ex bakom det distanserande ordet pro-
fessionalism, när det vardagliga »yr-
kesskicklighet» egentligen ger en mer
direkt beskrivning? 

Stoffet till projektets samtalstexter,
det har Ingela Josefson till stor del häm-
tat från den klassiska hyllan. Hon gillar
de gamla grekerna! Här finns basen för
vår kunskapsutveckling och för vårt
tänkande. Här i idéhistorien, filosofin,
skönlitteraturen, dramatiken etc berörs
oupphörligen människolivets eviga frå-
gor. 

Och hon upptäckte tidigt att männi-
skor i vården har ett stort intresse för
just klassikerna. När hon i sina föreläs-
ningar hänvisar till t ex Platon eller So-
krates eller en mer sentida tänkare som
Ludwig Wittgenstein, då lyser det till
extra i auditoriet.    

Så berättar Ingela Josefson och refe-
rerar direkt till Aristoteles, den gre-

kiske filosof som levde under 300-talet
f Kr och som bland mycket annat också
funderade över läkaryrkets väsen. 

– Han frågade sig: Vad är det en lä-
kare måste kunna, vad är det en bra
praktiker kan? Och han svarade själv:
De teoretiska kunskaperna är hjälpare
och vägvisare, men i mötet med patien-
terna är det andra kunskaper som ställs
på sin spets – en väl utvecklad urskill-
ningsförmåga, uppmärksamhet, fantasi
och känslomässig begåvning.

Aristoteles ansåg också att konstnä-

rerna är förebild för varje form av prak-
tisk kunskap, så också läkarnas. Och de
konstnärliga komponenterna i läkaryr-
ket är just urskillningsförmågan, upp-
märksamheten, fantasin och känslan!
enligt honom.

– Läkaryrket är ett djupt mänskligt
yrke. Eller för att citera Hippokrates:
»… en förening av vetenskaplig kun-
skap, praktisk färdighet och konstnär-
lighet». 

– Denna konstnärlighet, som är en
viktig del av läkekonsten, måste vara in-
tegrerad med gedigen medicinsk veten-
skap. Självklart ska vi aldrig, aldrig
tumma på de medicinska kunskaperna. 

– Men dagens läkare har ett stort be-
hov av att få odla yrkets konstnärlighet.
Och det är viktigt att kalla det just
konstnärlighet. Det är läkekonst, inget

annat. Och det är inte
flum, det är ett kvalifi-
cerat kunnande.
Men idag utbildas lä-
karstuderande till stor
del »bort» från den
nödvändiga känslan,
det är huvudsakligen
den vetenskapliga de-
len som tränas. Risken
för cynism och svik-
tande empati ökar, un-
derstryker Ingela Jose-

fson.  
I läkararbetet och fortbildningen ges

inte heller tillräckligt med tid, utrym-
me, uppmärksamhet åt den nödvändiga
stöttningen av känslan.

Hur är det då möjligt att utveckla
konstnärligheten, kreativiteten?

– Det gör man genom att öva förmå-
gan att handla så bra som möjligt i var-
je unikt möte, ett möte där varje patient
är unik. Och det, det kan man inte läsa
sig till i den vetenskapliga litteraturen. 

Liksom en skådespelare tolkar en
rollf igur, så är patientmötet en ständig
utmaning för läkaren – att försöka få
fram mer av sig själv och använda hela
sitt register, för att sätta sig in i en annan
människas situation, säger Ingela Josef-
son.

Till en del handlar det om personlig
mognad. Och ju äldre man blir,

desto mer inser man hur litet man egent-
ligen kan. I bästa fall odlas en välgöran-
de ödmjukhet inför detta faktum, menar
Ingela Josefson och refererar återigen
till Ar istoteles. 

– Aristoteles ansåg att läkekonst
handlar om en förmåga till »sinnenas
öppenhet», en förmåga som inte är
medfödd. Den kräver ständigt under-
håll, ständig träning. Den främsta inspi-
rationen är de humanistiska kun-
skapskällorna, framför allt den grekiska
dramatiken.

Så ansåg Aristoteles då på 300-talet

f Kr. Och så menar Ingela Josefson idag
1998. 

Skönlitteratur har en stor, framträ-
dande roll i läkekonsten. I den samlade
världslitteraturen finns starkt beröran-
de, dramatiska gestaltningar av mänsk-
liga dilemman. Även om Ingela Josef-
son, liksom Aristoteles, slår ett särskilt
slag för de grekiska dramerna: t ex So-
fokles’ Antigone (442 f Kr) och Euripe-
des’ Medea (431 f Kr) – deras berör-
ingskraft är i särklass, säger hon.

Reflektion, det är det som behövs för
att ge kraft åt läkaryrkets konstnär-

lighet och kreativitet! Reflektion … att
få tänka i lugn och ro, läsa skönlitterä-
ra/filosofiska texter, diskutera med kol-
leger om svåra fall och ta fasta i en hu-
manistisk utgångspunkt för att vidga
synen och förstå bättre.

Det gäller att börja redan under lä-
karutbildningen, här borde humanioran
få en större plattform för att möta den
medicinska vetenskapen. Det tror Inge-
la Josefson kan ge den stabila grunden
för läkekonstens ständiga byggnation
under den senare läkarbanan.

Ytterst handlar det om en bättre
vård! Borde då inte också sjukvårdspo-
litik er få denna insikt om känslans bety-
delse i läkares yrkesskicklighet, för att
inse vikten av att ge utrymme (dvs »re-
surserna») för detta ständiga bygge? 

Men då, då suckar Ingela Josefson
tungt.

– Jo, men den gruppen skulle jag nog
inte mäkta med … här finns så många
»Kreon».

Hon hänvisar till den Kreon som är
en av huvudgestalterna i Sofokles’ tra-
gedi Antigone. Och kopplingen mellan
Kreon och dagens sjukvårdspolitiker,
den har hon från läkarna i sina samtals-
grupper.

– De fick associationen när vi hade
läst Antigone, och sedan hände det att
de kom till våra möten och sade: »Idag
har jag träffat Kreon …»

Sofokles’ Kreon, den principfaste
som slaviskt följer regler och förord-
ningar, även när de går stick i stäv med
verklighetens behov. Kreon, den som
sätter sig över andra människors viktiga
erfarenheter och själv utifrån sitt prin-
ciprytteri definierar vad som är rätt.

– Men han kryper ju till korset till
slut, han inser att det var hans brist på
visdom som ledde till tragedin. Så det
finns en försoning här.

… nya perspektiv i ett möte mellan
medicinsk vetenskap och humaniora!
Reflektion, själens vila– en bättre
vård?
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’’ ... en förening
av vetenskaplig
kunskap, praktisk
färdighet och
konstnärlighet.’’


