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Den statliga utredningen om vård i
livets slutskede uppmärksammar i sitt
delbetänkande ett allvarligt bristtill-
stånd och ett uttalat behov i dagens
sjukvård, i synnerhet under den sista
livsfasen. Dels känner många patienter
ett starkt behov av samtal kring existen-
tiella frågor, som livets mening och mål,
och av reflektioner om andliga spörs-
mål, som existensen av en högre makt
och frågor om livet efter döden. Dels
föreligger studier som visar att vård-
personalens kunskap om och träning i
existentiella och andliga frågor hör till
de områden som är mest eftersatta i ut-
bildningen, särskilt på läkarlinjen [1].

Den nämnda utredningens framställ-
ning och bedömning av den andliga
bristsituationen är baserade på både in-
ternationella och svenska studier. De
officiella religionernas ställning och in-
flytande i de flesta länder i västvärlden
har visserligen successivt försvagats
under 1900-talets senare hälft, men de
existentiella och andliga frågeställning-
arna kvarstår ofta som olösta gåtor.
De söker ett svar. En minskande drag-
ningskraft av religionens yttre riter och
förrättningar motsvaras inte av ett
krympande andligt intresse. Minskande
gudstjänstbesök ger ingen indikation
om vitaliteten eller försvagningen av
människans andliga insida [2].

Det tycks inte råda något tvivel om
aktualiteten av diskrepansen mellan
många patienters andliga behov och
personalens bristande förmåga att möta
behovet. Man har på olika håll och på
olika sätt försökt att täcka patienternas
behov. En nationell undersökning som
gjordes 1996 i USA visar att 82 procent
av befolkningen i landet trodde på bö-
nens helande kraft och att 64 procent
framhöll att läkare borde läsa böner
med patienter som ber om det. Vidare
visar 13 av 23 skilda studier i USA att
»andligt bistånd» till patienter i form av

»distant healing», med mentala och
andliga inslag, gav signifikant terapeu-
tisk effekt [3].

Man kan emellertid med fog fråga
sig vilken relevans studier gjorda i USA
har för svenska förhållanden. I en un-
dersökning i Sverige svarade 51 procent
att de trodde på en personlig gud eller på
»något slags ande eller livskraft», me-
dan 29 procent inte visste vad de skulle
tro eller var tveksamma. Av de tillfråga-
de trodde 20 procent varken på någon
ande, gud eller livskraft [4]. Frågor som
ställs i en starkt sekulariserad miljö som
den svenska måste nog söka andra
vägar och svar än i ett land och en and-
lig miljö (som USA), där religionen
uppvisar en mera kraftfull närvaro ge-
nom sina starka institutioner, både
kristna och andra.

Alternativa vägar
Detta bidrag är tänkt som ett förslag

till hur man med respekt för kolleger
och patienter med olika livsåskådning-
ar kan tänka i andliga och existentiella
frågor. Förslaget är utformat som en rad
korta och därför också grova skisser
från olika tider och kultursfärer. De har
tillsammans lagt grunden till och byggt
på den västerländska tanke- och värde-
traditionen.

Skiss 1: Den
judisk–kristna traditionen:
Efter skapelseberättelsen och andra

symbolmättade skildringar, som kon-
flikten mellan Abel och Kain, Noas ark
och tornbygget i Babel, följer historien
om Abraham, alla de stora monoteistis-
ka religionernas fader. I början av den
historien står en ursprungsberättelse
som ter sig som ett paradigm för varje
människas uppbrott från förskingringen
och hennes vandring eller pilgrimsfärd
till helhet: Abraham, bryt upp från ditt
land (och dig själv), jag skall göra dig
hel (1 Mos 12:1-3). Denna helhet som
människan är kallad till beskrivs med
den hebreiska termen shalôm (på ara-
biska salâm) som innebär att leva i sam-
klang med Gud, med sig själv och med-
människan. Andra uttryck för samklang
är fred och helhetligt välbefinnande un-
der Guds beskydd och välsignelse. Ab-
raham har kommit att bli den stora sym-

bolen för varje människas uppbrott från
sig själv, från självrotation till gravita-
tion mot det utlovade landet.

Vägen till shalôm – en väg som kan
gå genom ökentrakter och andra svåra
prövningar och sjukdomar – är tron på
Guds trofasthet: vad som än händer
kommer jag att klamra mig fast vid
Guds löften. Yttre fred, inre frid och
välbefinnande är visserligen Guds nå-
degåvor, de är emellertid också frukten
av människans inställning till livet och
hennes egen förmåga. I denna ingår lä-
kekonsten som enligt evangelierna, i
synnerhet läkaren Lukas evangelium,
utövades av Jesus från Nasaret: »Blinda
ser, lama går, spetälska blir rena, döva
hör, döda står upp och fattiga får ett
glädjebud» (Luk 7:22). 

Den judisk–kristna mentaliteten har
revolutionära drag i den meningen att
den tror på historiska förändringar som
kan vara omvälvande. Den motsätter sig
en fatalistisk verklighetsuppfattning.
Livet är starkare än lidandet, och kärle-
ken starkare än döden. Ingen är predes-
tinerad till inre ångest och yttre plågor,
och ingen är determinerad att falla offer
för ett grymt och oföränderligt öde.
Människan kan ingripa i ett tillsynes
oföränderligt förlopp.

Skiss 2: Den grekiska
läkekonsten
Greklands tankevärld har under lång

tid, särskilt under den klassiska perio-
den på 400- och 300-talet f Kr, varit im-
pregnerad av en gudomlig närvaro som
satte sina spår på samhällets alla områ-
den. Visserligen hör Greklands gudar
hemma i mytologin, men de påverkar li-
vets alla skikt och skiftningar. Hippo-
krates svär sin läkared vid Apollon som
är den högste guden, Zeus son och sän-
debud, och som står för bildkonst och
läkekonst [5]. Apollons son Asklepios
är läkekonstens gudomliga ombud.
Asklepios dotter Hygíeia är hälsans gu-
dinna och hennes syster Panakeia är
medicinalväxternas gudinna. 

Den hippokratiske läkaren har an-
svar inför sin gudomliga uppdrags-
givare. Patienten i sin tur betraktar läka-
ren som guds sändebud, utrustat med
gudomlig vishet och mänsklig kunskap.
Liksom shalôm i den judisk–kristna tra-
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ditionen innebär hygíeia i den grekiska
filosofin och läkekonsten omfattande
välbefinnande, helhet och samman-
hang. Adjektivet hygiês betyder både
frisk och välbehållen, munter och för-
ståndig, sann och ärlig. Det engelska
wholesome är kanske den bästa över-
sättningen. Även när hälsa och välbe-
finnande inte längre går att upprätthålla
förblir Apollon nära patienten. Han är
också reningens och försoningens gud.
Bland det bästa i dagens vetenskapliga
litteratur om Hippokrates och den gre-
kiska medicinen har skrivits av Pierre
Pellegrin [6].

Visserligen finns det väldiga skillna-
der mellan den judisk–kristna och
den grekiska kulturen och föreställ-
ningsvärlden, i synnerhet i fråga om
gudsbilden. Men det finns också likhe-
ter och motsvarigheter. I båda kultur-
sfärerna är hälsan ett högt och eftertrak-
tat värde, och den betraktas som en
Guds gåva som människan ska förvalta
väl. Enligt båda synsätten är samman-

hållningen mellan människans inre och
yttre, hennes helhet, av central betydel-
se.

Skiss 3: Den medeltida
människosynen
Att hela en människa innebär att

göra henne hel. En människa kan emel-
lertid vara frisk och hel inom en viss
livssektor, inom en annan kan hon vara
dödssjuk. Denna existentiella ambiva-
lens av sjukt och friskt finner man ex-
empelvis i Bamberg Codex (cirka år
800), där en praktiserande munkläkare
försvarar läkekonsten. Han skriver: Den
sjukdom är hälsosam som bryter män-
niskans förhärdelse. Och farlig för häl-
san när den leder människan i fördärvet.
För munkläkaren har sjukdomen en
djupare mening: Människan drabbas av
sjukdomar och lidanden för att hon
skulle få del av den gudomliga nådens
och den mänskliga medicinens läkeme-
del [7].

Det äldsta specifikt medicinska do-

kumentet inom det tyska språkområdet
är Lorschs medicinalbok från år 790.
Där beskrivs hälsans mål som integri-
tas. Enligt Lorschboken innebär integri-
tet att det råder en samklang mellan den
synliga yttre och den osynliga inre verk-
ligheten, att man rotar det man gör i det
man är. Vägen till målet är bön och ar-
bete. Tanken är att övervinna dualismen
eller skilsmässan mellan det som män-
niskan är och det hon gör. Endast ur va-
rat helas görat [8]. Läkekonsten utövad
av munkläkare, med både läkarhus, ör-
tagård och hospital, ska ge stöd åt den-
na läkningsprocess. Under medeltidens
många århundraden skapade en lång
rad benediktinkloster över hela Europa
en syntes mellan den hippokratiskt och
den kristet inspirerade medicinen.

Mäster Eckhart (1260–1327), filosof
och teolog, betraktas som en av kristen-
domens främsta mystiker. Liksom Tho-
mas av Aquino före honom var han pro-
fessor vid Sorbonne i Paris i två om-
gångar. Båda tillhörde dominikanor-
den. Följande utdrag ur hans »Kvälls-
samtal» kan sammanfatta det generellt
kristna och det specifikt medeltida livs-
idealet:

»Människorna borde inte tänka så
mycket på vad de skulle göra. De borde
mera tänka på vad de skulle vara. Ty
vore människorna goda och deras sätt
gott, så kunde deras verk (gärningar)
lysa klart. Är du rättfärdig, så är också
dina verk rättfärdiga. Tro ej att du kan
vara hel(-ig) i det du gör; man skall vara
hel i det man är. Ty våra verk helgar inte
oss, utan det är vi som skall helga verk-
en. Hur hela våra verk än må vara, så gör
de oss inte heliga i den mån de är verk
utan i den mån vi har ett helt vara och
väsen (– – –). De människor som ej har
sin grund i ett stort väsen – vilket verk
de än utför – så blir därav ändå intet.
Härav följer att man skall använda all
flit på att söka vara god, inte så mycket
på vad man gör eller vad slags verk man
utför utan i stället på hurdan verkens
grund är» [9].

På sitt sedvanligt mästerliga sätt
sammanfattar Eckhart sin tids syn på
sambandet mellan människan som per-
son och som aktör. Endast den person
som är god till sitt väsen kan i längden
fungera som god aktör och därför hand-
la rätt. Genom att förankra personens
handling i hennes väsen följer Eckhart
ett axiom, en grundläggande sats, som
satte sin prägel på medeltidens synsätt
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Kemisten och läkaren Paracelsus
(1493–1541), här porträtterad av den
holländske renässansmålaren Jan van
Scorel, påpekar att patientens
tillfrisknande ska vara invävd i en social
miljö. Patientens omgivning måste vara
en själ och ett hjärta. Ur: Medicine: an
illustrated history. New York: Harry N
Abrams, 1987.



och livsstil. Den oefterhärmliga, kort-
huggna latinska satsen lyder agere se-
quitur esse – görat följer varat. Det man
gör ska bygga på det man är. 

Axiomet om varats företräde fram-
för görat har avgörande betydelse för
synen på sjukdom, för den försvagade
och kanske borttynande organismen.
Även om aktiviteterna och funktionerna
avtar förblir hon person med fullt an-
språk att få sin integritet respekterad.

Skiss 4: Den nya
och moderna tidens ideal
Mellan medeltid och den nya tiden

står en gestalt som mycket kraftfullt har
påverkat synen på hälsans och sjukdo-
mens andliga dimension. Kemisten och
läkaren Paracelsus (1493–1541) be-
traktar människan som ett mikrokos-
mos som speglar makrokosmos. Män-
niskan som mikrokosmos har en osyn-
lig gudomlig insida som ledsagar henne
i hälsa och sjukdom. Paracelsus påpe-
kar också att patientens tillfrisknande
ska vara invävt i en social miljö: Patien-
tens omgivning »måste vara en själ och
ett hjärta». En miljö av gemensamma
värderingar befrämjar den sjukes till-
frisknande. 

Märkligt nog återkommer flera av
dagens medicinetiker till Paracelsus
förslag till »value-sharing» eller »value-
pairing» som Robert Veatch vid The
Kennedy institute of ethics vid George-
town university uttrycker det [11].
Termen »value-pairing» innebär att
patienten får välja en vårdinstitution
där hon möter läkare och annan vård-
personal som delar hennes grundläg-
gande värderingar. Ett typiskt uttryck
för denna tanke är den ursprungliga
hospisfilosofin. Personalen på ett hos-
pis har eller bör ha en helhetssyn på
patienten och på vård i livets slutskede,
och därmed också en respekt för andli-
ga värden. Det handlar om en sorts kon-
vergens mellan patientens och doktorns
eller institutionens livsåskådning och
värderingar.

En av 1900-talets mest uppmärk-
sammade filosofer, Emmanuel Lévinas
(1906–1995) gjorde människosynens
personaspekt till ingående undersök-
ningar. Enligt Lévinas framträder per-
sonen, i synnerhet patienten, i »Den
andres värnlösa ansikte». Den andres
nakna och sårbara ansikte är personens
sinnebild. Människans ansikte är lik-
som hennes ikon, bilden av hennes in-
tegritet som ska skyddas [1]. I mötet
med andra människor blir man medve-
ten om vad det innebär att vara person.
Hon är mer än ett slutet biokemiskt
system. Hennes ansikte avslöjar att hon
är en frågande och sökande varelse med
en andlig insida. Den som möter en
patient bör framträda med vördnad in-
för den andres värdighet. Det värnlösa,

plågade och frågande ansiktet är ofta
den sista spegeln av patienten.

Det biologiska synsättet ensamt
fyller inte patienternas behov
Utgångspunkten för denna essä har

varit diskrepansen mellan många pa-
tienters behov av samtal kring existen-
tiella och andliga frågor och bristen på
kunskap och kompetens hos en mycket
stor del av personalen att svara mot be-
hovet. De grova skisserna får inte be-
traktas och bedömas som mer än tan-
keskärvor eller korta impulser till efter-
tanke. De berör några valda perioder i
medicinens historia. De kan mångfaldi-
gas [12]. Tanken är att läkare och annan
vårdpersonal blir lyhörda för patienter-
nas existentiella och andliga behov och
tar dem på allvar. Den moderna medici-
nen är extremt biologiskt orienterad.
Idag vet vi att det biologiska synsättet –
så viktigt och nödvändigt det är – bara
delvis kan möta patienternas behov.
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Palliativ medicin är vetenskapen
som den palliativa vården grundar
sig på, dvs utbildningen, utveck-
lingen och forskningen.
I Läkartidningen har under 1999
och 2000 publicerats 15 artiklar
som belyser palliativ vård från
olika sidor. Dessa har samlats i ett
särtryck som kan beställas med
kupongen nedan.

Priset är 
80 kronor. 

Palliativ
medicin

Beställer härmed...................ex 
av ”Palliativ medicin”


